
Decisão política
Prefeita comunica o fim
de parceria comAmvali
Cecília Konell (PSD) informou ontem o desligamento de Jaraguá do quadro da Associação

, dos Municípios do Vale do Itapocu. Mandatária acusa prefeito de Massaranduba, Mário
Reinke (PSDB), de autorizar instalação de antena de rádio em território jaraguaense.

Plenário, página 7

Belezas de Corupá EDUARDO MONTECINO

Para orientar os turistas e divulgar as belezas natUrais e atrações como o museu da taxidermia (foto), a.
Prefeitw-a de Corupá criou um novo mapa turístíeo, intitulado "Corupá, aqui nasce o Rio Itapocu". Página 17

B8-28O

Projeto pronto
em 150dias
Empresa de Joinville fará
estudo de adequação do
trecho urbano da rodovia
entre Iaraguá do Sul e
Guaramirim. A decisão
ocorreu namanhã de
ontem, na abertura dos

envelopes das propostas
apresentadas na licitação.
Página19
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Torneio deVerão

Disputa segue
equilibrada
Competição em Schroeder
estámais emocionante
a cada rodada. Restando

apenas duas para o
término da segunda fase,
nenhuma equipe garantiu
classificação antecipada
para a semifinal.Porém, a
rodada de amanhãpode
definir a classificação de
três equipes. Página 21

Toda sexta-feira ençartada aqui no OCP

o dinheiro

pode comprar
boas roupas,

mas não

co�pra
elegância...

Luiz Carlos Prates

Página 3
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WWT!lIf.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Custo da mão de obra

O custo da mão de obra não é uma sim

ples conta que leva em consideração
o quanto se paga por hora ao trabalhador.
O salário deve ser multiplicado pela pro
dutividade e pelo fator de câmbio. Des
ta forma, nada adianta pagar um salário
baixo e a produtividade também é baixa.
Atuar na elevação da produtividade é a

forma mais segura para reduzir o custo do
trabalho. Para esses fatores que estão no

âmbito do controle do empresário soma

se o cambio. Quando amoeda de um país
- como atualmente no Brasil- está muito
valorizada, as empresas perdem competi
tividade. Por isso, podem ser batidos por
concorrentes de outros países. É neste

momento que entra o diferencial ofereci
do pela empresa que coloca seus produtos
em outro patamar no momento da esco

lha do cliente.
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Em 15 de março de 1994, os irmãos Evaristo e Laurico Caviquioli se lançavam no

mercado de confecção com a fundação da Alenice. Passados 18 anos, a empresa
estabelecida em Guaramirim atua em todo território nacional, atingindo
públicos do bebê ao adulto, com as quatro marcas: Alenice, Rezzato, Grande
Estrela e Tulye e Charpey. Este crescimento tem sido constante, impulsionado
pela disposição de sua direção em buscar inovações constantemente.

Produção
industrial
De acordo com dados do IBGE,
a produção industrial caiu em

,

nove das 14 regiões pesquisadas
no mês de janeiro. Santa Catarina
teve recuo de 1,6% no período e

6,2% em relação ao mesmo mês
de 2010. Em relação aos últimos
12 meses, para todo o país, o
acumulado está em -0,2%. Se não
forem tomadas medidas urgentes,
vai sobrar pouco para salvar.

Vestuário
Embora algumas empresas estejam
apresentando resultados até

.

surpreendentes, em termos gerais, o setor
está atravessando uma fase negativa em
que tenta encontrar formas de conviver
com a crescente importação. Nossa região,
cuja economia depende fundamentalmente
deste setor, ainda não apresenta grandes
problemas em termos de pessoal ocupado,
pois as placas de "precisa-se" continuam
cheias. Isto, no entanto, se devemuito mais
a falta demão de obra qualificada do
que a um grande aquecimento no setor.

Arco-íris
Agora já são 27 anos produzindo
delícias apreciadas por mais
pessoas que aprovam as

inovações introduzidas no
mercado. Já inovando também
na administração do negócio.

Diferencial

cOlDpetitivo
Com alguns exemplos fortes,
Klaus North expôs os diversos
degraus a serem trilhados pela
empresa que deseja chegar a
competências singulares. Isto é,
construir um diferencial único
no mercado. Os primeiros
passos são relativamente

simples, pois envolvem a

coleta e sistematização de
dados disponíveis no mercado
que deverão se transformar
em informações que lhe
permitirão darmais valor a
matérias-primas que custam
praticamente o mesmo para
todos os competidores.

Exemplo
da Alemanha
Reformas realizadas pelo
governo alemão tornaram o

custo damão de obramais
razoável. Isso foi possível
com um forte programa de

qualificação que elevou as

competências do trabalhador,
que desta forma pode "vender"
um serviço de melhor qualidade.
Investimentos em tecnologia
e uso de máquinas avançadas
aumentaram fortemente a

produtividade do trabalhador

que passou a produzirmuito
mais em até menos tempo de
trabalho. Finalmente, a crise
européia derrubou a cotação do
euro frente a outras moedas ao
redor do mundo e isto tornou a

produção naAlemanha ainda
mais competitiva e lhe permite
continuar crescendo enquanto.
o restante da comunidade

européia enfrenta sérias
dificuldades. No ano passado,
cresceram mais que o Brasil.
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COMMODITIES

JV SERViÇOS LTDA ME, Rua Antonio Bernar
do Schimidt, 507, Ilha da Figueira, Jguá do Sul,
SC, CNPJ 02.952.123/0001-58, I.M. 21901, in
forma o extravio dos blocos de N F's de serviço
ISS, n° 001 á 250 em branco.

PERÍODO

PETRÓLEO - BRENT .-1,01%
OURO tO,05%DUPLASENA

SORTEIO N° 1054
PRIMEIRO SORTEIO
04 _ 09 - 20 - 22 - 33 - 42
SEGUNDO SORTEIO
01 - 05 - 07 - 13 - 15 - 22

.

CÂMBIO

US$ 128,340
US$ 1645,100

COMPRA VENDA VAR.

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

.

.P.ºJ....@ .. Ç.9M.l!;ªÇ.I.!\.�..{�M ..ªn .. J.,.ªºi5..15. ).,.ªº7.9. :.111�: .. .QI.ª.7.o/.o .

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7300 1,8700 1� 0% .

.

�.p.�ºj#.:M.::��).":::::::.: .. :::::::::::::: .. ::::.:::.:.:.: ..��.�.�.i..?::.: .. ::: .... ::::?�.�.��.�:.:::::.:.::#.::.9.�:�.���:::
LIBRA (EM R$)

.

2,8281 2,8302 ''PI' 0,44%
,I .. , I _ I I L ,
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o leitor

Corrupção e Código
Penal (3ª Parte)

Um grande passo para o

combate à corrupção no

Brasil foi a promulgação da Lei
de Improbidade Administra
tiva (Lei n. 8.429/92), a qual,
embora não tenha natureza

penal, acabou por punir várias
condutas e atos de enriqueci
mento ilícito, de prejuízos ao

erário, bem como atentatórios
aos princípios da administra

ção pública, que emmuitos ca
sos não eram albergados pela
legislação criminal.

Não há como se negar que a
.

prática da corrupção está asso
ciada diretamente à formação
humanística e cultural de de
terminado povo que compõe

,/

uma sociedade, pois os agen-
tes políticos não são mais que
meros membros desta mesma

sociedade que os elegeu.
Assim, uma nação que pre

za pela honestidade jamais
escolherá governantes sabida
mente desonestos, conforme

elucidou André Estefam. Nesse

aspecto, indubitavelmente que
uma sociedade composta por
cidadãos virtuosos, em que a

ética e moral estão calcados
nas bases filosóficas e educa
cionais de seus agentes, possui
um índice muito baixo de cor

rupção em seu governo.
Portanto, para combater

esse mal que vem se perpetu
ando pela história, inclusive
cada vez mais ganhando força
e amplitude no país (como de
mostram os frequentes escân
dalos noticiados pelamídia na
cional), não há como se afastar
da constatação alcançada pelo
Marquês de Beccaria em sua

famosa obra "Dos delitos e das

penas", no sentido de que "o
mais seguro, mas o mais difícil
meio de prevenir o delito é o de

aperfeiçoar a educação".
Mario Cesar Felippi
11Iho, advogado e

I'OfeSSOl' daCatólica se

t"!olupa,rtiUle a sua. opb:lião. ESCI'eVa",nos�
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorr�iodopovo.com.br.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Chore baixinho!
Acabei de ler uma reportagem no The NewYork

Times e fiquei pensando. Grosso modo, nada
de novo, faz tempo que sei disso. Disso o quê? Que
você deve se vestir já agora para o que você quer
ser na vida, não esperar pela oportunidade bater à

-

.

porta para só aí preparar-se, ou tentar...
A reportagem do jornal americano era comMi

chelle Obama, a mulher que manda nos Estados
Unidos ... O título da reportagem era: - Ela se veste

para vencer.
Isso me fez lembrar o horror que é olhar para

as mulheres "comuns" que vejo por aí, isto é,
quase todas. Vestem-se de modo vulgar, acom
panham a moda do mau gosto generalizado, ain
da que algumas delas pudessem se vestirmelhor,
afinal, têm dinheiro.

-,

Mas não adianta, o dinheiro pode comprar
boas roupas, mas não .compra a elegância. Elegân
cia não vem do corpo, vem da alma, do espírito,
vale dizer, vem do nada ...Vem de uma graça do ser.

(

Já falei das gurias que vão para o colégio ves

tidas como pobres mulheres da noite, mas essas

pobres mulheres da noite não tiveram berço, opor
tunidades, caíram na vida por diversificadas infeli
cidades. Mas e as que podem, e as que têm recur-

.

sos, por que são tão vulgares ao se vestir?

Agora tem uma coisa, quando uma mulher se
veste- com apuro, calça sapatos sóbrios e distin
tos, quando não se enfeita como vitrina de Natal,
ah, essa mulher é chamada de tudo. Claro, as in
vejosas e os homúnculos não aceitam uma mu

lher que os assusta ao passar amensagem de que
sabe o que quer na vida. Mulher forte é chamada
de Dama de Ferro, como fizeram com Margareth
Thatcher, ou de diabo, como no filme O Diabo'
Veste Prada.

Os vulgares só aceitam mulheres vulgares, sem

apuro, sem gosto, frágeis e tuteladas, isto é, man
dadas por um ordinário qualquer. Quem vive, por
escolha ou mau gosto, na senzala da vida que não

se queixe. Chore baixinho.

Monge
O ditado não deixa de ter razão, o hábito não

faz o monge. Ah, mas ajuda, confere uma ima

gem mais austera ao monge. E quando vestimos
certas roupas nos sentimos melhor, ou pior... A
roupa nos dá sim um ar melhor, pode manter a
distância certos tipos vulgares que não nos inte
ressam. E quanto custa vestir-se bem, de modo
discreto, fino? Custa o preço do bom gosto, e esse
não se improvisa, ou se tem ou não se tem.

Palavras
Outro tipo de "vestimenta" que nos distin

gue' que nos faz respeitados, é a linguagem, a
qualidade da fala. Vocabulário elevado, a boa
conjugação dos verbos, as frases bem condu
zidas' a dicção apurada, tudo, tudo nos revela

para o bem ou para o mal. E outra vez a pergun
ta: quanto nos custa essa "elevação"? Custa o

preço da consciência, dos esforços, do estudo
continuado e da procura pelo melhor. Só isso.

Falta dizer
E o complemento da boa elegância no vestir e

da fala qualificada é a educação para os bons mo
dos. Gestos e posturas comedidas, discretos e re

veladores de bons conceitos nos fazem "perigosos"
e antipatizados diante dos chulos, dos vulgares. E
quanto custa isso? Custa o preço da educação con
tinuada e da consciência do valor da educação.

"
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Associações da região
são bastante ativas

Aciam e Aciag defendem os interesses do crescente empresariado local.
Já a CDL visa o desenvolvimento de uma parcela específica - os lojistas

MASSARANDUBA/CORUPÁ/JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Na penúltima parte da série especial so
bre Associativismo, falaremos sobre as

associações empresariais de Massaranduba
e de Corupá. Bastante ativas, defendem os

interesses do crescente empresariado local.
Lembramos também a importância e a ação
da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Jaraguá
do Sul entidade que atende as necessidades

de um setor específico do empresariado. E
encerrando o

.

tema, uma explicação breve
da ação de associações ruralistas, como a

Associação dos Bananicultores de Corupá
(Asbanco). Para encerrar a série, amanhã tra
remos uma entrevista com o sociólogoVictor
Alberto Danich, que fala a respeito dos as

pectos culturais e sociais do Associativismo.

MARCELE GOUCHE

ENCONTRO
ACâmara de

Dirigentes
Lojistas

[fCâmaradé'Dírigentas
Lojistas de

�� Jaraguá do Sul. se

"

SereWle

mensabnente

para discutir
assentos de

interesse da

categoria

tendiment às demandas próprias dos lojistas
Com 1.150 associados, a Câmara dos Di

rigentes Lojistas (CDL) - antes denomina
da Clube de Diretores Lojistas - de Jaraguá
é outra associação que existe para atender
uma parcela específica do empresariado: os
lojistas, setor que tem interesses defendidos

pelo órgão desde 1968. Desde o principio, a

ação da CDL tem sido norteada pela siner

gia com as outras associações empresariais
e com a FCDL (Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas).
Entre os serviços da entidade, estão pro

gramas de treinamento, ações de destaque
social como o programa Recicla CDL que visa
a retirada e reciclagem de sucata eletrônica e

informática, e que já arrecadou mais de 7040-
neladas de material e um banco de currículos

para atender as demandas do setor. Segundo o

presidente da CDL de Jaraguá, Neivor Bussola
ro, o número de associados tem crescido con
sideravelmente' commais de 30% de aumento
nos últimos dois anos. "Por isso nos preocu
pamos em buscar inovações para atender aos
anseios do segmento", afirma.

Mas entre os destaques na atuação da CDL,
estão os projetos em parceria com o SPC (Ser
viço de Proteção ao Crédito) e a Assessoria de

Cobrança, ajudando na recuperação de crédi
to de clientes inadimplentes e no retorno dos
débitos feitos com os lojistas. "O fortalecimen
to da marca SPC serve de referência para o se

tor, e proporciona ao lojista a 'chance de tomar
sua decisão com mais segurança na venda a

crédito", explica Bussolaro.
A entidade mantém cursos abordando vá

rias áreas do comércio, buscando não apenas
qualificar a atividade lojista, mas também va

lorizar a profissão varejista. "Investimos mui
to em treinamento para que os colaboradores
encontrem oportunidades de se qualificarem,
porque sabemos que o atendimento faz a di - .

ferença", afirma o presidente, lembrando que
nos últimos anos foram formados cerca de
1.500 profissionais na área.

. • Associados: 1.150
• Fundação: 196

der público. Uma das reivindi

cações da entidade é amelhoria
do fornecimento de energia elé
trica pela Celesc e a expansão
do acesso à internet no muni

cípio questões que beneficiam
não apenas os empresários.

