
Fim esemana

violento na re
. ,.""

rao
Três pessoas foram assassinadas. O casal Adilson Fogaça, 22 anos, e sua companheira,

Ana lrinéia da Silva, 31 anos, foi morto a tiros, em Corupá, na tarde de domingo.
Em Jaraguá, Alexandre Rosin, 22 anos, foi assassinado na madrugada de segunda-feira.

Página 19

Folhas caindo e noites com temperaturas amenas que pedem um cobertor leve. São algumas características
que lembram a chegada desta que é uma das mais aconchegantes estações do ano. Página 20

Ante:,a.aa1i3

Prefeita tem

pedido negado
Juíza Cândida Inês
Brugnoli, da comarca de
Jaraguá do Sul, afirma
que Cecília tomou

.

decisão arbitrária ao
solicitar à Celesc o corte
de energia elétrica das
emissoras Super Nova
FMel05FM.

Página 4

Ava.Iiação
Prefeituras têm
bons resultados
Os cincomunicípios
damicrorregião foram
avaliados com boa gestão
fiscal, segundo o Índice
Firjan de Gestão Fiscal.
Foram avaliados quesitos
como a capacidade de

arrecadação e os gastos
com pessoal.
Página 6

.

Liga Fotsal
Novaderrota
emOrlândia
Em partida equilibrada,
CSM/Pré-Fabricar foi
derrotada por 2 a 1

pela Intelli na noite de
ontem, emOrlândia,

.

em partida onde Falcão
cumpriu suspensão.
Página 23
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Empreendedorismo
na educação

Aos poucos este projeto do Núcleo de
Jovens Empreendedores Acijs/Apevi,

no qual o mesrno trabalha há mais de um
ano, tem se transformado em realidade.
No último dia 13, MarcosVieira, membro
do NJE, abriu o calendário de palestras
do projeto que visa fomentar o empre
endedorismo dentro das escolas e for
mar jovens atentos às oportunidades do
mercado de trabalho e preocupados com

suas carreiras, seja dentro das empresas
em que forem atuar, ou na abertura de
seus próprios negócios. Com o tema Fi

nanças Pessoais, foi realizado na escola
Max Schubert. A ação é em parceria com
a Prefeitura Municipal, através da Secre
taria da Educação. A ideia do projeto é
incluir aulas de Empreendedorismo nas

escolas, no turno contrário às aulas do
currículo obrigatório.

DIVULGAÇÃO

:[pa,l (�Onl Illai!; :ma
As sementes plantadas por Steve Iobs continuam germinando e a chegada ao

�,
mercado do novo iPad estabelece uma nova referência no mercado. O processador
é duas vezesmais rápido que o anterior, a tela é de ultradefinição e ele vem
turbinado com vídeo e games, entre outros atrativos como a nova câmera traseira
de 5 megapixels. O mercado reagiu de acordo com as expectativas e o novo

aparelho que custará US$ 499 chega ao mercado custando menos que uma ação
daApple que chegou aos US$ 600 em umainacreditável escalada. Neste ano,
as ações daApple já subiram 47%. Há dez anos, cada ação valia US$ 10.

Brfpremiada
AMcüonalds, gigante mundial do setor de alimentação, em seu relatório anual de
sustentabilidade dos fornecedores destacou duas iniciativas da empresa brasileira

,
.

que igualmente, é uma gigantemundial só que no mercado de carnes de aves.

Aposentadorias
e crescimento
Reportagem do jornal "Financial Times" analisou
uma questão que nem sempre é percebida com
clareza. Fruto de decisões políticas equivocadas
que apenas criaram direitos mas não proveram
recursos para tanto, hoje a previdência pública
é altamente subsidiada pelo governo central.
Nem o pleno emprego consegue mudar esta

situação. O maior problema se refere ao setor

público. O jornal alerta para o fato de que este

tipo de bondade cria muitas dificuldades pois
mesmo um estado que tributa pesadamente
a população, não consegue ter recursos para
investir em, necessidades básicas-. I , II: (t I,'

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04641
1° 59.938 600.000.00
2° 32.751 12.000,00
3° 70.403 9.000,00
4° 65.263 8.100.00
5° 47.438 7.698,00

Farmácia
Nissei
A Rede de Farmácias Nissei

reforça a atuação em Santa
Catarina - onde já possui 1810jas
- com a inauguração da primeira
loja em Iaraguá do Sul. Amarca

entrega para a comunidade uma

loja com 290m2, com amplo
mix de produtos de primeira
necessidade. A Nissei é a sétima
rede de farmácias do país tanto
em número de lojas como em

termos de faturamento. A cidade
está entrando no radar de cada
vez mais redes nacionais.

Desoneração
o governo acena com uma

desoneração que é esperada
pelos setores têxtil e de móveis -

depois de reunião com o ministro

Mantega - ainda para este mês.

Espera-se uma nova alíquota de

0,8% a 1% sobre o faturamento
em substituição à alíquota de
1,5% em vigor no programa Brasil
Mais e .que hoje é adotada para
o setor de confecções. Esta nova
alíquota substitui os 20% de
INSS sobre a folha de pagamento
e num primeiro momento o

objetivo é desonerar a folha
de pagamentos dos setores
intensivos emmão de obra.
Fica cada vez mais claro que o

objetivo do governo é passar esta

tributação para a totalidade da \

indústria e está avançando
em alguns setores como teste.

.

ERRATA
A Imóveis Planeta informa que o

anúncio de vendas do COD-919,
publicado no dia 17 de março de

2012, teve o valor publicado er

rado. Onde se lê R$95 Mil, leia
se R$230 Mil.

ERRATA
Na edição do último Sábado foi publi
cado de forma equivocada a oferta do
Veículo PRISMA do anunciante Em
mendorfer veículos. Comunicamos que
o veículo Prisma anunciado não possui
tais opcionais listados no anúncio, como
Ar condicionado. computador de bordo,
dir, hidráulica, Air bag duplo. som com

bluetooth, mp3 e USB, travas e vidros

elétricos e piloto áutomático_ Pedimos
desculpas pelo ocorrido.

ÍNDICE PERÍODO
LOTOMANIA
SORTEIO N° 1228
07 - 12 - 30 - 38 - 40
50 - 58 - 63 - 65 - 68
69 - 70 - 76 - 79 - 80
88 - 92 - 93 - 95 - 99

.�.���ç _ �???.()I.o .?:.�.9.º:.�g.�.� .

.!.�. . 9..'.9..?9..0l.o. 1.�:�ç-º:.�9..�.�............ ..

.ç�� �.:.. 1..?�.�.�� �ç-º:.�9..�� .

.I.I.��.�.�� im,:.9..?.9..T>;'o 1..�:.��ç-º:.�9..�.� .

.��.���ç� 9..??.��7. �g.:�.9-º:.�9...1..� .

\

MEGASENA
SORTEIO N° 1372
03 - 36 - 40 - 46 - 58 - 60

COMMODlTIES

PETR"ÓLEO-BRENT
OURO

US$ US$ 127,070
uss 1665,100

QUINA
SORTEIO N° 2850
20 - 28 - 39 - 52 - 70 CÂMBIO

"81·0,65%
.0,02%

COMPRA VENDA VAR.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1055
01 - 15 - 23 - 34 - 40 - 45
SEGUNDO SORTEIO
03 - 06 - 11 - 32 - 46 - 47

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8102 1,8107 111ft 0,41%

tlóLAlfTüíüsM"ó··(E"M·ff$Y"···· J·f�?�:·:::::··:·.::::·��·��?�·:·:.::·:::!:::�??·�.��o.
,]jj·URÔ·(EM··R$)··········· 2,4075 2,4099 ./t 1,59%
...................................................................... .., .