Nos últimos anos, a Aciac
tem se empenhado em mudar
a sua imagem perante o empre
sariado: segundo Maas, ainda
há

.

uma ideia comum de que
a Aciac existe para atender as

grandes empresas e seus em

presários. "Ela é a defensora de
todos associados e também da
comunidade corupaense em

várias causas, além de trazer in
vestimentos para a educação e

saúde", informaMaas.
E a entidade tem um projeto

ousado para a educação: em par
ceria com aAssociação Empresa
rial de Rio Sul, quer implementar
um curso de empreendedorismo
na grade curricular do municí

pio. 110 programa de Rio Sul tem
reconhecimento estadual, e essa

é uma questão que levamos mui
to a sério, pois é assim que vamos
formar novos lídere", conta.

Investimento no

município e na comunidade

Associação empresarial de
Corupá busca investimentos
no município e parceria com

as escolas entre os planos, dis
ciplina de empreendedorismo
na grade curricular.

Apenas um ano mais velha
do que a Aciam, a Associação
Empresarial de Corupá (Acíac)
foi fundada em 1985, já tendo
como meta a integração entre

as empresas e a capacitação e

o treinamento dos funcionários
e empresários. Além deste foco
inicial, hoje a meta é também
beneficiar a comunidade. IIDe
vemos interagir com os orgãos
públicos para o desenvolvimen
to de nosso município e fazer
isto sem bandeira partidária",
afirma o presidente eleito da
entidade, Vilmar Maas.

E para contribuir para o de
senvolvimento social,' o plane
jamento para 2012 envolve uma
maior integração da indústria
e o comércio com as escolas.
"Isto com visitas promovendo
intercâmbios, relatando cases

de sucesso e indicando estágios
para os jovens", explica Maas. A
Acíac também tem fomentado a

realização de atividades sociais

pelas empresas corupaenses, e

buscado soluções junto ao po-

• Associados: 176
• Fundação: 1985

Núcleo ambiental tem destaque
Com apenas três núcleos

setoriais - de Meio Ambiente,
Comércio e Jovens Empreen-"-

dedores é na questão ambien-
tal que a Aciac teve um de seus

diferenciais: ano passado, o

núcleo liderou uma campanha
a favor das sacolas retornáveis
no comércio, buscando elimi-

nar o uso de sacolas plásticas.
Os núcleos de Jovens Empreen
dedores e de Comércio também
tiveram suas ações de destaque
no ano passado: o primeiro fei
rão do imposto do município,
e a campanha Natal Premiado

que sorteou um carro zero km e

deve se repetir no fim deste ano.
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ASBANCO Com 516 associados, a entidade
fundada em 1994 defende os interesses

dos bananicultores da região

Agricultores também. têm associações
Não são apenas as indústrias, os comerciantes e

o setor de serviços que têm associações para de
fender seus interesses corporativos. Agricultores
também têm suas próprias associações, muitas
com parcerias formadas com as associações em

presariais' a exemplo da Asbanco (Associação dos
Bananícultores de Corupá). Com 516 associados,
a entidade fundada em 1994 defende os interesses
da bananicultura da região. .

Para atender os produtores, a Asbanco oferece

serviços como compras coletivas, assistência e con

sultoria técnica, palestras e programas de acompa
nhamento dos filhos de bananicultores, para estimu-

lar a nova geração de produtores. Porém, o destaque
maior da ação da Asbanco se dá em parceira com a

Secretaria do Estado da Agricultura, a Prefeitura de

Corupá e a Epagri: o monitoramento e a mitigação
do risco oferecido pela Sigatoka Negra, fungo preju
dicial à produção. Produtores de outros municípios
e outras culturas agrícolas também têm associações
voltadas para seus interesses coletivos.

• Associados: 516
• Fundação :-1994

ARQUIVOOCP

Qual a importâncil;l. do
Associativismo'

i;; "O Associativismo é uma das mar-
.0

� cas de Iaraguá do Sul, e as entidades e

� a comunidade caminham na mesma
o: direção, trabalhando juntas para tra-
�
"" zer resultados positivos.A busca deme-

lhorias deve ser um esforço contínuo,
para fazer justiça ao que nossa cidade

representa para Santa Catarina e para
o Brasil. O comércio é um indutor do
desenvolvimento. É o caminho natural

para as indústrias colocarem seus pro
dutos no mercado consumidor, geran
do uma cadeia positiva e estimula_ndo
a geração de emprego e renda."

.ji
•

Neivor Bussolaro,
Presidente daCDL

SEDE Ainda sem local

próprio, a Aci;am ocupa
espaço dentro do prédio

da Prefeitw-a

•

< "Cabe à associação defender os interesses de seus associados em todas as

áreas, prestar cada vez mais serviços às empresas, oferecer treinamentos aos Errata:
empresários e empresárias. Assim como representar não só as grandes empre-
sas, mas também os pequenos empresários e toda a comunidade em vários Ao contrário do que foi informado nesta quarta-feira, na segunda parte
pleitos, 'cobrando e sugerindo medidas dos órgãos públicos." '. desta série especial, as falas atribuídas a secretária administrativadaAssocia

ção Empresanal de Guar�i:(im,(Aciag), Carolina Baruffi, são na realidade de
i I" I

VilmarMaas, presidente eleito daAc;ac'lllllllllllll I ,I R�tor�a po p�e��tlel1te�da��Jl�d�p1.�,�<1�F]os,�ugb m�qU�d��! ,�II J J i j n � Il1 i i I,! II! ! II !
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Defesa apresenta recurso
I

,

ii
! o advogado da

prefeita, Marlon
Bertol, acredita que
a resposta deve sair
até o fim deste mês

JARÀGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Qadvogado de defesa da

prefeita Cecília Konell,
Marlon Bertol, vai entrar hoje
com recurso para tentar derru- .

bar a liminar da juíza Candida

Brugnoli, emitida na terça-feira
da semana passada, que obri

gou a exoneração do marido e

da filha da prefeita de cargos de
confiança na Prefeitura. A ex

pectativa do advogado é de que
a decisão favorável ao recur

so saia até o final deste mês. O

principal argumento da defesa
é .de que a súmula 13 expedida
pelo Supremo Tribunal Federal
em 2008 tem mais força que a

Lei Orgânica do Município, na
qual se baseou a juíza. A pre
feita não foi encontrada ontem

pela reportagem.
.

Com a saída do cargo de

chefe de gabinete da prefeita,
Fedra Konell pretende voltar
a exercer o cargo de delega
da da Polícia Civil até que saia

• .. - .... !-

RETORNO Fedra poderá voltar ao
cargo de delegada da Polícia Civil

o resultado do recurso. Na

próxima terça-feira ela terá a

resposta oficial sobre se pode
retornar à antiga função. Uma
das possibilidades é de que
Fedra vá para a Delegacia da

Mulher, que recentemente

ganhou uma nova delegada,
Milena de Fátima Rosa. "Lá
há trabalho suficiente para até
mais de.duas delegadas, pos
so ficar lá enquanto não sai o

resultado", sugere Fedra, que
afirma ainda não ter desistido

ARQUIVOOCP

ESPERA Cecília KoneU ainda não
. ,

nomeou :runguem para os cargos

de voltar a ser chefe de gabi
nete de Cecília.

Ivo Konell garante que
continuará ao lado de Cecília
durante o restante do manda
to e nas eleições de outubro.
Ele também está confiante

.

de que a situação será rever
tida e logo poderá retornar

ao cargo de secretário de Ad

ministração, que ainda não
foi ocupado por ninguém. A
própria prefeita está acumu

lando as funções.

"
Há trabalho

suficiente para
até mais de duas

delegadas, posso
ficar lá enquanto

não sai o resultado.

Fedl·a !{one)].,
��hefe de g-abbll8ilte

-

exonel�ad.a

I

BR-280

Vereador
vai à Capital
O vereador Justino da Luz

(PT) esteve reunido namanhã
de ontem com o superinten
dente do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes) em Santa Catari
na, João José dos Santos, para
tratar de obras de sinalização,
rotatória e elevado na BR-280,
no trecho que corta o muni

cípio. A reunião foi interme
diada pelo deputado Dirceu

Dresch, líder do PT naAssem
bleia Legislativa.

Justino discutiu a situação
de quatro obras na região: a

recolocação de tachões no

trecho de 6,5 quilômetros
entre o Posto Marcolla e o

bairro Nereu Ramos, que teve
o asfalto recuperado; o asfal
tamento do acostamento do
mesmo trecho; a construção
de rotatória no entroncamen
to entre os bairros Braço Ri
beirão Cavalo e Nereu Ramos;
e a execução da obra do ele
vado no acesso ao município
de Schroeder.

O superintendente do
Dnit garantiu que a colocação
dos tachões será feita em 30
dias e que a construção da ro
tatória e a melhoria do acos

tamento estão incluídas entre
.

as obras do Programa Federal
de Recuperação de Rodovias
- Crema 2, que devem ser lici
tadas em 15 dias.

Programação:
Jornal da Band • Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco 1" Das 7;00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na suá manhã!

Manhã Show lO Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios e a

participaçiodo do ouvinte
Apresentação: Jaql.le R'ebouças

" Programa da Tarde • Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Strack

Fq,ne.=. ..3,375-0500 www�bandfm99.com.br
, _ "JI'j�''') .) J f j [ � 1 bUd. 1 ii th .JJ) 1"'(1 L .. ._. . __ _ .. _..... . . .. . . .'
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o que intrigou Reinke foi
descobrir que o proprietário
daRádio 101.9 FM,
inaugurada este ano nas

I.. lo ',f

ronltH e

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Prefeita quer desligar
Jaraguá da Amvali

1\ prefeita Cecília Konell (PSD) comuní
.t\..cou ontem o desligamento de Iaraguá
do Sul do quadro de associados daAmva
li (Associação dos Municípios do Vale do

Itapocu). Segundo o documento enviado
à entidade, a decisão se deu II

...em razão
da grave afronta à sua autonomia polí
tíco-admínistrativa, com a autorização
fornecida pelo prefeito de Massaranduba
(Mário Fernando Reinke-PSDB) de insta-

lação, no Morro do Boa Vista, do serviço
de frequência modulada (FM) à empre
sa CPR Comunicação Ltda., usurpando
prerrogativa exclusiva desta signatária".

Para Cecília, Reinke agiu de má fé,
enquanto respondia como presidente
da Amvali em dezembro passado, ao
autorizar a instalação de uma antena

para uma rádio em território perten
cente à Jaraguá.

As consequências
Segundo o atual presidente daAmvali, as consequências do desligamento de

Jaraguá da associação serão graves. Hoje, dos R$ 100 mil repassados à entidade
todo mês, mais da metade são destinados pela Prefeitura de Jaraguá. 'Teremos
que repensar o modelo de funcionamento daAmvali. Talvez teremos que
demitir alguns funcionários ... ", comentou. Jaraguá também sai perdendo por
deixar de lado o Associativismo, que' é tão forte e presente na cultura local.
Com isso, projetos e convênios em parcerias serão perdidos.

" .

O que me ehama atenção é que em Guaramirim,
uma pesquisa com muito mais informações,

foi realizada ao custo de R$ 56 mil.

Vereador Jean Leutprecht (pC do B), questionando o valor
que a Prefeitura pagou pela pesquisa do transporte coletivo.
A comparação dos preços foi feita pela repórter fita Pretti

emmatéria publicada na semana passada.

MARCELE GOUCHE

Projetos aprovados pelo conselho
Projetos das áreas de Saúde, Cultura, Esporte, Turismo e Infraestrutura foram
debatidos e aprovados pelos integrantes do Conselho de Desenvolvimento
Regional de Iaraguã do Sul durante mais uma reunião do grupo, realizada na
tarde de ontem. Entre os destaques estão dois projetos, ambos do Hospital .

e Maternidade Iaraguã, que visam a construção do Centro Cirúrgico, UTI . .

adulto, UTI coronariana, novos leitos e aquisição de materiais hospitalares.
Juntos, os dois processos totalizam investimentos de R$ 3 milhões.

Aversão
de Reinke
o prefeito Mário Fernando Reinke
confirma que, em dezembro passado,
assinou uma declaração autorizando
a CPR Comunicação Ltda. a instalar
no Morro do BoaVista, que divide
os municípios de Massaranduba e

Iaraguá, uma antena, seguindo as

regras da legislação federal. Mas,
segundo Reinke, o local onde a

antena foi colocada pertence à
Massaranduba. Esse comunicado
da prefeita seria uma resposta ao
pedido domarido dela, Ivo Konell:
liA encrenca não é com a prefeita,
mas sim com o seumarido, que
me procurou dizendo que eu não

poderia assinar a autorização para
a empresa de comunicação. Então
disse para ele discutir com o IBGE,
que demarca o local como
território de Massaranduba... ".
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Presidente
ficou surpreso.
A notícia do desligamento de Iaraguá
daAmvali surpreendeu o atual

. presidente daAmvalí, o prefeito
Luiz Carlos 'Iamanini (PMDB), que
disse não compreender a atitude
da prefeita. Diante desta situação,
primeiramente, o mandatário
irá averiguar a legalidade do
comunicado de desligamento
de Iaraguá da associação.

Avicultores
Prefeitos da região decidiram
ontem convidar o secretário
do Estado daAgricultura, João
Rodrigues, para a próxima reunião
do Conselho de Desenvolvimento

Regional, que irá tratar sobre a crise
enfrentada pelos avicultores locais.

OAB quer apurar
nepotismo
A OAB (Ordem dosAdvogados do
Brasil) de Santa Catarina, Subseção
de Iaraguá do Sul, protocolou
anteontem junto à Coordenaria Geral
do Centro deApoio Operacional

'

daMoralidadeAdministrativa, em
Florianópolis, uma representação
com a finalidade de apurar as

implicações criminais do nepotismo
em Jaraguá do Sul. Estiveram

presentes no ato do protocolo, além
do presidente da OAB, Raphael
Rocha Lopes, a presidente da

. Comissão daMoralidade Pública,
.

Fernanda Klitzke, e o promotor de
Justiça e Curador daMoralidade

Pública da Comarca de Iaraguã,
.

RicardoViviarii de Souza. Todos
foram recebidos pela coordenadora
geral"Vera Lúcia, Ferreira Copetti.
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JUNTOS
•
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G.E. Juventus:
,-

"

2° Capltul�
Nascido para ser campeão
7\ Ta década de 70, o juventusfoi o grande time do Norte de
1 V Santa Catarina. venceu a maioria dos campeonatos e dos
torneios de que participou. A conquista mais marcantefoi o
título de Campeão Invicto da CopaNorte Catarinense, em 1975.

Participaram do evento os campeões e vices das cidades de Rio

Negrinho, Mafra, joinville, jaraguá do Sul e o Seleto da cidade de
Guaramirim. Grandes jogadores desfilaram a arte de jogar bola
pelos gramados catarinenses:Mathias, Ioel, Alcino, Paraco, Padre
Adolfo, Alceu Simas, Serginho, Arizinho, Roquinho, Valdir, Nondas,
Dalbérgio, Paranaguá, Luizinho, Zecão, Piava, Gariba, Palmito,
Gilmar, Toto, Márcio Gava, Lara, Emílio,Wilfrid, Ginho, Pimentel,
Nilo, Maica, Mário eMazico. O técnico eraRaul Rodrigues. Em
1976, a cor da camisa do uniforme passou a ser bordô.

t�edopovo
Hoje, o Juventus vive uma nova era. A exemplo do Futball
Club Sankt Pauli, da cidade de Hamburgo, naAlemanha, toda
a diretoria é formada por torcedores do "Moleque Travesso".
Presidente, Ierri Back Luft; Vice-Presidente Fínanceiro.Márcio
Stein;Vice-Presidente Jurídico, Ricardo Ivan Barrichello;
Vice-Presidente de Patrimônio, Claudemir Ruediger; Diretor
de Marketing, Henrique Sudatti Porto e Diretor de Esportes,
Augusto Pereira. Os associados são na realidade os donos do
time. Os sócios são constituídos em duas categorias: os que
contribuem com R$ 30,00 (trinta reais) mensais, têm o acesso

livre nos jogos realizados em casa, e descontos especiais em
lojas conveniadas. Sócios que contribuem com R$lOO,OO
(cem reais) mensais, têmo acesso livre, estacionamento,
cadeira numerada nos dias de jogos no Estádio João Marcatto,
e descontos em compras nas lojas conveniadas. A prestação
de contas é efetuada mensalmente durante um. almoço no
restaurante do Clube, sem custo para os associados.

Categorias de ,base
São comandadas pelos ex-craques: Silvinho, que treina a escolinha
de futebol nas categorias: sub-9-11-13 e 15 anos; Biro Biro as

categorias sub-17 e sub-20. Está prevista a participação nos

Campeonatos da Federação Catarinense de Futebol; SulAmericano
no mês de julho e Campeonato Brasileiro no mês de dezembro.

Juventus de 1978 - Em pé: Gomes, Gariba, Celso, Jadir,
Nilo eMamo . .Agaduulos: Edinei, Lara, Nelo, Moacir e Tato

Fluxo e reDuxo
Dos anos 1980 aos nossos dias, o Clube tem passado pormomentos
de glória intercalados por turbulências. Montaram-se planteis
notáveis para logo em seguida serem desfeitos. Em 1990, após algum
tempo desativado, o Juventus retornou às competições com força
total. Naquele ano, foi Campeão Estadual da 2a Divisão, e Toto foi o
artilheiro com 19 gols. No ano seguinte, ascendeu à Divisão Principal,
e Tato foi novamente o artilheiro, agora com 26 gols. O Flamengo
veio buscá-lo e realizou-se amaior transação financeira do futebol
catarinense até então. Em 1994, o Juventus foi terceiro colocado no '

Estadual da Divisão Especial. Participou do Campeonato Brasileiro
da Série C nos anos de 1995 e 1996, com a denominação de Jaraguá
Atlético Clube. Dois anos depois, voltou a se chamar Juventus.
Conquistou o título de Campão Catarinense da Série Bl em 2004.

No ano seguinte, participou na Série AZ. Foi guinado à Divisão
de Honra em 2006, quando obteve o terceiro lugar.

Jerri B. Luft,

(Presidente),
Arizinho (omaior

artillteiro da história
do Juventus), Fábio
Tomelin (Capitão do
time sub/20 e Márcio
Stein (Vice-Pres.
Financeiro)

Profissionais
o Iuventus está classificado para as disputas do Campeonato Estadual
da 2a Divisão. Para tanto precisa quitar uma dívida de CR$ 35.000,00
(trinta e cincomil reais) .junto à Federação Catarinense de Futebol até
o dia 27 deste mês. O time será formado pelos destaques das categorias
sub-17 e 20, e atletas de bom nível técnico, que serão contratados.

"Einigkeif unsere Stã�k"
,

I�União faz a força", este era o lema escrito em língua alemã na
torre central do pavilhão da sede do Sport Club Germânia, de.nossa
Jaraguá nos anos 30. Este legado fez a diferença e Jaraguá do Sul
tornou-se um dosmaiores pólos industriais do país. Com união,
ética, competência e honestidade os desportistas da região farão do

Iuventus.um dos. grandesclubes de futebol de Santa Catarina.

C
Grupo L,unelli

J

Fizeram
história
O time de 1990 deixou
saudades aos torcedores

juventinos. Gerson, Márcio,
Ferrão, Simonal, Romerito,
Ado, Tato, Rosseti, Petróleo
e Luizinho. Técnico, Dito
Colla. Para o ano seguinte,
foram incorporados Isaac,
Valmir, Cássio, Altivo,
Dunga, Anderson e Cuca. O
Técnico era Zé Carlos. Ídolos
inesquecíveis: PadreAdolfo,
que jogou nas duas fases do

time, amador e profissional.
Arizínho, o maior artilheiro
da história do Iuventus. Tato,
que marcou passagem pelo
Flamengo, Cruzeiro, Paraná
Clube, Figueirense, Criciúma
e Fortaleza. Deivid, que atuou
no Santos, Corinthians, Porto,
Fenerbach e atualmente joga
no Flamengo. Gomes, que
jogou noVasco. RaulValdir
Rodrigues, que foi vice
presidente, diretor e
técnico de 1975 a 1989.

Uma dívida
colossal
A partir de 1990, para se

adequar à nova ordem
econômica, o Clube
transformou-se em empresa,
adotou administração
profissional, incorporações e

fusões, cujo objetivo era o de
tornar-se viável e competitivo.
Nos últimos anos houve a

fusão "Iuventus/Ioínville",
mesmo que temporária, foi
positiva. A parceria com o

craque do futsal Falcão, ficou
muito distante do esperado.
Igual decepção aconteceu com
a Genius Sport, de Genival
Rodrigues. Frustrante foi
também a parceria com aAGS

(PR), comandada pelo Senhor
Antônio Silvério. De aventura
em aventura, ao longo de sua
história, o Clube acumulou
uma dívida colossal que chega
às cifras de R$ 1,7 milhão .
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Rock

Bandas que fizeram sucesso na região há mais de
dez anos voltam para um revival nesta sexta-feira

ie Heissen Kartoffel "e
Sufoco são duas ban
das de Iaragua que já
estão "aposentadas",
fora da cena musical
há mais ou menos dez

anos. Mas elas não acabaram e os inte

grantes resolveram fazer um super revi
val relembrando um pouco da história
do rock jaraguaense. Será nesta sexta

feira, no Espaço do Oca. O show também

terá a participação das bandas Euthaná
sia (Floripa), Califaliza (Floripa), Conta
gem Regressiva (Joinville) e Maguerbes
(Americana/SP), começa às 22h e custa

R$ 10 a entrada.
Vale a pena para quem quer relem

brar o som das bandas e para os que es

tão começando a ouvir música alternati
va agora. Ricardo Martins, da banda Die
Heissen Kartoffel, conta um pouco mais
sobre este encontro especial. Confira!

2012
Sufoco: da

esquerda
para a

direita:

Jean,
Siegfried,
Charles K.,
Evandro e

Renato

ATUAL
Die Heissen
Kartoffel:

da esquerda
para a

direita:

Heriberto,
Jader,

Ricardo,
Rodrigo e

Mengarda

PASSADO Ao lado e abaixo

registros antigos da banda
Die Heissen Kartoffel

De quem foi a ideia do Revival?
A ideia do revival foi minha e inicial

mente gostaria de fazer esse revival só
com bandas que estão fora da cena, mas

principalmente as de Jaraguá e o Eutha
násia que tocava no Curupira, mas infe
lizmente não rolou. Foram convidados

Bodegueros, Manual Criminous (Ambas
de Iaraguá), Tormentos dos Vizinhos

(Joinville), Enzime (Blumenau) e queria
ter convidado o Repulsores (Schroeder),
mas não consegui contato com eles. A

princípio a intenção do Die Heissen e do
Sufoco não é de continuar tocando, é só
um revivalmesmo.

Quem são os hltegrantes? E qual a
época e,m que as bandas tocavam?

Die Heissen Kartoffel atuou na cena

.

durante uns sete anos, passou por vá
rias formações e a que vai tocar no Oca é

praticamente a última formação, o bai
xista não vai tocar e o Mengarda vai dar
uma força na guitarra. A formação será a

seguinte: Heriberto (voz), Ricardo (voz),
Iader (guitarra), Mengarda (guitarra) e

Rodrigo (bateria). A banda lançou qua
tro demos-tapes que poder ser baixadas
no site http://joinroll.blogspot.com/
search?q�die+heissen. .

.

A banda Sufoco atuou uns dois anos,
antes se chamava Delta Cid e depois mu
dou o nome paraAI Diaz.A formação será

REGI R S
Ao lado e acima,
a banda Sufoco,
há mais de dez

anos, quando se

apresentava na

noite da região

a mesma, apenas mudando á batera, a

formação será: Charles K. (voz), Evandro
(baixo e voz), Jean (guitarra) e Siegfried
(guitarra). Sufoco tem duas demos lança
das. A Contagem Regressiva estávoltando
a tocar agora, mas a banda fez parte da
cena há mais 15 de anos. Assim com o

Euthanásia que está na ativa desde 1993
\

mais ou menos, deram uma parada de
uns dois ou três anos e em 2011 voltaram
ao palcos. Na formação não houve mu

danças, continua: Mancha (baixo e voz),
Jean (guitarra e voz), Heráclito (percus
são) e Cauê (bateria).

Que estUo tocam? Quais eram os locais
da região que "bombavamW'?

Essas bandas só tocavam músicas

próprias e o lugar onde mais rolava
show era no bom e velho Curupira Rock
Club, onde inicialmente iria ser feito o

show, mas por motivos de agenda da
casa acabamos mudando o local .:

o que o p(�blico pode esperar do show?
O público que não conhece as bandas

vai poder ver um pouco do que aconte

ceu na cena rock da região e quem já co
nhece vai podermatar a saudade e rever

os velhos amigos. Obviamente que não

sairá perfeito, pois estamos há mais de
13 anos parados, mas vamos fazer o pú
blico se divertir e conhecer o nosso som.

105 FM. A rádio
•

que mais �ga no
norte catarinense.
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Previsão do Tempo
Oaaotnhas
T ..
13°28°

SãoMiguel
do Oeste
T ..
21° 28°

Chapecó
T ..
20° 25°

. Tempo instável
Predomínio de nuvens
em se, com aberturas de
sol no decorrer do dia e

condição de chuva isolada,
especialmente nas áreas
mais próximas do Litoral,
ainda por influência da
frente fria e de um cavado
(área alongada de baixa

pressão). A temperatura
diminui um pouco.

Ensolarado lristável Parcialmente
Nublado

. .

Nublado Chuvoso Trovoada

.'-

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 3km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Sul 5km/h em um horário.

80°10• 15h Vento favorável Sudeste 11 km/h I(
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Leste 12km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
Tempo de prisão
Dois presos políticos conversam na prisão.
- Quantos anos você pegou?
-Dez anos.

- E o que você fez?
- Nada não. Eu não fiz nada, absolutamente nada.
- Impossível. Nada só dá quatro anos.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Joinville
T"
18° 290

Jaraguá do Sul
�T"
v:: 180310

Rio do Sul
T ..
15° 25°

Blumenau
T"
20° 31°

Florianópolis
T A.
·21° 270

��

Laguna
T ..
19° 230

... MiNGUANTE 15/3

CRESCENTE 30/3
/

Palavras Cruzadas

. HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. Aparelho que serve para tirar e medir pequenas quan- is

tidades de líquido / (Gír.) Avariado, quebrado, escan
galhado

2. Tímido, acanhado / O médico e político Haddad

(1926-2009), criador dos medicamentos genéricos
3. Aliança Popular Revolucionária (Peru) I Falto de

sensibilidade, de delicadeza / O compositor alemão
Johann Sebastian (1685-1750), de "Concertos de

Brandenburgo"
4. Classificar / Automóvel fabricado pela Ford
5. Cidade baiana· da região de Livramento do Brumado
6. Aquele que representa um personagem teatral ou ci

nematográfico / Pontilhado quase imperceptível des
tinado a trabalhos de fotogravura

7. O compositor italiano Giuseppe (1813-19�1), de
"Aída" / O apreciado fruto da Lycopersícum escu

lentum
8. (Fig.) Tornar sereno / Tosca
9. Instituto Agronômico I Rica de substâncias graxas /

Camada de tinta.

SÁBADO
MíN: 17°C

I

/

�-----------------------.
----------------------

I
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - _.- - - ... - - ... - -_ .. - - - ... - ..... - ... - .......- ...... - - ..... - ..... - - .........

DOMINGO
MíN: 17°C
MÁX: 300C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h09: 1,4m
• 17h56: O,5m
• Baixamar
• 7h04: O,3m
• 22h21: 1,1m

ltajai
• Preamar
• 1h21: O,9m
• 15h55: O,4m
• Baixamar
• 7h40: O,6m
• 20h10: O,07m

Aorianópolis
• Preamar
• 7h39: O,7m
• 16h13: O,4m
• Baixamar
• 10h28: O,4m
• 22h06: O,6m

Imbituba
• Preamar

. • 8h38: O,3m
·14h47: O,1m
• Baixamar
• 10h58: O,3m

NOVA 22/3
Tábua

das marés

CHEIA 6/4

2

2 7 983 4

3

4

5

8
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contato@poracaso.com @poracaso

A persona de Charles Zbnmerma.nn jW1to
ao ehefMwilo Finilli e Gian Cario Canei,
nocoquetel de inauguração do restaurante

Galo Londrino. Nova pedida para o almoço
na cidade, o estabelecimento fica próximo à
Studio FM, na rua Domingos da Nova
.....................................................................................................................................

Fruto do engajamento do parceiro Márcio Finta, desde o

último dia 9 a região agita online com sua Rádio Rock One.
Com 24 horas diárias de broadcasting, é. só roque do bom,
acessado na URL oneradiorock.com . A audição é mais que
recomendada, sendo ponto alto do projeto a interação que
rola com os ouvintes. E ó, viabilizando acesso, o site foi
concebido para versão mobile também.

ELTON MELCHIORETTO

Noite de rock clássico, no último sábado, contou
com a presença de Alexandra Carvalho e Dougias
Presotto, noDMT Pub, emGuaramirim

.......................................................................................................................................

Open air
Anotem aímoçada, que neste sábado à tarde rola festa open
air beneficente no campo de futebol do Bairro Rio Molha. DI
Alido e convidados darão start em seus sets a partir das 14h,
indo tarde adentro no evento cuja renda de bar e cozinha será
revertida para o Projeto Social Escolinha de Futebol Estrelas
do Rio Molha. Ameteorologia prevê tarde bonita de sol, sem
dúvidas vale marcar presença. O acesso é gratuito.

ii top3Chegando ãlaraguâ
do Sul; a primeira coisa
quepenseiquando
entrei na cidadefoi:

Aqui équentepra ca**.
A última vez que vim

pra cá choveu e tinha

águaatéa barriga, hoje
venho eparece que tem
oLúcifersoprando de
cima da cidade.Alguém
tem alguma explicação

lógicapra isso?

ComedianteRafael
Cortez, descobrindo o

clima da cidade.

Sacramentum "i ish"

* Bom atendimento,música boa
egentebonita são qualidades
quemeatraem,meus lugares
preferidos são o Sacramentum
Pub, TheWaye London Pub.

Um pedaço da cultura irlandesa estará
presente em Iaraguá do Sul neste sábado.
O pessoal do Sacramentum Pub resolveu
reeditar e incrementou sua festa em

homenagem ao St. Patrick's Day - grande
sucesso na edição 2011. Decoração temática,
cerveja verde e até um Leprechaun com seu

pote de ouro são algumas das novidades
reservadas para a noite. Reserve sua mesa

pelo telefone: 3370-1727.

Juan
Carlos
Reali

Rodriguez
(Baca),
25 anos,

supervisor
técnico"

Quinta-Feira 15/3
• 17h -.HappyHour I Shaw comEnéias Raasch e Rubens Franco
Local:Madalena 13055-3059
• 22h - Pagode em. Dose Dupla / Show comKíbelleza e Reflexo .