LIBRA (EM R$) 2.8894 2.8925 lU," 1.38%
r l f J I IlI111 tI J I! II r I I JJ t Iii II , •• J 1"" J 11' 1'11" I' f 11111
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Charge

Do leitor

Abrigos
Acho muito difícil o po

der público construir um
abrigo para animais aban
donados ou vítimas de maus

tratos. Basta ver que o Códi

go de Posturas, que é de 1988,
prevê a construção de um

depósito para guardar mer
cadorias ou qualquer tipo de
bens relacionados com infra

ções e que tenham sido apre
endidos pela fiscalização. Já
se passou quase um quarto
de século e até hoje o depó
sito não existe. Mas apesar de
a iniciativa ser válida, pen
so que é melhor prevenir do

.

que consertar. Deveria haver
uma lei que regulamentasse
a aquisição de animais do

mésticos, porque não é só ter
um cachorro, por exemplo,
só por ter. Tem que amar, sa

ber cuidar, conhecer hábitos
e temperamentos de cada

espécie ou raça, suas neces-

sidades, como o espaço ade

quado. Não se pode criar um
pit bull dentro de um apar
tamento exíguo. E uma coisa
muito importante: acima do

.

direito de adotar ou comprar
um bicho de estimação, está
o direito inalienável de não
ser incomodado. Como é que
fica, por exemplo, as pessoas
que não curtem animais, não
possuem animais de estima

ção' exatamente para não se

tornarem refém dos mesmos,
mas são obrigados a se inco
modar dioturnamente com

os animais dos outros? Penso

que a anuência dos vizinhos
do entorno deve ser levada
em consideração mesmo

porque é uma prova de res

peito e civilidade.

Carlos Femando Piske,
funcionário Púb6co

COlnpal··tilbe a sua opinião. Escl"eva..n,os!
Envie suaCarta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ao pé do.ouvido
Oditado popular diz que pau que nasce torto,

morre torto. Em relação às pessoas eu não

tenho nenhuma dúvida. A criança nascida má, de
mau-caráter, nunca vai se endireitar. Há, é claro, os
que discordam. Meu depoimento:

- Ando por todo o Estado de Santa Catarina,
tenho feito palestras emmunicípios de 3.000 pes
soas ou por aí, população, como se vê, pequena
e onde ·todos se conhecem. Ouço em todas as ci
dades as mesmas observações: - "Prates, isto aqui
está um horror, e o problemamaior são os jovens,
as cnanças.

- "Não respeitam ninguém, fazem o que que
rem, pintam e bordam na escola, fumam maco

nha na praça ou atrás do muro da igreja ...
" É por

aí a conversa, quase um bordão, um mantra,
não muda.

E de onde vem essa "tragédia" humana? Vem
das famílias. Tenho diante dos olhos uma notícia

que me chega de São Paulo, um horror, diz assim:
.

- "O índice de envolvimento de crianças e adoles
centes em atos infracionais aumentou cerca de
40% nos últimos anos em todos os municípios".
Um horror, não é mesmo?

Já disse, o problema tem origem dentro de casa,
com pais ordinários, não os quero chamar de vaga
bundos' que fazem os filhos, não os quero chamar
de crias, e largam na vida. E não estou falando dos

pais carentes, não. Falo dos que se acham alguma
coisa, dos que têm filhos em colégios pagos, caros.
E a outra ponta do problema é a "lei"...

E você chama de lei essa omissão criminosa
do Estado em relação aos menores? Menor não é

preso, é apreendido. Hipócritas. Para mim são pre
sos sim. E são tratados por gente "beata", que não

aplica o devido "corretivo". Gente pífia que falam
em medidas socíoeducativas.. Hipócritas. Crian-

ça e adolescente fora da lei têm que ser tratados

pela dra. Cinta, muito eficiente ... O mais é tapar o
sol dos bandidos com a peneira da tolerância. Na
minha delegacia eu curo esses petizes em poucos
minutos com uma boa "conversa", bem ao pé do
ouvido. Inesquecível.

Loteria
Você conhece um casal de pais que eduque

bem os filhos? Dificílimo. O que você acha são

molengões que fazem tudo o que os filhos que
rem e pedem, não sabem dizer não, não puxam
as rédeas, nada, simplesmente não educam. De

pois vão se queixar quando o delegado os cha
mar namadrugada para dar um jeito nos peque
nos patifes mal-educados. É regra geral, quero
conhecer as exceções ...

Elas
Mulheres que vivem com amantes precisam

ter cuidados com os companheiros. Muito cuida
do. São incontáveis as histórias de crianças mo
lestadas, maltratadas e até gravemente feridas

por camaradas que não valem o ar que respiram.
Cuidado, mulheres, não confiem. Não esqueçam
que os filhos não são dele, são do "outro"...

Falta dizer
Fazia algunsminutos que o cidadão estava na

fila dos taxis. Era o primeiro da fila. Quando o taxi

chegou, uma idosa se adiantou e tentou pegá-lo.
Ele não a permitiu, abriu a porta, entrou e gritou
para ela: - "Até à vista, querida", e se foi. .. Perfeito,
era só o que faltava' uma espertalhona alçar-se à

condição de privilegiada só por ter idade. E não

sei se era mais velha que ele, não sei. Aprenda a

respeitar a fila.

"Fale conosco
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br •Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino e

Elisângela Pezzuti • redacao@ocorreiodopovo.com.br • fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plar!Uí1i) Redação: 9221-1268
•Cmuen:ial: 9107-6932 • PlantOO If.ntregiiJ.s: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Justiça nega pedido de Cecíliar a

Prefeita enviou ofício
ao gerente da Celesc
solicitando o corte

de energia de duas
emissoras de rádio

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Na tarde de ontem, a juíza
Candida Inês Brugnoli se

reuniu com o gerente regional
da Celesc (Centrais Elétricas
de Santa Catarina) de Iaraguá
do Sul, Luiz Melro. O objetivo
do encontro era tirar dúvidas
em relação ao ofício expedido
pela prefeita Cecília Konell na
última sexta-feira.

No documento, a manda
tária solicitava que a Celesc
cortasse a energia elétrica das
emissoras Super Nova FM e

105 FM, o que não aconteceu

por determinação da própria
juíza. Se a decisão for descum

prida' a regional será multada
em R$ 20 mil por dia. '

Melro explica que, mes-

DECISÃO Luiz Melro aflrma

que não cortaria a energia
mesmo sem ordem da juíza

FOTOS EDUARDO MONTECINO

O M Cecília pediu'
corte no fornecimento por,

irregularidades das emissoras

mo sem a decisão da juíza, a
Celesc não poderia cortar o

fornecimento de energia da

emissora, porque isso só pode
ser feito em caso de atraso no

pagamento da conta ou rou

bo de energia elétrica.
"Isso é uma' discussão

política e querem colocar a

Celesc no meio, mas não po-

DIVULGAÇÃO

demos nos meter nisso", diz
o gerente. Ele recebeu o ofí
cio da prefeita por volta das
l7h da sexta-feira passada e a

decisão da juíza foi expedida

,

cerca de três horas depois.
O pedido de Cecília se deve

às irregularidades que ela apon
ta na instalação das antenas

dessas emissoras no Morro do
Boa Vista. Entretanto, na deci
são, Candida afirma que o local
onde estão as antenas pertence
à Massaranduba e entende que
o pedido da prefeita "é arbitrá
ria e atentatório à ordem le

gal". Cecília foi procurada pela
reportagem de OCp, mas disse

que não poderia se pronunciar
no momento.

Isso é uma
discussão

política e

nós, da Celesc,
não podemos

nos meter nisso.

Luiz Melro,
gerente regional

da Celesc

. .

Konell acusa adversários políticosJ
)
,t
r

A prefeita Cecília Konell
(PSD) ria última semana tomou

duas decisões e voltou atrás
em uma delas. Ela comunicou
o desligamento de Iaraguá da
Arnvali (Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu), mas
na sexta-feira repensou melhor
e optou pormanter a cidade no'
quadro de associados. Paralelo
a isso, ela exonerou Célio Bayer
,da Secretaria de Desenvolvi
menta Econômico e Turismo.
Tudo isso aconteceu porque o

,.

prefeito de Massaranduba, Má-
rio Reinke (PSDB), autorizou a

instalação de uma antena da
rádio Super NovaFlvl 9101.9 no
Morro do BoaVista.

Para o marido
da prefeita, tudo
isso faz parte

de ul'l:1a armação
política para
este ano

de eleição.F Morro do Boa Vista é o centro
de debate entre adversários políticos

O caso gerou polêmica e

I agora ganha novos capítulos.
Marido da prefeita e secretário
de Administração exonerado,
Ivo Koneli (PSD), afirmou on

tem que Reirike foi contra a lei
ao autorizar a ínstaláção de uma
antena de rádio em um terreno

que seria então de Jaraguá.
Segundo Konell, essas su

postas irregularidades foram
denunciadas à Polícia Federal,
Ministério Público e Anatel

(Agência Nacional de Teleco

municações). liA Anatel foi en

ganada por Reinke quando au

torizou instalar uma antena de
rádio no território de Jaraguá",
acredita.