.

do Samba / DJ Felipe Adriano /
Elas free até as 23h30
Local: London Pub 13055-0066
• ,22h - Shaw com Ulysses eThírray '"

, Local: Sacrarríentum Pub 18832-1524

·Enéias Raasch dedllhando seus

acordes no Bazar Beneficente
das Amigas 'do Bem, evento do
último sábado no London Pub
a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DufTem
Blumenau
A BierVila, naVila
Germânica em

Blumenau, irá receber
neste sábado 1,2mil

long necks da Cerveja
Duffpara comercializar ,.

(isso mesmo, a do
Homer Simpson, mas
made in Forquilhinha).
"D'oh!" o valor de cada
unidade será R$10.
Quem se esforça para
vender a marca aqui em
Iaraguá é nosso amigo
Ferrazza, mas como os

representantes não têm
cooperado muito, continuamos na espera .

Fãs da estação lamentam, faltam seis dias .

para o término oficial do verão.
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Cortar cabelo viroo brincadeira de criança!

Fone 473022.1422

Coisa boa!

AMultiMoney Corretora de

Câmbio, uma das maiores
do segmento no Brasil, minha

parceira na 4°Macarronada Be
neficentedoMoa,movimentará,
no dia do evento, uma ação soli
dária. AMultimoneydistribuirá
cupons para as pessoas. A cada
cédula preenchida a empresa
doará cinco dólares para a enti
dade Vida Nova, instituição be

neficiada com afesta.Muito dez.

DISTRIBUIDORA DE METAIS

. CalDisa futsal
Quer 'ganhar uma camisa
da CSM/Futsal autografada
por todos os jogadores?
Então envie e-mails para
moagoncalves@netuno.com.
br e responda qual é a coluna

que tem 63% de aprovação e

mais de 20 mil leitores diários
na região Norte do Estado? O
sorteio será dia 22 de março.
Ah! O sortudo ganhará também
os convites para assistir todos

.

os jogos da Liga, naArena
Jaraguá. E ainda é claro, vai
aparecer na coluna do Moa.

Dica de compras
NaZanuzzoAuto Peças, do

boa gente Claudemir. Amelhor
loja do ramo, naFigueira.

Conheça o
nosso novo síte,
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Moa Gonçalves

��bell' ar�é
Sente-se bem

47 2i 07-3000
R. HUgO Blolm. 44 - centro
www.kcvroshcteí.com.br

tso 9001

DIVULGAÇÃO

POSE O proprietário do Madalena, Juliano VengTzen, com o comediante

Rafael Cortês, do CQC, que foi conferir qual o segredo do delicioso beiruth

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a grande
Ilianefladuenz, que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeumesmo, Iliane.

Pensamento do dia
"Chique é ser feliz. Elegante é ser honesto. Bonito
é ser caridoso. Charmoso é ser grato. O resto é inversão
de valores. Além do mais, não tenho tempo
de odiar quem me odeia, estou muito ocupado
fazendo o bem a quem me faz o bem". LP

r

...._AV"'•..._
Em pé: Gerson, Mendonça, llibnar, Ivo, Rogério, Adolar,

Paulo, Valdecir e Roque; sentados: Beleza, Mercia e Beloli, durante jantar
festivo em homenagem aos ·25 da formatura no Curso de Economia.

O encpntro aconteceu dia 12 de março, no bar do amigo Sérgio Ferazza

moagoncalves@netuno.com.br

Chorinho novo
Cá entre nós, "euzínho"
pensei que já tinha visto de
tudo aqui na urbe. Pensei,
pois pintou resenha nova na
área. Um profissional liberal,
rico, solteiro e de sobrenome

sonoro, vai ser papai. O boa

gente vai atender a um pedido
de uma colega que quer ter
um filho pormeio de uma

"produção independente" e

pediu, digamos, ajuda ao caixa
alta - que sempre foi Um cara

muito dado, nunca negou um
favor, e irá fazer a sua parte. Em
breve, divulgaremos detalhes,
inclusive o nome da mãe e do

pai. Aguardem ... Será que o fim
domundo támesmo chegando?

Ciclovias
Aviso para os nossos

governantes. Uso de bicicletas
não tem contra indicação. Mas
ninguém se preocupa com

ciclovias, quemelhorariam
o meio ambiente, o bolso e a

saúde de munícipes. Enquanto
não melhora, eu sugiro pedalar
aos domingos. Não tem tanto

risco de ser atropelado.

alçada Legal
Nesta quinta-feira o Grupo
Técnico e Organizador do
Projeto Calçada Legal reúne-se
com a Prefeita Cecília Konell

para formalizar a entrega da
cartilha executada pelo grupo e

viabilizada pela Prefeitura.

"Seucelso"
Nesta sexta-feira, a banda

jaraguaense "Seucelso",
que vem fazendo o maior

sucesso na região, será
presença garantida na London
Pub ..A noite terá também
a participação do grupo
Patifaria. Imperdivel!

Lenha
Vai terminar o meu

computador indo parar
na fogueira. Na coluna de

ontem, ele trocou o nome

da esposa do amigo Elemar

Dierschnabel, presidente do

Baependi, a simpática Ita, pelo
de Rita! Pirou de vez!

Todos anseiam por
amizade, mas muito

poucos se esforçam por

consegui-la. A amizade

precisa de tempo. Tempo
para se estabelecer e

tempo para se manter.

Norman

Shidle

NIVER O meu amigo Calito Chiodini ao lado da
esposa Dianne comemora hoje, a idl�,de nova

MAURICIO HERMANN

CONFERIRAM
Denise JWlkes

eVirgilio
D'Avila

também

prestigiaram
o jantar

dançante no
B�ependi

BAEPENDI
Debora e

Eduardo

Sulzpacher
no jantar
dançante em
homenagem

. ".

ao aruversano

do Baependi,
naúItima
sexta-feira

prvuLGAÇÃO Humor!
Dois caçadores estão em um

bosque, quando um deles
desmaia. Ele parece não estar

respirando e seus olhos estão
vidrados. O outro caçador
pega o telefone e liga para
a emergência: "Meu amigo
está morto! O que faço?". O
atendente responde: "Calma, eu

I te ajudo. Primeiro, temos que ter
certeza de que ele está morto".
Há um silêncio, e então um tiro
é ouvido. De volta ao telefone, o
cara diz: "Pronto, e agora?"

MAURICIO HERMANN

)
.

• fIoIé, uma galera
esperta de Iaraguâ,
que, aliás, este
colunista fazia parte,
movimentada pelo
médico e amigo
Ricardo Puf!, pega o
ônibus e vai à Rio do
Sul, participar de um
concorrido jogo de

futebol contra O famoso
time des "Brejetros
daMadrugada. No
sábado;: a gente divulga
o resultado. .

• Hoje à noite o

camaradaMiroMaba
.

piloto o cardápio do
BCC, no Complexo
Esportivo Iaraguâ.

• Quem bate as taças
e faz tim tim nesta

quinta-feira é o bem
lançado FabioMuller, o
Pabão.

Amanhã, a Executiva
Nacional doDEM e a

Fundação Liberdade e

Cidadania realizarão
em Florianópolis, no
Hotel Golden Executive,
um encontro político
dos democratas da
região Sul do Brasil

• Na Revista Nossa,
edição de março tem
urna matéria bem legal
com o jogadorXOXQ.

• Como é de praxe
todas as quintas-feiras,
hoje, o meu amigo
Paulico, movimenta o

Clube do Vinil.

• .Q meu abraço de

hoje cheio de energias
positivas vai para
oMarcos Pellense,
daMapMecânica
Multimarcas, na Ilha
da Figueira. Aquele
abraço,

Seja voluntário,
doe sangue!

,
H'

, • Com essa, fui!
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Alexandre Perger,
jornalista

/\ credito que todos os usuários de ôni
I\.bus devem ter o mesmo sentimento

quando passa o verão: alívio! Mesmo que
sejamomentânea, pois eles sabem que
o desconforto vai continuar e nada será
muito diferente. Mas nos dias mais quen
tes, a coisa é feia. O cenário é complicada:
gente suada, odores reforçados e aquele
sentimento de que está em uma sauna em

movimento perdendo alguns quilos.
No verão, a sensação de ser uma

sardinha enlatada é aindamaior, porque
tudo dobra de tamanho, principalmente
o calor. A respiração é prejudicada, pois
são dezenas de pessoas disputando o

mesmo ar que entra pelas janelas. Você
fia espremido, agoniado, torcendo para
que, no mínimo, o sujeito ao seu lado

desça no ponto de ônibus mais próximo.
Para quem está em pé, isso tudo é ainda

pior, porque o rala coxa e o esfrega e

esfrega é contínua e ali todos deixam

parte de suas dignidades.
Pode até parece simples, mas não

ovelas

Crônica

Sardinhas em lata: porum

transporte público de verdade
é, andar de ônibus não é nada fácil.
As milhares de pessoas que utilizam o

transporte coletivo diariamente sofrem
tudo isso, são obrigadas a se submeter a
situações constrangedoras para chegar ao
trabalho, escola ou atémesmo passear.
Muitos dos ônibus ainda são velhos e

oferecemmenos conforto. O que deveria
ser o meio de transportemais cômodo
para a população, é o mais degradante. No .

entanto, é dele que amaioria das pessoas
depende para se locomover.

se amontoarem dentro de um ônibus é
desumano. Isso não faz do ônibus um

transporte público e sim um transporte
privado que beneficia apenas um

empresário que não o utiliza e fica com
todos os lucros desse sistema que exclui
as pessoas e não permite que o cidadão
viva a cidade de forma plena. De nada
adiantam eventos culturais gratuitos ou
com baixos preços no Centro se para
chegar as pessoas precisam pagar pelo
transporte e ainda enfrentar um ônibus
sem o mínimo de conforto. O transporte
deveria ser gratuito e de qualidade, para
que todos tivessem acesso.

Permitir que um empresário lucre
com isso é omissão do poder público.
O cidadão tem o direito de ir e vir pela
cidade, mas muitas vezes é impedido
por uma tarifa de ônibus que é abusiva
e excludente. Infelizmente, a lógica
é essa: cobrar, já que eles dependem
desse serviço. Transporte é um serviço
público e não privado.

Infelizmente, a lógica é essa:

cobrar, já que eles dependem
desse serviço. Transporte é um

serviço público e não privado.

Além disso tudo, há algo que
agrava ainda mais essa situação: a
tarifa. Cobrarmais de R$ 2 para andar
nessas condições, forçar as pessoas a

AMOR ETERNO AMOR. Globo
Miriam desconfia das intenções de Pedro ao conversar com ele. Fernan

do não atende ao telefonema da noiva. Miriam e Pedro chegam a Marajó.
Tobias se irrita ao ver Pedro de volta à Vila dos Milagres. Fernando pensa
em Miriam. Valéria procura os desenhos que Carlos fez de Elisa. Gabi impli
ca com Clara. Gil volta de Nova Vork. Fernando finge acreditar na volta de

Rodrigo para Verbena. Valéria tenta intimidar Miriam por causa de Carlos .

. Gil chega na sede da revista e todos ficam animados. Carlos e Miriam se

encontram no lago e se encantam um com o outro.

AQUELE BEQO • Globo
Joselito conversa com oespíríto de Iara e conclui que a prima não sobre

viveu ao acidente. Marieta dá à luz uma menina e Olavo se emociona. Henri

que sugere que Grace Kelly pode se tornar a única proprietária da Comprare.
Felizardo acha que, com a morte de Iara, sua maldição acabsu e resolve
voltar a vestir terno marrom. Joselito aconselha Iara a atravessar o portal
de luz, mas ela hesita. Olavo registra a filha com um nome escolhido por ele
e Marieta não aceita. Alberto chega a casa de Maruschka com Ana Girafa,
mas é barrado pela ex-mulher. Valério conta que ainda não consumou seu

casamento com Damiana e Felizardo sugere que ele prepare uma armadilha

para a esposa. Damiana e Raimundinha roubam os pertences de Locanda da
casa de Felizardo. Maruschka apresenta a Ana Girafa a maquete da Compra
re Home, loja que pretende construir no Covil do Bagre.

FINA ESTAMPA· Globo
Renê e Tereza Cristina trocam ofensas. Griselda pede a opinião de

Guaracy sobre o pedido de Marilda. Danielle produz Enzo para seu ensaio

fotográfico. Pedro Jorge implora que Danielle o tire da casa de Celina. Juan
Guilherme e Vilma comentam sobre o clima entre Fábio e Carolina. Deborah
experimenta o biquíni escolhido por Esther e Paulo para patrocinar o concur
so. Crô conta para Tereza Cristina que Marilda trabalhará na casa de Grisel
.da. Paredes ouve a vilã marcando um encontro com seu cúmplice. A loura
misteriosa consegue avisar a Ferdinand que seu telefone está sendo rastrea
dó. Baltazar se enfurece ao ver Pezão e Celeste conversando no restaurante.

I

tf
! I VIDAS EM JOGO - Recol'd

Alice e Pedro se alfinetam. Cilene e Artur comemoram a alegria em seu

casamento. Lucy conta para Carla que ela e o irmão usam lentes de contato

para proteger os olhos da luz do sol. Vicente sonha com Becky e Cris e é in

terrompido por Débora. Pilar lembra saudosa da declaração de Binho. Jonas
lamenta que Tomás não passe mais tempo com a far1,ília. Leila sugere que
eles criem uma sala para os professores. Binho diz a Pilar que Miguel é pe
rigoso. Miguel vê Pilar e Binho se beijando. Milena'aborda Pingo e pergunta
por Artur. Pingo estranha o interesse de Milena. Penélope investe em Tomás

que acha graça. Maria se queixa da iniciativa de Penélope.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT
Cinira fala a Amanda que Camila começou a ter problema depois que a

conheceu. Heloisa diz a Olavo que quer reparar os erros do passado. Olavo
diz a Heloisa que ela nunca mais vai chegar perto de Amanda. Olavo conta a

Vitor que Eduardo esteve em seu escritório. Vitor afirma que Amanda nunca

vai amá-lo como amou Eduardo. Chega o dia do casamento de Vitor e Aline.
Aline está vestida de noiva e Vera pede para ela colocar o pingente que
ganhou da avó de presente. Verá procura o pJngente no cofre e encontra a

caixa vazia. Aline coloca a culpa do sumiço do pingente em Tita. Vera manda
Tita colocar o pingente em seu devido lugar até elas retornarem da igreja,
caso contrário vai mandá-Ia embora. Michel mostra a Regina notícia no jornal
sobre o casamento de Aline e Vitor.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

I,

Clique animal

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

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

Vitorinha comemora hoje 6 aninhos cercada de muito amor
de sua faDúlia. Quem envia o clique é a Dra. Márcia, doMinistério

.

do Trabalho, que é uma apaixonada pelos felinos!