Mas não é apenas a supos
ta invasão de propriedade que
incomoda Koneli. Para ele, tudo
isso faz parte de uma armação
política e a rádio seria então de

propriedade do pré-candidato a

prefeito Antídío Lunelli (PMDB),
dono da 105 FM, localizada em

Guararnirim, apesar de estar re

gistrada emnome de Célio Bayer.
Com base em dois docu

mentos emitidos pela Anatel,
que apontam os endereços das
rádios 105 FM e Super Nova FM
como sendo no mesmo lugar,
Koneli afirma que Lunelli seria

proprietário das duas emisso
ras. Lunelli preferiu não se ma

nifestar sobre o assunto.

C'onta b ii idade

www.oumz.corn.br
,
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CONHEÇA NOSSOS
. PACOTES DE SERViÇOS

• Limpeza programada
(empresas e condomínios)

• Controle de pragas urbanas
-. Limpeza de caixa de gordura

• Limpeza de caixa d'água
• Desinsetização
• Desratização.

• Descuplnlzação
• Limpeza de ClsterJ1as

Imunizadora·
...-.--Jarag .. 'lÍ

-

�
--

.�-----
-

-,
-- ----

-í------

Tradição em controle de pragasr

3371-1558
9975-1771

,
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O , Corupá foi
amais bem avaliada

•

I

,

Indice da Firjan analisou a eficiência na

administração do dinheiro dos contribuintes

Tira Pretti

Em 2010, todos os municí
pios da microrregião foram

avaliados com boa administra

ção, segundo o Índice Firjan
de Gestão Fiscal (lFGF), criado
pelo Sistema Firjan (Federação
das Indústrias do Estado Rio de
Janeiro) para avaliar a qualida
de de comando fiscal das cida
des brasileiras.

A avaliação levou em conta

cinco quesitos: capacidade de

arrecadação dos municípios,
O peso dos gastos de pessoal,
a eficiência na administração
do dinheiro, capacidade de in..

vestimentas e custo da dívida
de longo prazo. O índice varia

entre O e 1, quanto maior, me
lhor é a gestão fiscal do muni
cípio. Cada cidade foi classifi
cada com conceitos A (Gestão
de Excelência, acima de 0,8001
pontos), B (Boa Gestão, entre
0,6001 e 0,8), C (Gestão em Di
ficuldade, entre 0,4001 e 0,6)
ou D (Gestão Crítica, inferiores
a 0,4 pontos).

Resultados
do Vale do

Itapocu

Na região, Corupá foi o

município'mais bem avalia
do pelo índice: 0.7886 - o que
garantiu a 21 a melhor gestão

ca

do Estado e a 126a posição
no ranking nacional. Entre os

quesitos mais altos da gestão
estão os conceitos de investi
mentos e liquidez, classifica
dos como excelentes.

Os conceitos de gastos com
pessoal e custo da dívida foram
avaliados como bons. Já o de re
ceita própria recebeu a menor

nota, sendo considerado como

gestão em dificuldade.
Schroeder ficou com a se

gunda melhor colocação es

tadual entre os municípios da

microrregião, no 33° lugar, e -

na 186ª posição entre todas as

cidades do país. Os quesitos
investimentos e liquidez tive
ram nota máxima, enquanto
os gastos com pessoal e custo

da dívida foram considerados
com o conceito bom. A pior
classificação ficou com o que ...

sito receita própria.

Para aumentar a
receita, estamos
trabalhando alto
em ÍDvestimentos
de infraestrutura
e capacitação
profissional.

Felipe Voigt,
prefeito

Segundo o prefeito Felipe
Voigt, com o crescimento po
pulacional da cidade. a receita
é incrementada ao município
em longo prazo através das po
líticas públicas, "Para aumen

tar a receita, estamos traba
lhando alto em investimentos
de infraestrutura, estimulan
do a capacitação profissional
através da Escola Técnica e es

timulando a vinda de empre
sas para a cidade", comenta.

Voigt também destacou
que a Prefeitura tem altos gas
tos com dívidas deixadas pela
gestão do final da década de
90. "Vários-servidores públicos
foram demitidos e agora te
mos que arcar com custos de

processos trabalhistas. O valor

ultrapassa R$ 500 mil. Outra
dívida deixada pela mesma ad

ministração é um parcelamen
to para pagar a Taxa de Ilumi

nação Pública (TlP), cujo valor
ultrapassa R$ 700mil", afirma.

Massaranduba ficou na 56a

posição estadual Nacionalmen
te, a cidade ficou na 3800 colo

- - -

ao O' m nicípio tamb�m Ioicaça. _ u__ _ _ e __ _

campeão de conceitos A: em in

vestimentos, liquidez e custo da
dívida, Entretanto, conquistou o

conceitoCem gastos com pesso
al eD em receitaprópria.

CONFIRA O DESEMPENHO DAS PREFEITURAS DA REGIÃO NA GESTÃO DE 2010:

,
,

Corupá
IFGF: 0.7886 pontos
(Conceito B)
Colocação Estadual: 210
Colocação Nacional: 1260
CONCEITOS
Receita Própria: 0.4356
pontos (Conceito C)
Gastos com Pessoal: 0.7256

pontos (Conceito B)
Investimentos: 1 ponto
(Conceito A)
Liquidez: 1 ponto
(Conceito A)
Custo daDtvídar 0.773
pontos (Conceito B)

Jalfaguá do Sul
IFGF: 0.7095 pontos
(Conceito B)
Colocação Estadual: 88°
Colocação Nacional: 6030
CONCEITOS
Receita Própria: 0.642 pontos
(Conceito B)
Gastos com Pessoal: 0.7195
pontos (Conceíto B) _

Investimentos: 0.5223 pontos
(Conceito C)
Liquidez: 0.9958 pontos
(Conceito A)
Custo da Dívida: 0.6157
pontos (Conceito B)

Guaramirim
IFGF: 0.6962 pontos
(Conceito B)
Colocação Estadual: 1030
Colocação Nacional: 7410
CONCEITOS
Receita Prõpría: 0.4097 pontos
(Conceito C)
Gastos com Pessoal: 0.7291

pontos (Conceito B)
Investimentos: 0.8692 pontos
(Conceito A)
Liquidez: 0.8111 pontos
(ConceitoA)
Custo da Dívida: 0.6193
pontos (Conceito B)

Massaranduba
IFGF: 0.735 pontos
(Conceito B)
Colocação Estadual: 56°
ColocaçãoNacional: 3�O°
CONCÉITOS
Receita Própria: 0.327
pontos (Conceito D)
Gastos: com Pessoal;
0.5482 pontos (Conceito C)
Investimentos: 1 ponto
(Conceito A) ,

Liquidez: 0.9734 pontos
(Conceito A)
Custo da Dívida: 0.9405

pontos (Conceito A)

Sclll-oeder
IFGF: 0.7701 pontos
(Conceito B) •

Colocação Estadual: 33°
Colocação Nacional: 1860
CONCEITOS
ReceitaPrópria: 0.5128
pontos {Conceito C)
Gastos com Pessoal:
0.6258 pontos (Conceito B)
Investimentos: 1 ponto
(Conceito A)
Liquidez: 1 ponto
(ConceítoAl
Custo daDívida! 0.6395

pontos (Conceito B)

88a Posição estadual

Iaraguá do Sul só obteve conceitoAno quesito liquidez
Iaraguã do Sul aparece na 88ª

posição estadual e na 603a do

pais. O único quesito' que rece

beu conceito A foi o de liquidez,
com 0.9958 pontos. Os quesitos
receita própria, gastos com pes
soal e custo da dívida ficaram

com conceito B. Já o de investi
mentos foi o pior entre os mu

nicípios da microrregião: foram
0.5223 ... conceito C do índice.