Aniversarian 5
Gisele de Oliveira
Hériea Zalwski
Ivete Hafemann
Ivone Hafemann

Jaqueline Ristou
Jose Osvaldo Pires
Josiane Gesser

Kleyson J. Baekes
Laís Fernanda de França
Luiz Borlinari
Maikon Cristian Kohn
Marilze Curcio
Marino Leocadio Correia

15/3
Aleeste Berri
Andrei Fagundes
Bruna Luiza Junekes
Carian Behling
Carla P. Konell
Catarina F. Muller
Darei Muller
Edson Leithold
Eloiza Roeder
Fabio Muller
Gerson José dos Santos
Gessi Keehoesel

Moacir José Dias
Osmar Lienemann
Paulo Eduardo Borehardt
Rafael Bah('
Roseane Maria Krawulski
Rosemar Repelato
Salim Jose Dequeeh
Samuel Lopes
Silvana Muller
Vaimor Sifert
Wera Bein

W�rn\er, A;.F.,Viergutz
, II I l \ . I 1 .: I. . '. "J .• i

A'visita cruel do tempo
• Je:nnifer Epn

É essa a realidade, não é? 20
anos depois, a sua beleza já
foi para o lixo, especialmente
quando arrancaram fora
metade das suas entranhas.
O tempo é cruel, não é?Não
é assim que se diz? Benníe
Salazar é um executivo da
indústria fonogrãfíça, Sashà é
sua assistente cleptomaníaca.

,.' E é a pártirda hist6ria desses "
.

anis pers-gnagens que Jennifer
..

Eganretrata, emumanarrativa

cãleidos,çópica; ·apass. 310
,itl:ans�
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Geisy Arruda
ganha indenização
A Justiça de São Paulo decidiu manter,

nesta terça-feira,' a indenização de R$ 40

mil, por danos morais, à Geisy Arruda,
da Universidade Uniban, de São Ber

nardo do Campo. Geisy revelou que está

aliviada por colocar um ponto final na

briga contra a universidade. IIVOU seguir
a minha vida e a Uniban a dela com os

alunos dela. Isso era algo que me cansa

va", revelou a atriz aliviada.
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Kelly Key ganha
programa na Record

Repaginada Kelly Key está com a corda
toda. A cantora, que já contabiliza 10 anos

de carreira e vendeu milhões com o hit
"Baba Baby", logo em sua estreia, agora se

firma na carreira de apresentadora. Kelly é
contratada daRecord até 2013 e vai ganhar
uma atração em setembro .:

liSerá muito le

gal, toda a família' poderá ver. Em maio,
terei mais detalhes", disse a cantora que já
comandou o Game Shaw, exibido em 2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A) Somente sábado e domingo.

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

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

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

• Cine Neumarkt 4
• A Mulher de Preto -13h40, 19h20 - Le .

• Poder Sem Limites -15h40, 17h30, 21h10 - Leg.

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

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

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

Tirinhas

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez

.AHNÃO!, _
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1'1'€ CCNr..tlR o fINAL

DO FK..ME; NP01!

www.aselvaltda.com

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

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

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

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

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

• Cine Müeller 1
• John Carter: Entre Dois Mundos - 13h45, 16h20, 19h,
21h50 - Leg.

• Cine Müeller 2 I

• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - 13h15,
17h45, 19h45 - Leg.
• A Invenção de Hugo Cabret -15h15, 21h40 - Dub.

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

Em í1MulherdePreto;ArthurKipps (Daniel
RadcliffeJ foi enviado por seu escritório para
regularizar os documentos de umamansão
abandonada; próximo a um vilarejo, cujas
criançasmorrem misteriosamente de

tempos em tempos, sem que ele soubesse de
nada disso. Quando começa a ter uma série
de visões sinistrasdurante a execução de
suas tarefas, inclusive uma de umamulher
vestida de preto, ele descobre que existe
algo relacionado ao passado daquele local
e decide investigar, provocando a ira dos
moradores e amorte demais vítimas.
Agora, só o tempo para dizer se o seu
instinto paternal irá ajudar a resolver esse
perigoso e grandemistério.

, Chagaram à internet as primeiras imageps
deAmanhecer - Parte 2, filme que encerra a

franquia cinell,latográfiça Cr�púsçuJp . Amanhe ..

cer - Parte 2 traz BelIa Swart(Kristen Stewart) já
transformada em vampira. Abebê Renesmee

!"
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"

, ,- ,

.

-

,

'
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que se tornou a paiXão dá'vitltt�oJobisomem
Jacob (Taylor Lautner) assim que nasceu, apare
'. ce cresêídínha, Amallkecer '-/Pal1te 2 tem. estreia -

mundialmarcadapara 16 âe novembro.
'

Katy Perry recebe
oferta milionária

Katy Perry teria recebido uma oferta de

R$ 5,62 milhões para escrever um livro con

tando tudo sobre sua separação de Russell
Brand. Ambos têm mantido silêncio desde
a separação,mas três editoras estão compe
tindo para obter o lado de Katy, 27, da histó
ria. Segundo boatos, Russell pretende lançar
seu terceiro livro autobiográfico, desta vez

contando como foi seu casamento com Per

ry; o que estaria tirando o sono dapop star. -

Griselda faz discurso
sobre ética

Aguinaldo Silva revelou mais um desfe

cho de Fina Estampa, que termina no dia 23
�

de março. Ele conta que Griselda (Lilia Ca

bral) sobreviverá às vilanias de Tereza Cris

tina (Christiane Torloní). "Haverá uma pas
sagem de tempo. Griselda, indicada como

paraninfa da turma de formandos da qual
fazemparteDaniel (GuilhermeBoury) eAn
tenor (Caio Castro), fará um discurso sobre

ética e dignificação pormeio do trabalho.

Horóscopo
CYl ÁRIES

-

1
-

Na carreira, busque o sucesso que merece e se

aproxime dos seus superiores paramostrarsua
competência. Ótimo� para ter seus talentos
reconhecidos. No amor, você e seu par vão manifestar

vontade de finnar os laços da união. Cor: branco.

� lOURO

U No campo profissional, sua independência vai elevar
sua autoestimaneste dia - mostre seus talentos.

Caso tenha compromisso, aguardé um clima de

harmonia e aconchego. Se estiver SÓ, leve a conquista
mais a sério e não vai se arrepender. Cor: amarelo.

l[ GÊMEOS
No trabalho, não tenha receio de cobrar as tarefas de
outras pessoas. Demonstre finneza e detenninação
em suas atitudes. Se deseja fazer novos planos
profissionais, aproveite o momento. Se estiver só,
não se envolva apenas por insegurança. Cor: pink.

<:r;::: CÂNCER
� Dia ideal para tratar de assuntos importantes como

trabalho, documentos e negócios. Como as finanças
estarão protegidas, você poderá notar um incremento

nas suas economias. Espere uma atmosfera de
cumplicidade e entrosamento na união. Cor: roxo.

1) lfÃo
UL Você vai revelar novas habilidades no seu emprego

e poderá se destacar entre os seus colegas. Clima
favorável para cobrar uma antiga dMda Romance

quente, com bastante troca de caricias. Seu poder de
sedução estará tinindo! Cor: tons claros.

nn VIRGEM

II...\' No trabalho, sua produtividade tende a aumentar,
pois conseguirá colocar em prática os aprendizados.
Em casa, não seja tão exigente. No campo
sentimental, tudo azul! Se procura um par, aposte em
seu charme para conquistar. Cor: tons pastel.

.n. UBRA
- No ambiente de trabalho, aposte em seus talentos.

Saiba que isso poderá destacar a sua imagem
profissional. Um dinheiro inesperado deverá entrar na
sua conta em breve. Coloque ordem na sua vida afetiva

e assuma seus sentimentos. Cor: amarelo.

m ESCORPIÃO
II L. É possível que receba um dinheiro que julgava perdido.

Na carreira, poderá se desentender com chefes: tenha
calma e confiança! O astral será de harmonia no
romance. Se tem um(a) pretendente, será um bom dia

para revelar suas intenções. Cor: rosa.

.. /\ SAGITÁRIO
l'

-

Procure economizar e rever suas contas a partir de
agora. Aprenda também a distinguir os desejos das
necessidades. Em casa, preste atenção na saúde
familiar e incentive os bons hábitos. Demonstre mais
as suas qualidades à pessoa amada Cor: lilás.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Reforce os seus objetivos na carreira. Cuidar do visual
lhe dará confiança para mostrar sua capacidade
de realização. Equilibre bem as responsabilidades
familiares. Sua ambição falará mais alto e você dará
pouco espaço ao amor nesta fase. Cor: amarelo.

..NY\ AQUÁRIO
N'\A Nos assuntos profissionais, guarde segredo se for

preciso. Se precisar desabafar, procure um parente
próximo no qual confia. Notícia relacionada a dinheiro
a receber poderá chegar neste dia Paixão cheia de

carinho e entusiasmo - aproveite! Cor: branco.

PEIXES
Trabalhar em grupo será produtivo e trará resultados
mais sólidos. Conte com colegas confiáveis e amigos
próximos. Na paixão, não coloque fogo em discussões
inúteis. Se busca a um amor; aproxime-se da sua
tunna, poderá conhecer alguém especial. Cor: verde.
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Quem cola grau em
.

Ciências Contábeis
amanhã é Rafael

Gonçalves. A namorada
Dinara manda muitos

beijos e o recado: "O
sucesso é daqueles que
batalham e com toda
certeza você é um dos

. merecedores desse
sucesso. Parabéns

pela formatura!"

I.

j>

WnUam Harmel de Souza (E) cola grau em Direito
amanhã e já esta de posse da carteirinha da OAB.
O irmãoMartin Harmel de Souza cola grau em

Ciências Contábeis também neste dia 16. Quem
desejamuito sucesso aos dois é mãe Elisabeth

Parabénsp�
Márcio S. dos

Santos, que
completou mais
um ano de vida
no dia 12.

Quem lhe deseja
toda felicidade
do mundo, paz
e saúde é a

esposa Pnscila

\t
"

Funcionárias do Citopreve Consultoria em
Patologia em dia de confraternização na casa
do médico Antonio Carlos ScarameUo, em

comemoração do Dia Internacional da Mulher

A professora Doris
Bauer está de

aniversário no dia 18.

Quem está mandando
os'parabéns e desejo
de muitas felicidades
são suas colegas de

trabalho do CMEI Sidnei
Alexandre Berns

'

Os familiares e amigos
parabenizam Bruna

,

Bueno, que aniversaria
amanhã. Parabéns e

felicidades!

Eliane Meier Bruch
.

. ,.

comemora aDlversarlO

aiDanhã e quem deseja
muitas alegrias são os

sobrinhos Rafaela e

Anderson e a atiIhada
q 011'
l\la�IJ:�I\'b�t:tit p

_

"Iilt

Salvos por
enquantoE?Côd

direitos autorais

Depois de ter causado tumulto na semana passada e ter

sido notícia até na mídia internacional, o Bscritório Central
de Arrecadação e Distribuição (Ecad) voltou atrás. Responsá
vel pelo repasse dos direitos autorais de'materiais musicais
aos autores, o órgão havia decidido cobrar por vídeos incor

porados no YouTube. Mas eles já anunciaram que suspende
ram a medida, declarando que o "o que aconteceu no caso

dos blogs foi um erro de interpretação operacional".

Banda Larga "mesmo"
Os alemães estão com a corda toda. A operadora Deutsche

Telekom realizou um teste nesta semana e conseguiu transfe
rir dados através de um único fio de fibra ótica, de Hannover
a Berlim (uma distância de mais de 700km) a exatos 512Gbps.
Levando-se em consideração que cada "tronco" de fibra tem
algumas dúzias destes filamentos e fazendo umas continhas,
concluímos que a velocidade total da tecnologia deve chegar
aos 24 Tbps sem esforço. O sistema chamado Osiris não deve

chegar às casas tão cedo, mas já é bom saber que tem gente
por aí tentando melhorar nossa velocidade de conexão.

Instagram
27 milhões
Photo-hipsters, re

joice! Vocês já são 27
milhões. Pelo menos é
esse o número de usuá
rios cadastrados do Ins

tagram, aquele aplicati
vo bacanudo para iOS

que facilita a prepara
ção e compartilhamen
to de fotos. Foi isso que disse Kevin Systrom, CEO da Burbn, du
rante aSouthbySouthwest que acontece emAustin, Texas (EUA).
Ele tambémmostrou rapidamente para o público uma versão do
aguardadoAPP para o sistemaAndroid rodando em seu Galaxy
Nexus, mas não deu nenhuma data para lançamento. Se Kevin
está impressionado com os 27 milhões, imagina quando sair oII �

.

•

IAPP paraAndroid.;
.

,

,
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Novo mapa

"Corupá, aqui nasce o Rio Itapocu"
Dez mil exemplares
serão distribuídos

para orientar os
turistas que buscam
atrativos da região
CORUPÁ
SamiraHahn

Com o objetivo de divulgar
atrações e orientar os turis-

.

.

tas sobre as opções que a cidade

oferece, a Fundação de Esporte,
Turismo e Lazer da Prefeitura de

Corupá criou um novo mapa turís
tico. Intitulado "Corupá, aqui nasce
o Rio Itapocu", o informativo apre
senta as particularidades da região
e ajuda na localização de serviços e
infraestrutura do município.

Roberto Zeininger, responsá
vel pela Divisão de Turismo da

fundação, explica que o mapa
mostra um inventário turístico,
com a localização de hotéis e te

lefones úteis. "O informativo é

completo com datas das "princi
pais festividades e eventos, infra
estrutura turística, como, hotéis
e restaurantes e a localização de

igrejas, monumentos e arquitetu
ra". O turista vai poder ter acesso
a informações detalhadas de onde
ir, onde comer, o que ver e o que
fazer em cada uma das rotas.

Criador do novo mapa, Zeinin

ger conta que o objetivo é tornar

Corupá mais atrativa e que o pri
meiro passo foi dado para isso.
"Estamos trabalhando com o tu

rismo da cidade, Q mapa é o pri
meiro passo, agora precisamos
investir em placas informativas

e conscientização do turista e da
comunidade". Segundo ele, a ci

dade só terá êxito na campanha se

a comunidade quiser atrair mais
turistas e entender que isso é bom

para a economia local.
Diferente do mapa de dez anos

atrás, o novo informativo tem

visual e formato para ressaltar

detalhes que identificam a zona

urbana e rural, além dos acessos,

estradas e trilhas, abrangendo
parte dos municípios vizinhos.
O novo mapa já está disponível à
comunidade. A impressão dos dez
mil exemplares custou R$ 2 mil.
Os interessados podem retirar o

material na fundação e também
nos principais pontos turísticos
da cidade.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Opções
Turismo o

ano todo
Corupá tem.atrações para o ano

todo. Segundo Zeininger, no verão

as atividades mais procuradas são

as cachoeiras e os rios. Já no in

verno' ele destaca o montanhismo,
caminhadas e visita aos museus e

construções antigas.

Altitude elevada

Morro do boi
Com 990 metros de altura, o

Morro do Boi chama atenção pela
sua beleza e altitude. Em dias cla
ros e sem nuvens, é possível ver do
ponto mais alto do morro, o Oceano
Atlântico. Ainda sem infraestrutura

turística, o acesso se dá por uma tri
lha rudimentar a partir da rua Franz
Kurt Klotzch, no bairro Ano Bom.

CRlADOR DO MAPA Zeininger foi o responsável
por elaborar o novo informativo. Ao lado, foto
do Rio Itapocu, no acesso aoMorro do Boi

Seminário

Museu da taxidermia
O Museu da Taxidermia é

um dos principais pontos tu
rísticos da cidade, contando
com um acervo de aproxima
damente 1, 5 mil exemplares,
está aberto para visitação pú
blica aos domingos das llh
às l7h e em dias de semana

com agendamento previa.