Segundo o secretário da Fa
zenda, José Olívio Papp, a nota

,
atribuída aos investimentos

pode estar relacionada à falta "de
convênios a fundo perdido. Para
ele, uma forma de aumentar a

receita própria do município é
realizar uma fiscalização tríbu
tãría mais eficiente. liA Secreta
ria está utilizando os índices de

eficiência como parâmetro para
tomar decisões emudar algumas
posturas daPrefeitura", afirma.

Entre os cinco municípios
da região, Guaramirim foi o pior
colocado nos rankings estadual

\

e nacional, ocupando a 103a e a

7410 posição, respectivamente.
Nos quesitos investimentos e li

quidez a cidade ficou com con ..

ceita A. Os gastos com pessoal e
custo da dívida receberam con

ceito B, enquanto o único con

ceito C foi o de receita própria.
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S_'.pte_
reunião hoje
Mires da sessão da

,

Câmara de Jaraguá,
hoje à notte., o Sinsep
{Sindicato dosServidares

,
.

Ptít1licos da Região
e Jarâguál ronver8â
com os vereadores
a responsáveis peja

.

empresaVeIíRH,
deBlumenáu, que
elaborou (}Planft
de Cargase Salários
para os fundonmos
da administração
municipal.Na pautal
os pontos do projeto
que deseontemama

direção sindical. Esse
encontro foi agendado
pelo líder degoverno
no LegislanvQl José
Ozórío deÁVila {PSD}.
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O Período
integral
Nos corredores do evento em
Lages, os secretários regionais
dê SantaCatarinacomentaram
sobre a possíbílídade de ampliar
o trabalho dos escritórios para
período integral.A informação
vem sendo ventiladapela
mídia estadual, mas por
enquantoColombo não Se

pronunciou. Tironi acredita
que amedida será implantada
somente em 2013.

Daiana Constantino
2106.1929 I datallae.@oeolTelodopovo.eom�br

SDRs terão novo Modelo
r

de Gestão Estratégica

o PT tem um patrimônio construído eom

multa luta ao longo de mais de 32 anos, logo..
jamais poderá ser um .apêndice de um partido

burguês+ para eleger um empresário.
Pr&.eandidato a prefeitoAú'ion Sndbi'ack (.PT)� sobre

...'u...... � ,...,.".pf\,{,.:I..:;....:, _l�' - ..1f�....Jí,_
e��� ";'�Jas pal"a as�l� U�1A:l' ano

Osecretário .

de Desenvolvimento

Regional de Iaraguá do Sul, Lio Ti
roni (PSDB), participou ontem de uma
reunião que tratou sobre o novo Mo ..

delo de Gestão Estratégica, que será

implantado a partir do dia 15 de abril,
em Santa Catarina. O governador Rai
mundo Colombo (PSD) e o viceEduardo.
Pinho Moreira (PMDB) apresentaram o

plano aos secretários regionais, no mu
nicípio de Lages.

Tironi disse à coluna que "o governa..

dor cobrou mais agilidade na execução
dos projetos e aproximação das regionais
com as secretarias do Estado" O preces-

PaC eJll sua
.

Dova·sede
AexecutivadoPSC
·reuniu os filiados na
nova sedello€aÜzadã
na rua Roberto
Zi�mannf no baírro
Amizade, no fim de
semana. Na pauta
entrou o deba,e sobre
as possíveis coligaçóest
visando às próximas
eleiçõesmunícípaís,
A legenda volta a se
reunir em abril.

COlDunieação
Social
Em parceria com aFrenteParlamentar

pela liberdade de Expressão e
pelo Direito àComunicação com
Participação Popular, a Secretaria de
Comunicação Social daCâmara vai
promover, entre amanhã e quinta-feira,
o Seminário Internacional Regulação
daComunicação Pública. O evento

tem corno objetivo discutir
o aperfeiçoamento da legislação do
setor no Brasil, de forma a assegurar
a pluralidade de ideias e opiniões
nos veículos de comunicação e

o pleno exercício do direito à

liberdade de expressão.
Fonte:Câmara dos Deputados.

Posse daAelag
Tomou posse ontem
ànoite,a nova gestão
daAciag (Associação
Empresarial de
GuaramirimJ. CarlosHugo
Dequeseh continua no
comando daentidade pelo
segundo ano consecutivo.

Campanha
eleitoral
·01Yibunal Superior
Eleitoral concluiuque a
propaganda pelo 'IWitter
estáproibidapara fi
promoçâó de campanha
dos pré-candidatos até
o dia fi de julho, data em
que ti campanha eleitoral
começaoficialmente.

"

Peladecisão, as restrições
não servem aos cidadãos,
lívresparaa promoção
de .qualquer candidato,
independentedas
proibições previstas
noCódigo Eleitoral.

Manifesto
Ontem à tarde, aUjam (União

- laraguaense das Associações de
Moradores) fez um protesto para cobrar
da Prefeitura o projeto de construção
de um viaduto em um trevo naAvenida
WaldemarGrubba que dá acesso
a Schroeder, O governo municipal
anunciou na semana passada que a
proposta de execução da obra deve ser
entregue na próxima semana. Moradores
chegaram a paralisar o trânsito local.

50 será administrado por dois grupos:
Núcleo de Eficiência e Núcleo de Gestão
Estratégica. O primeiro irá controlar os
recursos) buscando a qualificação dos

gastos públicos e o segundo vai planejar
O investimento dos recursos.

Em paralelo, os jornalistas das SDRs
se reuniram para conhecer as novas

estratégias de comunicação que de
vem ser implantadas neste ano, como
o novo portal do governo do Estado.

Segundo Debora Volpi, jornalista do
escritório de Iaraguã, o encontro ser-

. viu também para trocar experiências
com outros profissionais.

S·.; ·

8D1IUar·Os
Com o objetivo de difundir
orientações para o
próximo pleitomunicipal,
aProcuradoria Regional
Eleitoral e oMinistério Público
de Santa Catarina promovem
a partir de hoje, em todas as

.

regiões do Estado, seminários
sobre as Eleições 2012.

EDUARDO MONTOCINO

.
,.,

aUgDl-açao
O prefeito Nilson Byíaardt (E) e o deputado

estadual Carlos Chíodíní (O), ambos do PMDB,
acompanharam ontem a inauguração do
Quartel da Polícia Militar de Guaramirirrt.

Presidente do
PT em Jaraguá

o presidente estadual do P ,

José Frítsch, estará em Iaraguá
nesta quarta-feira, dia 21. Na
Câmara de Vereadores, ele se

reunirá à tarde com a direção
municipal do PT, para tratar
de questões relacionadas às

eleições municipais de outubro.
Ele também conversara com

dirigentes do partido das
cidades vizinhas,

,

IMÓVEIS

(47)3275�O 1
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
• *��

Lunenâer ���

;
I

t
,. f

Lunellí }\li 37AYJ;:' I
I Grupo Lunelll .

9 2

Desastre Da Capital
perDambucana

Em março de 1952, o Correio do Povo publicava
nota que dizia: "Informa telegrama de Recife ter ocor
rido um desastre de aviação no aeroporto de Guara..

rapes, com um aparelho pertencente à Força Aérea

Brasileira. Ao alçar voo, o avião bateu com a asa no

telhado de um edifício e caiu ao solo, incendiando-se.
Os dois tripulantesr com queimaduras generalizadas,
foram removidos para o hospital da Aeronáutica".

te
•

oe
ARQUIVO HISTÓRICO EOUAROOMONTECINO

,
-

. .As fotos acima DOS mostram a rua EmUlo Carlos Jourdan na déeada de 19')'0 e DOS

.
dias atuais. Nesta rua, até poueo antes do início da collStrução do ShoppiDg

Center Breithaupt, se localizava o Clube noturno Notredame

ersonagem h stó ico

ZUZU Angel: queDl é esta Dlulher?
Zuleíka Angel Iones, mais co

nhecida como Zuzu Angel, foi
um ícone da moda nos anos 70. E
também um símbolo da luta con

tra a ditadura no Brasil. Um mis
to de talento e coragem, onde os

papéis de estilista e mãe se entre

laçavam de uma forma que des

pertava nas pessoas admiração e

compaixão. Admiração pelo seu

trabalho realmente significativo
para a moda brasileira e compai
xão pelo seu sofrimento que pa
recia não ter fim = e, no final das
contas, realmente não teve. Pelo
menos não o que ZUlU esperava.
Zuzu gostava de inovar, mas não
se fazia de sofisticada. Não cos

turava apenas para a elite. Seu.
intuito também era vestir amu
lhercomum.