Em maio, o local estará aber
to para sessão de fotos. O
museu fica localizado dentro
do Seminário de Corupá, na
rua Padre Gabriel Luz, núme
ro 900. Ontem, a reportagem
do O Correio do Povo teve a

oportunidade de fotografar
os itens do museu.

..

ACERVO
São cerca de 1, 5 mil

exemplares disponíveis
pára visitação do público

Estamos

trabalhando com
otwismoda

cidade, omapa é
o priJneiro passo,
agora precisamos
investir em placas
informativas e

conscientização
do tmista e da
comunidade.

Abertura de Vaga para Contratação
Vagas para ambos os sexos

senac

••
..
.. . .. Para atuar em: I Remuneração ! Prazo de Inscrição

,

R$ 3.771,00
15 a 19/03/2012Coordenação de Núcleo de

Educação Básica

-''-''-A�·'·d;��i;·i·'�"f�'���·,çÕ;��·�b�;�p��·�'�·��·�-seT�ti'��-p'�d-;�-'���"�btid�'�"��-���-lIi��-b�ih�-c'���'���;�·-d·�-�i·t'�·_·_·-
www.sc.senac.br

01 (uma) Jaraguá do Sul "

por mes

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses,

res eitando a ordem classificatória.Roberto Zeininger
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko, escritor

Tudo O que você faz, volta para você algum dia!
Numa bela tarde, Sofia que era

uma empresária de nome no

mundo dos negócios, estacionou seu

carro no pátio de sua empresa, po
rém, antes de entrar no mesmo, viu

que havia um homem sem teto deita
do em alguns jornais velhos na calça
da. Foi então ao encontro do homem
e queria lhe ajudar. Ele pensou: "Essa
mulher quer tirar sarro demim, assim
como muitos já fizeram". E falou: "Por
favor, deixe-me sozinho". Ela pergun
tou: - Você está com fome?

Ohomem respondeu: - Não.Acabei
de voltar do almoço 'com o presidente.
Me deixe em paz. Amulher insistiu em

querer lhe ajudar. Foi então que um po
licial, de nome Lucas, chegou ao local. E
vendo a cena, perguntou:

- Existe algum problema, senhora?
A resposta de Sofia foi à seguin

te: - Não tem problema nenhum. Só

quero ajudar este homem e levá-lo ao

restaurante do outro lado da rua, para
que ele possa comer algo e sair um

pouco do frio.
Já era três horas da tarde, e amaio

ria das pessoas já havia almoçado. O
gerente do restaurante vendo que a se

nhora bem vestida, colocou o homem
com suas roupas rasgadas numa mesa

bem no canto do restaurante, foi ao en
contro dosmesmos e perguntou:

- O que está acontecendo aqui,
policial?

Lucas então disse: - Esta senhora
trouxe-o aqui para que ele possa co

meralgo.
O gerente irritado falou: - Não, aqui

não! Ter uma pessoa como essa aqui é
ruim para os negócios!

Sofia falou: - O senhor conhece a

WIlson's & Associados? A empresa que
fica aqui em frente?

O gerente impaciente disse: - Co

nheço. Eles fazem as suas reuniões

mensais aqui e também jantam aqui.
Sofia questionou: - E você ganha

um monte de dinheiro fornecendo ali
mentos para essas reuniões?

Mostrando sua irritação, o gerente
levantou avoz e falou: - E o que importa
isso para você?

Sofia, com muita calma disse: -

Eu sou a presidente e proprietária da

empresa. Eu pensei que isso poderia
fazer a diferença no seu tratamento.

O gerente pediu desculpas e provi
denciou um prato de comida para o

humilde homem.
Lucas então falou para a Senhora: -

Colocaste o gerente no seu devido lugar.
- Essa não foi a minha intenção.

Acredite ou não. Tenho uma boa razão

para tudo isso. Então olhando para o

humilde homem perguntou: - José,
você se lembra demim?

- Acho que sim, vocême é familiar.
- Olha José, talvez eu esteja mais

Apontamento: 203829/2012 Sacado: MARCIA CATARINA FIllA Endereço: RUA ADEIlNA
KIElN EHI.ERf 187 - Jarnguá do Sul-se - CEP: 89254-837 Credor. lNFRASUL - lNFRAES
llUJIURAEEMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI - N"TItuIo: 0176825015 - Motivo:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÕBUCA FEDERATNA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- se - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da eGJ/se,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes
te 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 lNTlMADOS DO PROIESro:

Apontamento: 204108/2012 Sacado:ADENIR DEMEDElROS Endereço: RUAPASTOR SeH
NEIDER 822 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor.BVFINANCEIRAS/ACFI Portador:
- Espécie: CBI - N°TItulo: 131012779 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 14.700,50 Data
para pagamento: 15 demarço de 2012ValorR$4.840,53Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 9.824,81- Juros: R$ 4.817,43 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 204117/2012 Sacado: AGUSTINHO FABIANO NETO Endereço: RUA EXP. AL
FRED 184 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-520 Credor. BV FINANCEIRA S/A CFI Portador.
- Espécie: CBI - N" TItulo: 131028786 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 2.911,94 Data
para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$629,01 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.252,46 - Juros: R$ 605,91 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 204044/2012 Sacado: CAMARGO INSThLADORA ELETRICA E HIDR Ende
reço: R ROBERID ZIEMANN, 2959 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: COM
E IND DE CALTANCAL Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 0000007205 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 840,21 Data para pagamento: 15 demarço de 2012ValorR$27,80Descri-

. ção dosvalores: Valor do título: R$ 783,50 - Juros: R$ 4,70 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 203825/2012 Sacado: CARIDS ALEXANDRE PERElRA Endereço:RUA FRAN
CISCO DUTRA 528 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor. INFRASUL - INFRAES1RU
TURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0186818009 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 156,62 Data para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$23,71
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203823/2012 Sacado: CLEMIUSAN AUGUSTO MACIEL En�ereço:. RUA
FRANOSCODUTRA420 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAES
TRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0186783009 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 211,58 Data para pagamento: 15 demarço de 2012ValorR$24,06
Descrição dos valores: Valor do título: R$152,36 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$ll,60 - Pu
blícação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203832/2012 Sacado: EUSABETHDOEGE Endereço:ARfHURBRElTIIAUPf
780 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-839 Credor: lNFRASUL - INFRAFSIRUTURA E EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0184669010 - Motivo: falta de pagamento

, Valor: R$ 328,40 Data para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$24,81 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 270,74 - Juros: R$l,71 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 204122/2012 Sacado: ENORI MACHADODASILVA Endereço: RUAALBERID
UTPADEL 100 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Es
pécie: CBI - N°TItulo: 998208521-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 16.513,79Data para
pagamento: 15 de março de 2012ValorR$4.076,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$
12.394,72 - Juros: R$ 4.053,07Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 204097/2012 Sacado: EWALD COMERCIAL l1DA ME Endereço: RUA PAS
TORALBERT SCHNEIDER 1200 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BANCO COOPERATIVO
SICREDI SA Portador. PRINCIPE IND COM AL CONGElADOS Espécie: DMI - N° Titulo:
196029607 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 889,22 Data para pagamento: 15 de março
de 2012Valor R$25,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 828,48 - Juros: R$ 2,48 Emo
lwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 204124/2012 Sacado: GlL'lON SOUZARIBElRO Endereço: RUAAGUAS ClA
RAS S/N ex: 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-410 Credor. BANCO FICSA SA Portador.
- Espécie: CBI - N°TItulo: 998287233-6 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.845,84 Data
para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$642,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.173,61- Juros: R$ 619,47 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23.20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 204112/2012 Sacado: JACIR LOURENCO MARIlNS Endereço: RUAAMAN
DUS RENGEL 100 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89261-520 Credor. BANCO FICSASA Portador.
- Espécie: CHI - N°TItulo: 998268633-0 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.456,99 Data
para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$794.21 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.619,88 - Juros: R$ 771,11 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 203822/2012 Sacado: JANllDES RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA
FRANascoDlITRA460 - )'araguádoSul-se- CEP:1J9255..803Credor.lNFRASUL- INFRAES
TRUTURAE EMPIUlENDIMENT Portador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 0186755009 - Motivo:
falia de pagamentoValor: R$ 221,72Data para pagamento: 15 demarço de2012Va1orR$24,12
Descrição dos valores: Valor d� título: R$ 162,44 - Juros: R$1 ,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 204012/2012 Sacado: LOJA DE ROUPASVAES IlDA Endereço: RUAWAIIER
MARQUARDT ISS - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89259-700 Credor. BWMATEXIlL IlDA Por
tador. - Espécie: DMI - N°TItuIo: 6196-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 210,61 Data
para pagamento: 15 de março de 2012Va1or R$23,54 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 167,60 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 5.27

falta de pagamentoValor: R$ 229,03Data para pagamento: 15 demarço de 2012ValorR$24,18
Descrição dos valores: Valor do título: R$l72,OO - Juros: R$ 1,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 203853/2012 Sacado: MARIA COELHO DE SOUZA Endereço:WAITER MAR
QUARDT 2452 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: MARIAADElAIDE FIDRES EPP Porta
dor: - Espécie: DMI - N" TItulo: 94284 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 140,70 Data
para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$23,62 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 92,92 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 203880/2012 Sacado:NEIlOVOI1DLINI Endereço: RUAOUVIODOMINGOS
BRUGNAGO 380 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-260 Credor: FIDEUS COM orSI BEBID
l1DAEP Portador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 11341- Motivo: falta de pagamentoValor. R$
229,27 Data para pagamento: 15 demarço de 2012Valor R$23,90 Descrição dos valores: Valor
do título: R$185,90 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 204121/2012 Sacado: PAULINO DOS SANTOS Endereço: RUAA.NNIElAMA
THIAS ENKE 100 lAT21- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BANCO FICSASA Por
tador. - Espécie: CBI - N'Titulo: 998204008-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.018,04
Data para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$5OO,07 Descrição dos valores: Valor do
título:R$1.482,81- Juros: R$476,97 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203821/2012 Sacado: REGIANE APARECIDA FABIANO COSSA Endereço:
ARfHUR BREITIlAUPf 716 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-839 Credor: lNFRASUL - IN
FRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 18735 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 219,90Data para pagamento: 15 demarço de2012ValorR$24,13
Descrição dos valores: Valor do título: R$162,92 - Juros: R$1,03 Emolumentos: R$l1,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 203863/2012 Sacado: SIMElRE DA SILVA Endereço: RUA ANGELO RUBINI
310 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: OESA COM E REPRES l1DA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 2200514U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 672,05 Data

para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$25,54 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 611,35 - Juros: R$ 2,44 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
-)!3,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 203866/2012 Sacado: SMP COMERCIO E REPRESENTACOES l1DA Endere
ço: RUA MAXDOERING 313 - NESTA - CEP: Credor: IMPRESSORAMAYER l1DA Portador:
- Espécie: DMI - N" TItulo: 10264B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 872,49 Data para
pagamento: 15 de março de 2012Valor R$38,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$
804,92 - Juros: R$ 15,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203867/2012 Sacado: SMP COMERCIO E REPRESENTACOES IlDA Endere
ço: RUA MAXDOERING 313 - NESTA - CEP: Credor: IMPRESSORA MAYER l1DA Portador:
- Espécie: DMI - N"TItulo: 10264C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 864,68 Data para
pagamento: 15 de março de 2012Valor R$30,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$
805,16 - Juros: R$ 7,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 203770/2012 Sacado: Sl'ASSO CALCADOS E CONFECCOES l1DA M En
dereço: RUA JOSE NARLOCH 2084 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89253-790 Credor: COMPRE
CALCADOS COMERCIODECALCADOS l1DA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:TI-274-A
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 454,23 Data para pagamento: 15 de março de 2012Va
lorR$23,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 0,66Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 203771/2012 Sacado: S-PASSO CALCADOS E CONFECCOES LIDA M En
dereço: RUA JOSE NARLOCH 2084 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790 Credor: COMPRE
CALCADOS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: TI-
276-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 173,77 Data para pagamento:.15 de março
de 2012Valor R$23,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 120,00 - Juros: R$ 0,20
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 203286/2012 Sacado: TECNOCAIRAS IlDA Endereço: RUA FEI1PE SCH·
MITH 279 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-060 Credor. OXIMIXCOMEROO DE GASES
l1DA ME Portador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 024944 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 293,70 Data para pagamento: 15 de março de 2012Valor R$23,91 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 245,63 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 (
----------------------------------------------_._------.-------------------------_._--_...--------_...... _ .. _--_ .. -

Apontamento: 204118/2012 Sacado:TRANSPOKIESMAGAlRAES l1DAME Endereço: RUA
lEOPOLDOMAIREIRO 15 - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89251-490Credor. BVFINANCEI
RA S/ACFI Portador. - Espécie: CBI - N°TItuIo: 131033912 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$ 24.513,52Data para pagamento: 15 demarço de 2012Va1or R$4.16B,54 Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 20.320,82 - Juros: R$ 4.145,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$23,20- Diligência: R$9,96

Apontamento: 204115/2012 Sacado:VAlDEClR AlYES OOS SANTOS Endereçn: RUA JOAO
PIANINCHECK 172 - JaIaguá do SiJI-se - CEP: 89252-220 Credor: BVFINANCEIRA S/A CF!
Portador. - Espécie:CHI - N"TItuIo: 131026236 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 2212,47 .

Data para pagamento: 15 demarço de 2012Va1or R$517,39 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.666,17 - Juros: R$ 494,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 1O Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do PÓvo",
na data de 15/03/2012. JaraguádoSul (SC), 15 de rnarço de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 25

gordinha agora, mas quando você
trabalhava aqui neste restaurante há
muitos anos atrás eu vim aqui uma vez
e por estamesma porta entreimorren
do de fome e frio. E algumas lágrimas
escorreram pelo rosto de Sofia. Então
continuou: - Eu tinha acabado de se

formar na faculdade em minha cidade
natal, e vim para esta cidade à procura
de um emprego, mas não consegui en
contrar nada. Quando eu tinha meus

últimos trocados e entregueimeu apar
tamento' andei pelas ruas sem ter onde

morar, quando estava quase morren

do de fome vi este restaurante e entrei

pensando numa pequena chance para
conseguir algo para comer. José, você
entãome recebeu comum sorriso.Você
me fez um sanduíche e deu-me uma

xícara de café e fui para um canto para
apreciar a minha refeição. Eu estava
commedo que você se metesse em en

crencas. Então eu olhei e vi você colocar

o valor dos alimentos no caixa. Eu sabia

que tudo ficaria bem. Naquela mesma
tarde, encontrei um trabalho. Trabalhei
muito e depois de um tempo comecei
meu próprio negócio e ele prosperou.
Quando terminar aqui eu quero que
você façaumavisita ao Sr.WaIker.Ele é o
diretor de pessoal da minha empresa e

vai encontrar algo para você fazer nela.
Havia algumas lágrimas nos olhos

do humilde homem. Ele perguntou: -

Como eu posso agradecê-la?
Sofia apenas disse: - Não me agra

deça. Jose, apenas saiba que tudo o que
você faz, volta para você algum dia!

Na saída do restaurante, Sofia
disse para o policial: - Obrigado pela
sua ajuda!

Lucas apenas disse: - Quem deve
dizer obrigado sou eu, pois vi um mi

lagre hoje, e é algo que eu nunca vou

esquecer. Tudo o que você faz, volta
para você algum dia!