Infelizmente, nem tudo em

sua vida teve um colorido tropi ..
cal. Uma de suas maiores lutas
foi a busca incansável pelo cor

po do filho StuartAngel- ativista
do Movimento Revolucionário 8
de Outubro, o 'MR-8 -, que de

sapareceu para nunca mais ser

encontrado, após ser preso por
militares da ditadura. Essa é uma

parte muito obscura na vida da
estilista, que foi fortemente mar
cada por sofrimento. Em 1976,
sem nunca ter chegado a respos
tas conclusivas sobre a morte do
filho, Zuzu morreu vítima de um
acidente de automóvel. Sua mor
te também nunca foi de fato es ..

clarecida e muitos acham que ela
teve o acidente após derrapar o
carro por ter sido perseguida.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Zuzu não costurava apenas para
a elite. Seu objetivo também
era vestir amulher COIllUlfi

Pelo unelo
008

Inauguração do Museu
da Língu.a Portuguesa
o Museu da Língua Portuguesa ou Estação Luz da
Nossa Língua é ummuseu interativo sobre a língua
portuguesa, inaugurado no dia 20 demarço de
2006, na cidade de São Paulo! no histórico edifício
Estação da Luz, no Bairro da Luz, concebido pela
Secretaria da Cultura paulista em conjunto com a

Fundação RobertoMarinho. O objetivo do museu
é criar um espaço vivo sobre a Iínguaponuguesa,
considerada como base da cultura do nosso país,
onde seja possível causar surpresa nos visitantes
com os- aspectos inusitados f, muitas vezes, desco
nhecidos de nossa línguamaterna. Segundo os or

ganizadores do museu, "deseja-se que, no museu,
esse público tenha acesso a novos conhecimentos
e reflexões, demaneira intensa e prazerosa" O mu

seu tem como alvo principal a média da população
brasileira, composta de pessoas provenientes das
mais variadas regiões e faixas sociais do país, mas
que ainda não tiveram a oportunidade de obter
uma idéia mais precisa e clara sobre as origens,
a história e a evolução contínua da língua .

o museu funciona DO edifício J

histórico Estação da Luz, DO Bairro
da Luz, na·cidade de São Paulo

2003

Estados Unidos
invadeDl o Iraque
A Invasão do Iraque em 2003 iniciou-se a 20 de

março, através de uma aliança entre os Estados
Unidos, Reino Unido e muitas outras nações,
numa aliança conhecida como a Coalizão. A ofensi
va terrestre foi iniciada a partir do Kuwait, depois de
uma série de ataques aéreos com mísseis e bom
bas a Bagdad e arredores ter aberto o caminho às

tropas no terreno. Os efetivos, assim como os meios
materiais do exército iraquiano, haviam sofrido
forte deterioração, desde aGuerra do Golfo (1991),
contando então com 17 divisões do exército regular
(contra as 40 que possuíam na guerra de 1991),
além das seis divisões da Guarda Republicana.
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Cultur

Entre para o

mundo da arte
Diversas 'atividades estão disponíveis na Scar; que também
oferece aulão de dança contemporânea e acrobacia circense

ovidade na gra
de de cursos da
Scar (Sociedade
CulturaArtlstica
de Jaraguá do
Sul) em 2012.

Aulas de dança contemporânea e
de acrobacia circense são opções
para quem busca formação na
- -

I

área. Para divulgar as duas mo-
dalidades, a Escola de Dança da
Scarpromove nesta terça..feira, às
16h e 19h, um aulão experimen
tal aberto a todos os interessados"

A Scar oferece ainda aulas de
balé clássico, acrobacia aérea e

de solo, dança do ventre. hip
hop, dança derua, dançadesalão
e o projeto Brincando de Dança,
para crianças em fase de inicia

ção. Na dança, a coordenação é
do professorEgbertoSauríní,

Além da dança, a Scar ofe
rece cursos livres de harpa e dá
continuidade ao projetoMúsica

paraTodos nas várias classes de
instrumentos - clarinete, sax{)
fone, trompete, trombone, eu
fônio, tuba, violão, piano, víolí ..
no/viola, além de canto, teoria
musical e musicalização ínfan
til. A coordenação é do profes
sorRoberto Kock

Com a coordenação da pro
fessora Nicoli Pereira, o curso de
teatro visa desenvolver aspectos
como expressão corporal, cana

centração, convivência em gru
po, livre expressão, ímagínacão
criativa e técnica interpretativas
de cada participante, finalizando
com a produção de um espetá
culo apresentado à comunidade.
Uma das novidades este ano são
as aulas de sensibilização teatral
para crianças entre 5 e 8 anos, a

cargo da professora do curso de
teatro de bonecos Mery petty. A
professoraAna Paula atuará com
crianças de 7 a 12 anos.

AOficina deArtesPlásticas da
Scar é coordenada pela professo
ra Violeta Pólo, que desenvolve
atividades com ênfase em dese..
nho e pintura, emseus diferentes
estilos. Permite aos alunos ad
quirir repertório, conhecer técni
cas emateriais, além de exercitar
a criação,adquirindo habilidades
para desenvolver seus próprios
projetos artísticos, em suas dife
rentes aplicações, como ilustra

ção, quadrinhos, desígn e belas
art

-

A
- fi -' a ara nfeccãoes. __ o_cm p:_ co_;�"'("V

de brinquedos e de esculturas é
. uma inovação esse ano.

Os cursos da Sear são apoia
dos p

-

r esnutum �ualtâcadav.> 0_ _ _ q _ UlU

para o ensino e oferecem condi

ções acessíveise bolsas deestudo
para os alunos de menor renda
I {J -rm-a

-
-

Oe sobre bo
e :

íos .ô_nIO__ ço� 'IL_ __ raf_ ç.

valores de inscrições estão dispo
níveis pelo 3275 ..2477, scar@scar.
art.br ou no sítewww.scar.art.br.

105 FM. A rádio
•

que mais�a no
•

norte catarmense.
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Previsão do Telllpo

Tempo quente
permanece
Na madrugada e início da
manhã chuva fraca e isolada
no LitoralNorte, devido à

.

circulaçãomarítima Do
Planalto ao Litoral, sol entre
muitas nuvens. No Oeste
e Meio Oeste, sol entre
poucas nuvens. Na quarta
feira tempo estável com
predomínio de sol, aumento
de nuvens e calor em todo o

Estado. Temperatura alta.

•

Ensolarado Instável Parcialmente
NubtatlG

Nublado Chuvoso Trovruma

.

.

são de VEm • 1e em Ja.raguá
.. 9h Vento não favorável Oeste 7kl1Vh VInil!' favorável em

• 12h Vento não favorável Noroeste 5kJnfh .oellbllm MJálfo,

• 15tl Vento não favorável· Ltst� 10k.m/h 0%
ê pouífIiIidé

• 18h Vento não favorável Leste 1ZkrrVh a.tftú'3.

Ftm!:e: www.vem()W�rXlffi . .[lf

IOVA Z2fJ

CRESCENTE 30/3

ÇfffIA &'4

MllBUAIITE 1314

avras C zadas
Como um cão
- Diga-me, por quemotivo você quer divorciar-se da sua esposa?
=Minhamulherme trata como se eu fosse um cão!
- Ela temaltrata? Te bate?
- Não, quer que eu seja fiei!

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

MíN: HJQC
MÁ)(: 31°C

Não
esqueça.
de tomar

,
.

,agua.
MÍN: 190C
MÁX: 27<JC

IJ do Sul
·"rumar
• 21i04: 1.,6m
• 151:100; 1.7m
• BiiillãifUir
• 6JJ45: O.2m
.. 19f13!J: Om

• 0058: tm
.. f3JJ11:1.2m
• B.iiixaifiãt
-,Bh15;OAm
• 10038;O,lm

b ba
" preama:r
• Qfr3,i: O))m
.11h54: O,6m
• JIJ.IUJJlIJ
".6h56:0,Zm
"18l1�1:Om

Tábua.
da$marés f ai

" Preamar
• Oh51: l,Om
• 13M1: 1,1m
• Baixam)!r
• ShOl: O-,4m
·19fl27:0.1m

HORIZONTAIS
1T Coberto de pó
2. Adágio vufgar, em que geralmente se empregam pa

lavras grosseiras ou chutas / Sigla de um poderoso
ínseficida

3. Doente
4. fnterjeição que exprime nojo, desprazer J Um meio

de transporte
5. As inícíais do músico RO$a (1910-1937)! Exclusão,

supressão
6. Tecidc; usado na confecção de gravatas / Perigoso

engenho de guerra
1. Como acima I O músico Lins, de "Começar de

Novo" ,

8. O apelido do time da Portuguesa de Desportos, da
capital paulfsta I O corte do pelo das ovelhas para
obter a tá

9. O escritor e poeta espanhol Gareía (1898-1936) I As
inictais do cantor de tangos argentino Gardel (1890"
1935)

10. BrazzavUJe é a capital deste país africano I Parte
do... circo

11. (Gir.) Mau negócio
12. êsceía Panemeríeana de Arte I Mamí1ero carnívoro 12

aquáticO'
13. Escoadouro para as águas ptuviais, na rua.

"',

Idade da Senhora
No depoimento, o juiz pergunta:
= Dona Clotilde, qual é a sua idade?
- Trinta anos, senhor juiz. _

- Mas já é o terceiro ano que a senhora declara sempre a mesma idade...
.

- É verdade, senhor juiz. Para o senhor ver que não sou dessas pessoas
mentirosas que dizem urna coisa hoje e outra amanhã.

S d ku

VERTICAIS
1. Como a cauda de muitos símios I Os animais que

formam uma matilha
2. Que não tem fé I Sigla de um estado que faz dívisa

com Roraima e Mato Grosso
3. Marca chinesa de euteméveís que recentemente cne

gou .ao Brasíf / Ofender o pudor
4. Mulher com peto menos um fifho I O apresentador

de lVZeca
5. Sujo I A Brassíca oferacea, hortaliça muito consumi

da; acompanha a feijoada
6. A panela-prato do operário / (Inform.) Menor unidade

de dado que um sistema pode tratar
7. Que não atingiu o seu natural desBnvofvímento I O

centro .da vida particular, dos afetos e dos interesses
familiares

8. As iniciais da ginasta Daniele I Que adquiriu nova

vida
Q. Elem. pref.: oitó! Palavra ou frase formada pela trans

posição das letras de outra palavra ou frase.

Preencha um quadrado O
9x9 com números de 1 a 9 .�

::Isem repetir números em
cada Unha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

- - - ..... ----- ----.---------_._- ---_._------- ---=-�-=-:::...------------ o

4

,)
f

-

II
II
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II II
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4

B

10

·13

·ewuJfleul1
'olOú 6 '0fi1.0SWá(:! ·lia .S' ·t� 'OAlllll® ·L 'm:!'� (I �aAOO"() 'Qc:)Jó.c! lt
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RECREIlIVA
A PRiMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!
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Miebele Camaeho mieamaeho777@gmail.eom t 47 8838 a084

Quando estive na palestra sobre outono/inverno da
GlóriaKalil, uma das blogueiras presentes perguntou
a ela se já havia alguma tendência de verão 2013 que
deveríamos desde já ficar ligadas porque iria super- - -

bombar por aqui. Daí vocês se perguntam: como assim?
O inverno nem chegou e a gente já está falando de
verão aqui? Pois é gente, mas enquanto no Brasil logo
estamos entrando no outono, lá na, gringa os desfiles de
primavera/verão já aconteceram, então, pode apostar
que são novidades que vem para o nosso verão também.
E sabem o que de acordo com a nossa querida Glorinha
aparecerá no fim do ano por aqui?As famosas candy
colors. sabe aquelas cores que lembram doces? Essas aí!
Ou, como também são conhecidas} como tom pastel.
Eu particularmente gosto sabe, gente?Acho delicado,
fofo e até romântico, e querem sabermais? Uma cor que
vem se destacando entre as fashionístas e que vale a
pena investir é a verde água. Mas fiquem à vontade, para
usar a sua candy color favorita. Lembrando que o nosso
verão vai longe, fica a clica para quem já quer aproveitar e
abusar dessa tendência nova agora, ok?

- -

Voe"

Dias atrás comentei por aqui
sobre os famosos dock sídes,
que podem ser usados tanto
por nós meninas, quanto por

vocês homens. E corno amoda
não para, outra tendência

que está bombando e que vai
chegar com tudo por aqui, é o

mocassim metalizado. Lembram

que já comentei que ° dourado!
prateado estaria super em alta

na próxima estação, não é,
meninas! Então, e ela não fica

apenas nas roupas, mas também
nos acessórios, e agora também,

nos sapatos. O mocassím em

questão- que está fazendo a

cabeça dos fashíonístas - foi

lançado pelo querídínho
Alesanderwang, mas marcas
brasileiras como a Santa Lo11a

já tem UIn para chamar de seu.
Resta agora uma pergunta: será

que pega por aqui'?

CandyColor
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Desculpas
T)ecebi essa declaração do
Ilmeu amigo Arno Dereui,
achei muito dez a sua humil
dade e compartilho com você
meu leitor: uMarciDeretti, meu
amor, se fui fraco o bastante

para trair a sua confiança e a

dos nossos filhos, preciso ser

homem o bastante para pedir
desculpas a VOC� e a eles e dizer

que sem a confiança e o amor

de vocês não sou ninguém. Você
é esposa, mãe, companheira e

uma mulher maravilhosa, por
isso não tenho vergonha de vir
a público para lhe pedir des
culpas pelas besteiras que já
cometi. Te amo muito e quero
estar ao seu lado todos os dias
de nossas vidas'�ArnoDeretti

Dica de terça
Saborear a Costela do

Restaurante Costela & Cía.
Bom demais!

Bodas
Aminha amiga Raquel vai
cortar o bolo e apagar velinhas
na próxima quinta-feira.
AVerdureira Raquel completa
25 anos de sucesso.

Leitor fiel
o leitor do dia é o grande Lucas
Carvalho do Prado. Ele é outro
camarada que acompanha a
coluna todos os dias.

IR
Um profissional da saúde
está cada dia mais faceiro.
Adotou o estilo esportivo,
está de bem com vida e

muito espirituoso. Seria
muito dizer que ele viu o

passarinho verde?

'fa
bell'ar�é

Sente-se bem

www.ocorreiodopovo.com.br

lDoagonealves@netuno.colDwbrMoa Gonçalves

o
Marcela
e Hector
Tomelln

DObappy
hourdo

Restaurante
Madalena

337Q.3242

Nas rodas
•Meu parceíraço Adauto
Schollemberg, da Sport
Brasil, vaI brindar no
domíngo, com um

grupo seleto de amigos,
a idade nova.

•Uma a tigu_ra que sempre
lembro com saudades e

torço por sua felicidade é
Sandra Regina "Paçoca"
da Silva. Pessoa incrível
e que merece ser

plenamente feliz.

•Meu amíge, o
médico Ricardo PuffJ
está ensaiando uma
candidatura para
vereador nas prõxtmas
eleíções, Só falta
aquele tradicional
empurrãozínho,

• Ricardo Iacomlní. em

Floripa, bate as taças e faz
tim tím. Parabéns, amigo!

Conheça o
nooo novo sim

LiUau
Beckert e

Miehe,Ie
COStaDOS
corredores
da Upper
FIoor

Aoademia do Varejo Marisol
No sábado, dia 17, nas dependências da Marísol, foi realizada
a entrega do 9õ Prêmio Academia do Varejo nas categorias:
Lojista do Ano, Franqueado do Ano, Credenciado do ATIo,
Consultor do Ano, Personalidade deVendas do Ano eAmigo
da Marísol.A organização foi impecável Muita descontração e

alegria fizeram parte do cardápio da noite. Parabéns à equipe
organizadora do evento, que mais uma vez se superou.