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2012. SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de 01 (um)
veículo com capacidade para transportar no mínimo 16 (dezesseis)
passaqeíros sentados, (incluído o motorista), destinado ao transporte
escolar aos alunos residentes na localidade de Ribeirão das Pedras,
Rua Alvin Meier, até a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Antonio E. Ayroso, localizada na Rua Bertha Weege, nO 3.046, no

bairro Jaraguá 99, em conformidade com o estabelecido no item
I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: I Lei
Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decretõ Municipal nO
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:00
horas do dia 28 de março de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra_do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços
e abertura dos envelopes serão as 13:30 horas do mesmo dia, na sala
de reuniões. da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO
DA CONTRATAÇÃO: R$ 20.565,60 (vinte mil quinhentos e sessenta e

cinco reais e sessenta centavos), sendo o valor estimado de R$ 125,40
(cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos) por dia de transporte
realizado. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido
no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Intemet no endereço www.
jaraguadosuLsc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2012. SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de' 01 (um)
veículo com capacidade para transportar no mínimo 16 (dezesseis)
passageiros sentados, (incluído o motorista), destinado ao transporte
escolar aos alunos residentes na localidade de Rio da Luz I, Rua
Ricardo Fritzke até a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Helmuth G. Duwe, localizada na Rua Gerhard Muller, nO 289, no

bairro Rio daLuz I, em conformidade com o estabelecido no item
I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei
Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002 ..

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
15:15 horas do dia 28 de março de 2012, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa
de preços e abertura dos envelopes serão as 15:30 horas do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 28.142,40 (vinte e

'

oito mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), sendo o

valor estimado de R$ 171,.60 (cento e setenta e um reais e sessenta

centavos) por dia de transporte realizado. OBTENÇÃO DO EDITAL:
A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de

Jaraguá do Sul-SC; ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.
sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 2012.

CEcíLIA KONELL

Prefeita Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUNTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2012 119 1 GERAL
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Projeto deve estar
pronto em 150 dias

Será feito um estudo de adequação do trecho
urbano entre Jaraguá do Sul e Guaramirim

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

Aelaboração do projeto
básico de engenharia da

duplicação, melhorias e ade

quações do trecho urbano da
BR-280, entre Guaramirim e

Jaraguá do Sul, ficará a cargo
da empresa joinvilense Azi
mute Consultoria e Projetos
de Engenharia. .

A decisão ocorreu namanhã
de ontem, durante abertura dos

envelopes das propostas apre
sentadas na licitação pública
01/2012, aberta pela Associa

ção dos Municípios do Vale do

Itapocu (Arnvali).

A única empresa concor

rente, a RC Projetos Civis e To

pográficos, de Rio do Sul, foi
desclassificada pela Comissão

Especial de Licitação por des-
.

cumprir algumas exigências do
edital, como a não-entrega de
uma proposta técnica.

Segundo o presidente da
comissão que dirige o projeto,
Mauri Edgar Padilha de Lima, a
Arnvali irá se reunir com a em

presa vencedora e com o Dnit

(Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes),
para acertar detalhes técnicos
do projeto.

Depois disso, a empresa
terá 150 dias para 'apresentar

o projeto à Amvali. liA Arnvali
realizou a licitação para ela

boração do projeto para agi
lizar o processo, mas a licita

ção para a execução das obras
ficará a cargo do Dnit, por ser
um trecho de uma rodovia fe

deral", diz Lima.
A proposta da Azimute tem

orçamento de R$ 490.768,22
- valor inferior aos R$ 500

mil que serão repassados por
parte do governo do Estado,
assegurado pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Iaraguá do Sul (SDR). Também
haverá uma contrapartida da
Amvali.

A empresa terá
150 dias para
apresentar o

projeto à Amvali.

ARQUIVOOCP

FEDERAL A execução das obras na DR ficará sob responsabilidade do Dnit

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO TIPO:
MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de 01 (um) veículo
com capacidade para transportar no mínimo 16 (dezesseis) passageiros sentados (incluído o motorista),
destinados ao transporte escolar, residentes na localidade de Rio Alma e Frigorífico Mathias, até a Escola

Municipal de Ensino Fundamental Ricieri MarcaUo , localizada na Rua Richard Viergutz, n.? 177 - Rio Cerro

I, em conformidade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo II - 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, HO�A e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 10: 15 horas do dia 28

de março de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua .Walter

Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura

dos envelopes serão as 10:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 28.864,00 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta

e quatro reais), sendo o valor estimado de R$176,00 (cento e setenta e seis reais) por dia de transporte
realizado. OBTENÇÃO DO EDITAL: A ínte_gra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua.
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (Se), 09 de março de 2012.

CEcíLIA KONELL
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Prefeita Municipal
j I

"
AAmvali fez a

licitação para
elaboração do

projeto para
agilizar o
processo.

Mauri E. Padilha,
prese da comissão

Infraestrutura

'Oqueirá
mudar

As obras irão contemplar
uma extensão de 8.637 metros,
iniciando no quilômetro 50,293
da BR-280 (entroncàmento
com a rua Professora Irene da
Silva Tomaselli) até o quilôme
tro 59,786 d BR-280 (entronca
mento com a SC-416).

OUTRAS·AÇÕES PREVISTAS
NAS OBRAS:
• Construção de uma ponte nova
sobre o Rio Itapocuzinho
•Viaduto /Trevo ruaTomazelli, em
Guaramirim
•Viaduto sobre a rede ferroviária,
emGuaramirim
•Viaduto no entroncamento com a

SC-413 (Acesso Guaramirim)
•Viaduto/trevo no entroncamento
com a rua 28 deAgosto
•Viaduto/ligação no entroncamento
com a ruaRodolfo Tepasse
•Viaduto no entroncamento da rua
Lauro Zimmermann
• Trevo no entroncamento com a SC
413 (Rodovia do Arroz)
• Ligação comViaduto SC-416

(Vieiras)
• Ligação comViaduto início
ContornoViário BR-280

Viaduto do Centenário

Projeto da obra ainda
,.." ,

nao está pronto
Dia 21 de março. Esse é o

prazo para a empresa de con

sultoria de engenharia Sotepa,
de Florianópolis, apresentar ao
DNIT (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transpor
tes) o projeto da obra do viadu
to que será erguido na BR-280,
ligando os bairros Vieira e Cen

tenário, em Iaraguá do Sul.
Esse é o segundo projeto re

alizado para a obra. Na gestão
anterior, um projeto havia sido
elaborado e a execução dos ser

viços já estava licitadapeloDNIT.
Entretanto, a Prefeitura de Iara
guá do Sul solicitou ao depar
tamento permissão para a ela

boração de um novo projeto, já
que o antigo determinava uma

passagem de apenas 14 metros

de largura sob o viaduto.
110 mínimo deveria ser 25

metros, era inaceitável ter ape
nas uma .písta sob o, elevado', '

afirma o secretário de Planeja
mento Urbano, Aristides Pans
tein. Ele diz que a solicitação
para realizar um novo projeto

foi feita ao DNIT em abril de

2011, e a liberação foi conce
dida apenas em novembro. liA
Prefeitura não pôde dar an

damento ao projeto, já que o

DNIT prometeu que a resposta
seria dada em até 30 dias", con
ta.

Segundo Panstein, devido à

paralisação do projeto e o au

menta no custo, a prefeita Ce
cília Konell já confirmou que
os gastos serão assumidos pela
administração municipal.

O projeto original, de R$ 4,6
milhões, foi financiado pelo
Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura). Com a con

clusão do projeto, a ordem de

serviço para o início das obras

poderá acontecer sem que haja
uma nova licitação. A empresa
vencedora da Iícitação é a EPT

Engenharia e Pesquisas Tecno
.lógicas. Ao todo, um terreno, e
12 casas nas imediações do lo
cal onde o viaduto será erguido
já foram demolidas, com a in

denização aos proprietários.
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Câmara de Vereadores

Sessão com poucos projetos
Ficha Limpa e Plano
de Cargos e Salários
estão em análise
nas comissões e não

serão votados hoje
JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

A pauta da sessão da Câmara
.l1.de Vereadores ainda não vai
contar com a votação dos prin
cipais projetos que estão em tra

mitação nas-comissões da Casa.
Tanto o Ficha Limpa quanto o

Plano de Cargos e Salários dos
Servidores Públicos Municipais
continuam sendo analisados e

ainda não há prazo para que en
trem em votação. O presidente
da Câmara, AdemarWinter, res
salta que os dois projetos preci
sam votados até abril, para que
possam ser colocados em prática.

O Plano de Cargos e Salários

concede aumento salarial aos

servidores municipais e ainda

regulamenta a nomenclatura de

alguns cargos. O presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e

Redação Final da Câmara, Ama
rildo Sarti, garante que o projeto
está sendo analisado. "É um ca

lhamaçomuito grande e precisa
mos olhar com cuidado porque é

algo importante", diz o vereador.
Com o mesmo nome do pro

jeto aprovado no STF que pre
tende tornar inelegíveis políticas
que possuam pendência com a

Justiça, o Ficha Limpa de Iara
guá do Sul tem o objetivo de im

pedir. que pessoas nessa mesma

situação sejam nomeadas para
cargos de confiança em órgãos
públicos. De acordo com Sarti, o
projeto continua em apreciação
e também não há prazo para
que entre em votação. "Preci
sarnas ter cuidado, porque esse

projeto pode ser bom para a co

munidade e para os políticos da
cidade", avalia Sarti.

EDUARDO MONTECINO

,

ANALISE Amarildo diz que propostas precisam
ser bem estudadas antes da votação

Estudantes visitam o OCP

Acadêmicos do curso de Comunicação Social - Publicidade e

Propaganda, da Uniasselvi ·Fameg, conheceram a estrutura do O
Correio do Povo na última terça-feira. O clim� fo_i de descontração
com um café, brindes e bate-papo com o diretor Nelson Pereira.

Professores

Proposta
dogovemo
Em uma reunião com

o Sinte (Sindicato dos Tra
balhadores em Educação)
na tarde de ontem, Edu
ardo Deschamps garantiu
que o governo vai cum

prir a Lei do Piso, que em

se� primeiro artigo define

piso como "vencimento
inicial de carreira". O Es
tado vai elevar os salários

que estão abaixo do es-
'\

tipulado pela lei para os

R$ 1.450,87, conforme

determinação do MEC, o
que atingirá 30 mil pro
fessores ativos e inativos.
O retroativo, referente
aos meses de janeiro e

fevereiro, será pago em

julho e setembro. "É uma

questão de fluxo de cai

xa", justificou. Os repre
sentantes do Sinte mani
festaram desagrado com

a proposta do governo,
que não prevê a aplicação
já em março dos 22,22%
para toda a carreira.

[LADO
PERFEITO

pamJ:tQQª
CONTRATA:

CORRETOR DE IMÓVEIS

Para trabalhar em Jaraguá do Sul,
Interessados enviar currículos para o e-mail:
rh@pamplonaempreendimenlos.com.br

(47) 9146-1726 - Fernanqo

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

\

facebook.com/ocorreiodopovo
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Torneio de Verão

Equilíbrio é amarca
da segunda fase

Finalistas no ano passado, Kiferro e Noite à
Fora podem avançar às semifinais amanhã

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porte

OTorneio deVerão de Schro
eder está mais emocio

nante a cada rodada. Restando

apenas duas para o término da

segunda fase, nenhuma equipe
garantiu classificação antecipa
da para a semifinal.

Porém, a rodada de amanhã

pode definir a classificação de
três equipes. No primeiro jogo
da noite, às 19h15, a Kiferro
se classifica caso vença a Bau

mann, que foi derrotada na pri
meira rodada da segunda fase e

joga pela sobrevivência.
A mesma situação se repete

na terceira partida, às 21h15,
onde o Noite à Fora joga pela ví-'
tória simples sobre a PQN/Ma
lhas Pradi/Brubel Auto Peças,
para seguir na defesa do título.
Ao PQN, o único resultado que
interessa é a vitória.

Mas o jogo mais emocionan
te da noite deve mesmo ser o se

gundo, às 20h15. Depois de tro

peçarem na última rodada, Cruz
de Malta/Kaiapós e Coremaco/
Posto Cidade/Brasmeincol fica
ram em situação complicada. .

A pior situação é da Kaiapós,

campeã jaraguaense, a quem só
a vitória interessa. A Coremaco
se classifica com o empate, mas
pode ser eliminada em caso de
derrota. Enquanto isso, Cival/
Qualitypó/Butuca/RMC e Néki
assistem de camarote, enquan
to aguardam a próxima terça
feira para entrarem em quadra,
sabendo exatamente qual re

sultado precisam .para avançar
à seinifinal.

A competição apresenta
umamédia de 8,3 gols por jogo,
com 200 tentos marcados em

.24 jogos.

Luan, da Coremaco,
é o artilheiro
com 9 gols.

Liga Futsal

Biolay reforça aCSMjPré-Fabricar
.
Ainda curtindo os louros da

vitória sobre Joinville, fora de

casa, a equipe CSM/Pré-Fabri
car retornou aos treinamentos

ontem, já pensando na parti
da do próximo sábado, às llh,
contra o Minas, em Belo Hori
zonte (MG).

A equipe ganhou o reforço
do ala Klevyson Alberto Batista

Ávila, o Biolay, que atuava no

Esmac, de Ananindeua (PA).

Biolay chega credenciado, de- Mudança
pois de ser artilheiro da Taça
Brasil, do Campeonato Paraen- Após a participação no TOT-
se e da Liga Norte em 201l. neio de Volta Redonda, a CSM/

Outra novidade foi convite Pré-Fabricar volta suas aten

para participar do Torneio de ções novamente para a Liga
Volta Redonda, prontamente Futsal. Devido à locação da
aceito pela CSM/Pré-Fabricar. Arena Jaraguá no dia 24, para
O torneio àcontece nos dias 21 um show nacional, a equipe
e 22 de março, com a partici- enfrenta Suzano em Ibirama.

pação de Botafogo, Petrópolis e Assim, a estreia na Arena fica
J

Volta Redonda. para o dia 26, contra o São.Iosé.

DIVULGAÇÃO /CBFS

ril
Ex-Ananindeua, Biolay chegá com f� de goleadorARTILHEm

I .

TRADIÇÃO Finalista em 2011, Kiferro pode
garantir sua passagem para a semif"uuü

Basquete
Cinco são
convocados

Voleibol

Seleção
Brasileira

Cinco atletas de Jaraguá
do Sul foram convocados

para Seleções Catarinenses
de base no basquete. Nomas
culino, Humberto Pacheco
- ainda vinculado à Ajab - e

Thomas Laranjeira defende
rão a categoria subl7. No fe

minino, Iulía Bruch, Thayná
de Oliveira e Caroline Eckert
também foram convocadas

para a categoria sub17.

Quatro atletas do voleibol
infanto jaraguaense partici
pam até domingo, dia 18, de
testes para futuras convoca

ções da Seleção Brasileira.

Participam do seletivo em

Itajaí os ponteiros Guilherme
de Oliveira e Iedíel Trupel, o
central/levantador João Se
renini e o meio/ponta Rodri
go Leitzke, com acompanha
mento do técnico Kadylac.