NIGIIT Janaina Junckes e Thaise de
Oliveira eonferindo a PatuáMusic

Sorteio
Continue enviando e-mail para
moaê'moagoncalves.combr
e participe do sorteio de uma
camisa original e autografada
do time futsal eSMo

AMA
'"

E e o!
A dona querida cegonha
"tá que tá". Andou

aprontando para cima
do casal' amigo Sandro

Frelberger e Leonora Ewald,
que descobriram que não
terão mais uma menina

(que se chamaria Ana Paula)
e sim um menino. O médico
se enganou; isso depois de
todo o enxoval comprado e

nome escolhido. Mas
as amigas grávidas já
estão disputando as

roupinhaspara comprar..
O nome escolhido'
foi João Eduardo.

o sucesso torna as

pessoas modestas, Niverdo

Todynho
Não ousem esquecê-lo: o meu
amigo e parceiro João Santana,
o popularTodynho, é o grande
aniversariante de hoje e vai

.

,

adorar saber que foi lembrado.

,

»"
'

.

II .. R�rabéns, Tody! Que Deus
1111111111 j ! I ! II , 1111 � � , " � � � I � � � � I ! iÜ&ençoe você e sua família.

amigáveis e

tolerantes; é o
fracasso que as faz

ásperas e ruins.

. .. -. ..

��"--- --"

A nossa queridaAMA, realizará
n� dia 28, o concorrido Happy
Hour. O evento será no Clube
Atlético Baependí, a partir das
I7h. Na ocasião haverá além do
tradicional desfile demodas,
vários sorteios de brindes. Os
ingressos podem seradquiridos

" na secretaria da entidade, ao
custo de R$ 50.

HUlDor!
Gritos durante o sexo

�'O inglês comentou:
- Quando fazemos sexo, a
minha mulher grita tão alto
que aminha sagrar quemora
no andar de baixo, escuta!
Eoalemão:
- Isso não é nada, a minha
mulher grita tão alto, mas tão
alto, que aminha sogra, que .

mora na casa ao lado, escuta!
O português, sem deixar

por menos, dá uma
gargalhada e diz:
= Ora pois, aminhamulher
grita tão alto, tão alto, que eu
escuto lá da padaria"

Destaque
os queridos Cleiton e Malu
Meyer formam um casal lindo
e' destacado. � isso aí, amigo!

'FOfOSMAURiCIO Hl'1.RMANN
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_""_�"�L&O 'SOL Gioraio e Gisele Donini,
sábado, DO Prêmio Academia do VarejoMarisoI

•

I
• OempresárioValéria
lunkesembarca durantea
semanaparagiro de negócios
nosEstados Unidos,

LeonardoBowe recebe
hojeomerecido coro de

.

parabéns. Tim rim!

• Os sóciosJúlio e Ti(:tgo
estão dando um banho de
qualidade eatendimento
com asuaPremiar Som
Automotiso, no Czemielllicz..
Bola branca.

Naseaa-feira última,
saiu um ônibus lotadode
gaúchosem um passeio
para Três deMaio, noRIo
Grande doSul. Só tinhafera.
Acreditem, conseguiram

- erraro caminJW.
-

'\

•Aquelamorenajambo,
que retornou deSão
Paulo recentemente, está

fazendo omaiorsucesso
numaacademiada cidade.
Solteira, alta, sarada e com
sorriso lindodemorrer; está
deixando 'os cuecas'tle
plantão ouriçados.

Seja voluntário,
ajudeaAMA.

• Com essa.fui:

c descubra as tendências da moda

em sua multiplicidade d " estilos!

bua d* no
Rua Roberto 'Ziérnaon; 2408 - Amizade

Segunda a sexta: 9h às 19h sem fechar para o almoço.
Sábado: 8h30min às 12h. fone/Fax 47 3275 3378

Facebook Lua di Pano
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No inicio de março, a ponte Fort Steuben,
irmã gêmea da nossa Hercílio Luz, foi

demolida, em Ohio, nos Estados Unidos. A
nossa Hercílio Luz, aqui em Florianópolis,
é apenas dois anos mais velha que a que foi
explodida. mas é maior, tem 819 metros de
extensão, contra 483 da americana. E é a
única do tipo em pé, agora.

A verdade é que a ponte Fort Steuben
teve vida útil bem maior, pois foi interditada
há apenas 3 anos, enquanto que a Hercílio
Luz está interditada há 30 anos. Nesse tempo
todo, ela está sendo "recuperada" e muito,
muito dinheiro já foi gasto, embora a situação
dela só se agrave mais a cada ano.Para onde
vai o dinheiro destinado a sua recuperação?
As obras se arrastam e entra ano, sai ano, a
nossa ponte continua lá, agonizando, sem
que tenham resolvido os problemas para que
ela volte a ser usada, apesar dos recursos que
lhe são destinados.

Cá paranós, o que não há émuito interesse
em que ela fique pronta, regenerada, pois há
muito tempo ela é a "galinha dos ovos de ouro"
de quem não quer vê-la recuperada. Quem
mata a galinha dos ovos de ouro? Com o trânsito
caótico na capital, com o aumento assustador

64 milhões de reais, dosmais de duzentos que
serão necessários para recuperar a ponte. A
diferença é grande, a verba total é gigantesca.
Falta saber de onde vai sair a diferença. Será
que. desta vez a reforma será concluída? A
verdade é que, mesmo que recuperem a

nossa velha ponte, o fluxo que ela suportaria
não resolveria nem uma pequena parte
do problema de mobilidade que a Grande

Florianópolis enfrenta
É certo que a Ponte Hercilio Luz é um

dos nossos cartões postais. Mas vale a pena
continuar insistindo em recuperá-la, se todo o

tempo e, principalmente, todo o dinheiro que
deveria ter sido gasto até agora com ela não
resultou em nenhumamelhora? Quanto mais
se gasta, mais grave fica a situação. Ela está
abandonada, na verdade, apesar de ter sido
tombada como patrimônio histórico e artístico
do país. Para que mandarmais dinheiro do
povo por água abaixo, ou por esse buraco
negro debaixo da ponte'? Por que deixá-la ser
usada para consecução de recursos que não
revertem em prol delamesma? Ela nãomerece
isso.Ninguém merece isso. Esperemos que isso
mude e as obras necessárias sejam finalmente
concluídas. Já há mais do que tempo.

do número de veículos nas ruas, as duas pontes
existentes estão sobrecarregadas. Aliás, não
é de hoje. Então é urgente a necessidade de
construção de uma nova ponte ligando a ilha ao
continente. O projeto já existe, já acabaram com

a fase de divagações sobre como ela seria e onde
seria construída - as opções eram várias, havia
ideias fora da realidade - está decidido que será
do lado da Hercflio Luz onde não há, ainda,
nenhuma nova ponte. Ela ligará a Beiramar da
Ilha a Beiramar do continente, mas é preciso
juntar a grana, que não é pouca.

Mesmo que :recuperem a nossa

velha pollte, o Buxo que ela
suportaria resolveria DeID

JIIIIa pequena parte do preh'e=a
Demaneira que, mais tuna vez, as obras da

Hercílio Luz se arrastariam hemmais devagar,
pois agora há que se conseguir recursos,
também e principalmente, para a nova
ponte. No último día 15 destemês demarço,
a Comissão Nacional de Incentivo aCultura
aprovou a captação, através daLei Rouanet, de

AMOR ETERNO AMOR jjo Globo
Car!os diz a Miriam que irá com ela para eetém, mas desiste depois 00

ouvir de Fernando o verdadeiro motivo que a levou para a vna dos Milagres.
Pedro se esconde de Carlos com a ajuda de Gracinha. Valéria acusa Miriam
pelo afastamento de Carlos, Híbamar leva uma grande imagem de São Jorge
para profeger o condomínio. Miriam se desculpa com Carlos é pede que .ele
a acompanhe até o Rlo de Jane.ím. Valéria tenta fugir do quarto de Carmem.
Valéria pede ajuda a Jacira para ir à casa de Carlos, mas se irrita quando
Tobias não a deixa sair. Miriam se entristece par deixar Marajó sem Carlos,

AQUELE BEIJO - Globo
Claudía procura Joselito. Damíana devolve as coisas que roubou de Lo

eanda e éIltrega para F.elizarOO uma fita cassete em que diZ ter� vOZ da mãe.
Mirta conta para Maruschka que Ana Girafa é sócia de Alberto na prod�o
do creme de alisar cabelo. Iara se comove com os sentimentos de Claudia.
Odessa visita a confecção da Ouase e rouba os croquis de MarjsoL C!audia
descobre que Camita vouará a morar com RiCardo. Grace Kelly conspira com
Henrique. MafU$Chka recebe a vísita de Alberto e cogita desísfir de derrubar
o Covil do. Sagre. Alberto propõe que Aubinho use seus bens para salvar a

Compr�e, mas ele rejeita a ideia.