Bolão 23

Campeonato daMelhor Idade
Schroeder recebe neste sá

bado' dia 17, o 4° Campeona
to Catarinense de Bolão 23 da
Melhor Idade. O evento é orga
nizado pela Federação Catari
nense de Bocha e Bolão e des-

"

tinado aos bolonistas acima de
60 anos, do naipe masculino.
As disputas acontecem !la As

sociação Recreativa e Esportiva
Vitória, no Centro Norte, com a

participação de doze equipes. .

Contabilidade
Consultoria Empresarial

.lmWS� 09026.910

l;liblt!!ljflr."j
f'·\;III1Oli',·h»i<iIi(ÍjJ

Confláflça
, GGmpl!il�f!CÍl$

Credibilidade

WWVJ.•gumz.com..br gum%@g!Jfflz,corrlJ"
{473311-41'41 ttMA PAUlar" :Qlli IlA OEflTlJ. Desde 1978.
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Futebol

TricolorPaulista e o
Carioca se destacam

o Fluminense segue 100% na Libertadores,
enquanto Luís Fabiano dá show no Morumbi

JARAGUÁ DO SUL
.......... , , " .

Agência Avante!

I\. noite de quarta-feira foi de.
.t\.muito futebol. Pela Liber
tadores, o Fluminense suou

para vencer os venezuelanos
do Zamora, por 1 a O, no En

genhão. Aos 12' do 20 tempo, o
zagueiro .Anderson arriscou da
entrada da área, de três dedos,
acertando o canto de Forerou.
Com o resultado, o Fluminense
mantém os 100% de aproveita
mento e se isola na liderança do
Grupo 4, com nove pontos.

No México, o Corinthians jo
gou bem e voltou para São Pau
lo com um ponto na bagagem,
após o empate sem gols com o

Cruz Azul. Apesar da dificulda
de esperada, o Timão teve vá
rias chances de abrir o placar e
tomou a iniciativa durante boa

parte do jogo. O resultado man
teve os mexicanos na liderança
do Grupo 6. O Corinthians é o

segundo.
No Paraguai, o Vasco pulou

na frente aos 16' do lo tempo,
com Diego Souza desviando de

cabeça um cruzamento de Fag
ner. O empate do Libertad veio
aos 25' do 20 tempo, com o ata

cante Nufiez, aproveitando um

rebate da defesa. "Foram dois

pontos perdidos. Não estamos

satisfeitos. Queríamos a vitó
ria", garante o zagueiro Dedé.

Copa do Brasil
Jogando no Morumbi, o

.

São Paulo.avançou à segunda
fase da Copa do Brasil, em noi
te de Luís Fabiano. O atacante

marcou todos os gols do trico
lor paulista na goleada sobre o

NELSON PEREZ/FFC

100% Com dificuldade, Fluminense manteve a
campanha perfeita e se isolou na liderança

Independente, do Pará, por 4
a O. Na próxima fase, a equipe
enfrenta o Bahia de Feira, que
eliminou o Aquidauanense.

O Palmeiras deu a impressão
que ia passar fácil pelo Coruri

pe, em Maceió. Barcos abriu o

placar aos 2' do lo tempo, mas
foi só. Com o 1 a O, o Palmeiras
joga pelo empate no dia 21, em
Iundiaí, Quem passar encara o

Horizorite (CE).
No Rio de Janeiro, o Criei

úrha eliminou o Madureira no

jogo de ida, com a vitória por 2
a O, gols do zagueiro Nirley e do
atacante Zé Carlos.

No Espírito Santo, a Cha

pecoense foi derrotada pelo
São Mateus por 2 a 1 e agora
terá que buscar a classificação
jogando em casa na próxima
quarta-feira, dia 21, às 20h30.

Champions
Mais quatro
avançam·

Real Madrid, Chelsea, Olym
pique e Bayern também estão
nas quartas-de- finais da Liga
dos Campeões da Europa. No
meio de semana eliminaram

respectivamente CSKA, Na
poli, Internacionale e Basel. A

classificação mais dramática
foi a do Chelsea, que precisou
da prorrogação para passar
pelos italianos do Napoli.

Olimpíadas
.

Pré-lista com
'S2nomes

O técnico da Seleção Brasilei
ra' Mano Menezes, divulgou
ontem a pré-lista de convo
cados para as Olimpíadas. No
total, Mano listou 52 nomes

que podem estar em Londres
- 36 com idade olímpica-,
entre eles Ronaldinho Gaú

cho' que disputou os Jogos
em 2000 e 2008. Outros, como
Kaká, foram descartados.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato nO. 28/2012-PMS
Modalidade Tomada de Preço nO. 02/2012-PMS

Processo n", 07/2012-PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n".
3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: ÁGUA ASSESSORIA E CURSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO

10.324.158/0001-70, estabelecida na Rua Florianópolis, n° 804, Bairro Itaum, na

cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89210-085.
Objeto: contratação de empresa especializada em capacitação com os professores
da Rede Municipal de Ensino, nos segmentos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de
Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante do
Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: A carga horária total das capacitações é de 140 horas/aula,
no valor de R$ 89,.90 a hora, totalizando o valor de R$ 12.586,00 (doze mil,
quinhentos e oitenta e seis reais).
Data da Assinatura: 14/03/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTJ,\DO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2012-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de 'suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas

'alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços n", 02/2012-PMS, Processo de licitação
n", 07/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação
por ter apresentado o �enor preço global, determinando que seja dada ciência aos

participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada em capacitação com os professores
da Rede Municipal de Ensino, nos segmentos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de
Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante do

Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: ÁGUA ASSESSORIA E CURSOS LTDA.
Valor da proposta vencedora: A carga horária total das capacitações é de 140
horas/aula, no valor de R$ 89,90 a hora, totalizando o valor de R$ 12.586,00
(doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais).
Schroeder, 14 de março de 2012.

.

Felipe Voigt
•

Prefeito Municipal

�

••\'1- .

Wfase)
• 13/3 - Lanús 1 xO Emelec

• 13/3 - Nacional (PAR) 3x2 D. Táchira

• 13/3 - Internacional 5xO lhe Strongest
• 13/3 - Alianza Lima 1 xO Nacional (URU)
• 13/3 - Chivas 1 xO Defensor Sporting
• 14/3 - Arsenal1 x2 Boca Juniors

• 14/3 - Fluminense 1xO Zamora

14/3 - Libertad 1 x1 Vasco

• Ta a Libertadores ,

MARCELO SADIO - VASCO

• 14/3 - Cruz Azul (MEX) OxO Corinthians
• 15/3 - 19h45 - Juan Aurich x Santos

• 15/3 - 22h - Flamengo x Olimpia

• Co a do Brasil
'

:

Wfase)
• 14/3 - Santa Quitéria 2x3 ASA
• 14/3 - Madureira 0x2 Criciúma*

• 14/3 - Sapucaiense OxO Ponte Preta

• 14/3 - São Paulo* 4xO Independente

WAGNER CARMO - VIPCOMM

• 14/3 - Nacional (AM) OXO Coritiba

• 14/3 - São Mateus 2x1 Chapecoense
• 14/3 - América (RN) 2xO Horizonte*

• 14/3 - Remo* 3xO Real

• 14/3 - B. de Feira* 2x0 Aquidauanense
• 14/3 - Santa Cruz (PE) 2x3 Penarol*

·14/3 - América (MG)* 2x1 Boavista

• 14/3 - Guarani* 3xO Brasiliense

• 14/3 - Vitória 2xO São Domingos
• 14/3 - Paraná Clube* 2x0 Luverdense

• 14/3 - Coruripe Ox1 Palmeiras

• 14/3 - CENE 1 x3 Atlético (MG)*
• 14/3 - 4 de Julho Ox2 Sport*

.

• 14/3 - Treze 1x1 Botafogo
• 15/3 - 19h30 - Atlético (PR) x S. Correa

• 15/3 - 20h30 - Atlético (GO) x Gurupi
• 15/3 - 22h - Santa Cruz (RN) x Náutico
*classificados para a segunda fase

..:� ;'ILiga dos Campeões ,I "

'

"I 1,,1 'I,

(Oitavas-de-finais)
• 13/3 - Bayern de Mun;.que* 7xO Basel

• 13/3 - Internazionale 2x1 Olympique*

DIVULGAÇÃO - CHELSEA FC

• 14/3 - Real Madrid* 4x1 CSKA Moscow

*classificados às quartas-de-finais
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DIVULGAÇAO

PM registra apenas
" .

uma ocorrencia
Este ano, 544 residências foram cadastradas
no programa, 22% menos que no ano anterior

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

Carolina Carradore

/\ penas uma janela entreaber
Ilta, mas sem registro de furto.
Essa foi a única ocorrência regis- .

trada entre as 544 residências ca
dastradas no programa Viagem
Segurança, da Polícia Militar.

Apesar da eficiência da opera
ção' houve uma queda de 22% da

procura pelo programa. De 2010

para 2011, foram 588 residências
monitoradas pela PM. Os dados
foram repassados ontem pelo
chefe da seção de comunicação,
capitão AiresVolnei Pilonetto.

O programa consiste em

rondas diárias realizadas nas

moradias cadastradas, de de
zembro de 2001 até 27 de fe-

vereiro deste ano. Desde 2008,
ano em que foi implantado o

programa em Jaraguá, não hou
ve nenhum histórico de furto
nos locais monitorados. A jus
tificativa para a diminuição de
cadastro seria a diminuição de
furtos em residências, em Iara
guá. Segundo Pilonetto, houve
uma redução de 7%. Em 2001,
foram 320 furtos em residên
cias e no ano anterior, 344.

"Estamos atribuindo essa

baixa procura à redução no

número de furtos. Mas a popu
lação precisa se conscientizar

que quanto mais pessoas ade
rirem ao programa, identifi
caremos mais casas que estão
vazias e aumentará a segurança
na cidade", enfatiza.

Al11nento

Se em Iaraguá a PM come

mora a redução nos furtos a

residências, nos outros mu

nicípios do Vale a preocupa
ção é justamente ao contrário.
Somando as ocorrências em

Guaramirim, Schroeder, Mas
saranduba e Corupá, houve
um aumento de 58% nos casos.

Em 2010, foram registrados 91
furtos em moradias e, no ano

passado, 144. "Acreditamos que
as pessoas resolveram registrar
mais os casos, acionar a PM,
por isso ocorreu o aumento",
diz o capitão.

Nas outras cidades

doVale,a�entonos
furto a residência

foi de 58%.

PM se prepara para possíveis ataques
Os

.

constantes ataques a

caixas eletrônicos em Santa
Catarina deixam em alerta a

Polícia Militar de Iaraguá do
Sul. O setor de inteligência
do 14° BPM monta uma ope
ração sigilosa para combater

possíveis ataques no Vale do

Itapocu. Na região, foram pelo
menos três caixas arrombados.
Em todo o Estado, foram mais
50 casos registrados.

Fia ante

Homem

agride esposa
Umamulher foi agredida na

madrugada de ontem pelo ma

rido. A ocorrência foi registrada
no bairro Vila Lenzi. Quando a

PM chegou à residência, consta
taram que o companheiro ten

tou enforcar amulher com uma

toalha de bánho. Ele ainda des
feriu um soco na vítima. O filho
do casal interrompeu a agressão
e acionou a polícia. O homem
foi preso em flagrante.

Segundo o capitão Aires Vol
nei Pilonetto, o Batalhão tem tra

balhado com reforço nas cidades
onde o contingente é menor,
como Massaranduba, Schroeder
e Corupá. "Estamos dando su

porte a esses municípios em es

cala e temos outras articulações
reservadas para nos preparar
contra novos ataques", afirma.

Em dezembro do ano passa
do, quatro homens invadiram a

Embri ez

Motorista
,

e preso
Um motorista foi preso em

flagrante após provocar um aci

dente, na rua Prefeito Waldemar
Grubba, por volta das 23h de ter
ça-feira. Segundo aPM, umHon
da Civic, com placas de Iaraguá,
efetuava manobras perigosas
quando bateu contra um poste e,
em seguida, no canteiro central
da pista. A polícia observou si
nais de embriaguez no motoris

ta, que sofreu lesões leves.

agência bancária do Bradesco,
em Corupá. Um caixa eletrônico
foi explodido. Ainda em dezem
bro' cinco homens invadiram
a agência Via Credi, em Massa

randuba, e explodiram um caixa
eletrônico usando dinamites. A

máquina estava equipada com

o dispositivo que tinge as notas

de rosa quando o equipamento
é arrombado.A quantia roubada
não foi revelada.

rto

Apartamento
arrombado
Um casal levou um susto

ao chegar em casa, no fim da
tarde de terça-feira, e encon
trar a porta do apartamento
aberta. O furto ocorreu no

edifício Toscana, na rua Al
berto Spezia. Foram levados
uma TV de 40 polegadas,
dois notebooks, joias e um

relógio. Não havia sinais de
arrombamento no aparta
mento.

EFICÁCIA Capitão Pilonetto comemora
sucesso dopro� Viagem Segura

rombamento

Posto é furtado
/' -

Um homem foi flagrado
após furtar vários objetos da

loja de conveniência do pos
to Alvorada, localizada na rua

Adélia Fischer, por volta das
23h de terça-feira. Quando a

PM chegou' ao local, encon

traram a vidraça da porta que-

brada. Um homem em atit

suspeita foi localizado p
redondezas, carregando u

mochila. Foram localizados
carteiras de cigarros, seis is-_
queiras, R$ 18,45, além de mais

. R$ 423,00 que estavam escon

didos dentro da cueca.

• Faleceu às 2h45 do dia 13, a Sra.
Tânia Maria Martins, com idade
de 34 anos.O sepultamento
foi realizado ontem, dia 14, às
9h, saindo o féretro da Igreja
Católica de Santa Luzia - Santa

Luzia, seguindo após para o

cemitério São João.

saindo o féretro da Comunidade

Evangélica Lutherana do Rancho
Bom em Schroeder, seguindo
após para o Cemitério

Municipal de Schroeder.

• Faleceu às 21h do dia 13; a Sra.
Cristina Sanson Corrêa, com
idade de 79 anos. O sepultamento'
foi realizado ontem" às 17h,
saindo o féretro da CapelaMaria
Leier - Centro, seguindo após
para o cemitério do Centro.

• Faleceu às 16h do dia 13, a Sra.
Loni Bruch Scmitt, com idade
de 79 anos, O sepultamento foi
realizado ontem, dia14, às 16h,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
e ABERTURADE INSCRiÇÃO DE CHAPAS

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os ASSOCIADOS PATRIMONIAIS do Clube
Atlético Baependi, a se reunir em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (art. 39 e 41,1) a

realizar-se em sua sede social, sito à Rua Augusto Mielke, 466, nesta cidade, no próximo
dia 27 de março de 2012, às 18h30min em primeira convocação e/ou às 19h em segunda e

última convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Eleição do Conselho Deliberativo (art.40,1)
Outrossim, informamos que se encontram abertas as inscrições das chapas para a eleição
acima mencionada, que deverão ser protocoladas na Secretaria do Clube até as 17h do
dia 27 de março de 2012 e deverão ser compostas por 40 (quarenta) membros efetivos e

15 (quinze) membros suplentes, todos sócios patrimoniais da sociedade em pleno gozo de
direitos sociais, com mais de 5 (cinco) anos de efetividade no quadro de associados, para
mandato de 2 (dois) anos, Jaraguá do Sul, 12 de março de 2012. llário Bruch - Presidente
do Conselho Deliberativo - Do Clube Atlético Baependi
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