Fina Estampa - Globo
Tereza Cristina pensa em empurrar Patrícia da escada Ferdinand fala

com TeréZaCristina. obser-vadõ pelod�do Paredes. Clim avisa áWallace
que ele prscísa ss concentrar nos treinos. Edvaido pede para Rafael tomar
conta da "Fashíon Moto". Enzo desiste de aplicar golpes com Pereínnna
Henrique avisa a Celína que continuará apoiando Beatriz. Esíher e Paulo se
reeoncilíam. Terêza Cristina exige que Feróinal'ld seQuestrê Gtíselda. Ame
nO! e Renê repreendem Patríçía por ter Ido talar com Isrsza Cristina sozinha,
O delegado Paredes avisa a Joana que prenderá Ferdinand. Uma aeromoça
tenta acordar Teodoro e pede ajuda a uma colega de voo. Marildà se recusa

a ficar sozintta na mansão com Tereza Cristina. Crô implica ·com 5attazar na
volta para casa. Ferdínand foge da polícia. O av1ão de Teodora volta para o

aeroporto e Ouinzé consegue falar com eta.

Vidas em Jogo - Record
Adalberto abre algumas gavetas e encontra um CO que possui telefone·

mas suspeitos de Rita Adalberto assiste uma conversa de Rita que foi gravada
onde ela fala com alguém ao telefone. Adalberto fICá pel'turbaOO. Abismado, o
mecânico se vira para seu comparsa e comenta que Rita realmente participou
do sequestro .. Carlos aparece de surpresa. Para não ficar longe do filho, omilio
nário sugere queo fllho fume crnck em casa Welligtoo aceita a proposta e SteRa
decide acompantlar o amigo. Ele sobe o tom. Quando Severino se aproxima. O
ex-presidiário é obrigado a se calar. Após uma conversa. quando fica sozinha
com Ernesto, Jaqueline reveja que tudo não passou de uma armação. Ba expul
sa o ex-presídiário, que se afasta com lágrimas fIOS olhos.

Corações Feridos - SBT
Atine volta para o quarto e se amordaça O poliCIal chega e ela finge

estar deseseeraca e pede para levá-la embora. Roni e Flávio Chegam com o

dinheiro ao desmanche. Olavo recebe telefonema de policial que o informa
que Aline ja esta a caminho de casa. Aline chega à mansão ao Jado de poli
cial. Ao ver Amanda e Eduardo, Aline dIZ que está extremamente cansada e
precisa ir para o quarto. Amanda fala a Glauco que tudo o que Aline diz soa
como uma mentira. Aline comemora no quarto e telefona para Flávio para
dizer que todos calram na atuação dela. Atine chama Tita e a destrata. Atine
eXIge que Tita lhe dê o pingente. Amanda entra no quarto e díz para Aline
acabar wm a farsa. pois ela deu o pingente a Rodrigo ..
* o rell'lUllo dos capítul_ é de responsabDldade das .emlssoraL

Envie li foto do seu animalzinho para
contato@beattitsasse.com.br ou encontre um

companheíro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinbos Carentes Jar-aguá do Sul

Steps Ahead -
-

Mubitu Astatke

MulatuAstarke fãum

compositornascido
na Etiópia, em 1943.
considerado o pai do
Ethío-jazz. Musicalmente
talhado em sua juventude na
Inglaterra e nos EUA, onde'
aprendeu a tocar piano,
percussão e clarinete, seu
retorno à sua terra natal no
final da década de 1960 o leva
a uma carreira sólida. Sua
música é única, pontuada
porcool jazz, salsa, funke
uma sonoridade que remete
a toques árabes e índíanos,
Este fã o álbum solo de
MulatuAstatke, um álbum

perfeito para todos os fãs de
world IDllSÍC e jazz.

The 1VaIIdIJa lIead: A
Ascenção ela Governador
• Bobêrt lBrklIIaa e Jay

Bonanstnga
No universo de TheWalldng
Dead não existe vilão maior
do que oGovernador, o dés
pota que comanda a cidade
deWoodbury. Eleito pela re
vista americanaVftzard como
"Vilão do ano", ele é o perso
nagemmais controvertido
eru ummundo dominado por
mortos-vivos. Neste romance
os fãs irão descobrir como
ele se tomou esse homem e

qualaorigem de suas atitudes
extremas, Originalmente, The
\VaIking Dead é uma série de

quadrinhos puWjcada desde
2003 e vencedora do Eisner
Award. Em 2010, os quadri
nhos foram adaptados para
o seriado homônimo The

. \VaIkingDead já bateu diver
sos recordes de audiência.

Adriana pede eneareeidamente
aJuda. pois está com quatro
gatinhos para doar. Eles
o"

estão coDi
-

iro mesesJ& - - - - qJ1a- --

aproxbnadamente. Ela precisa
doá-los pois seu gato mais
velho está eom umamicose

$1l'beuttlnêa e 0$ pequenos
também poclém contrair a
doença caso venham a�
Iftteressados lavar I.igar para
:3376-0260 011 9949-5101.

R. Roberto ztemann, 2756 - Bairro Amizade

� ''l!l'<I� .���
�, J5d$ôf\'eelu1àtl (atõr) .

Mateu&Sofaoo (ator)
tande (vôlei)

-�s

19/3 Fabiane Kneubuhler
Gabriel Darem

'

Gustavo A. Pereira
Henrique J. K. Neto
Umar J. Kuhn
Janaína $pézía
Jessica A. Ruysam
Joao C. Teixeira
Joceane Borchardt

JohnyHass
José A. B. Pinho
José Foríim
José Víelra
Leonora P. Konell
Luciano Hupner
Márcia R. Meyer
Maria Irta O. Drews
MaM J. Franzner

20/3

GJaiton D. de Souza Jorge A Silva
Çleíton L. Caetano José A. Müller
Cristíane Olska Justina Stein
Daniela T. Rosa Laércio Müller
Dolores L Kinelt Léa M. Klabunde
EdeJínda Lescowiez Leonardo Klann
Edílson Leite '" luciangeJa Fontana
Elrune C. Blaka Marciane SkaJee
Emerson R. Gandra Maria do C, Baruffj
Fabtana Conrado Manteía S. Barg
Fernanda liille . Marli de Melo
Fldelis Dernarchí Pamela C. L. Maes
Gabriela r. Cunha HIC8JOIJ R Ruediger
Geraldo Junior Ronald Eggert

Adriano J. Demarchi Gued.son de OIiv.eíra Rosaní Lombardi
Araci W. $chmidt IgorDa Costa SueleI1 Ribeiro
Bemadete M. Gasda Jvone T. Soares Tatiane Kandler

.

César L Marcarmi I
I

I .1ooathanO. &1 'ROCha (
I
Thaís M. Hilbert

Mariena Dafrl
Renato Piechontcoski
Renilda Lichtemberg
Rodrigo J. de Moraes
RomUda Kopp
Ronilda Cooa
Rubens Tomio
Ursula Kluck
Valdemir J. Borges
Valfredo A. Ferreira
Vivian Bruch

Adolfo Hoeft
Adriano J. Demarchi
Alexandre da S. Breis
Amauri Eischtadt
Américo C. Neto
Ana Paula SchwartZ
Andsrson Colaço
Amo Marquardt
Clara H. Fodi
Conrado Nelmann
Cristiane Krenke
Damel C. Cardoso
Daniel Patlolski
Daniel R Carvalho
Eduarda�
Fabíana Rodrigues
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Tninhas
-

CONCORDE:
CQ'Yl '-UDO

Cinem
JARAGUÁ DO SUL - SHOPPING BREITHAUPT
II Arco-Iris 1
• Tão Forte e Tão Perto - lego - 14h, 16h30, 19h,
21h30
• Arço..jrfs 2
• Mofoqueíro Fantasma 2 -leg.;< 14h,15h50,
liMO,19h30,21h20
• Arço-fris 3
• John caner - L.eg. - 16h30, 19h, 21h30

JOINVILLE GARtEN SHOPPING
.8NCl
• Guerra é Guerra -1..eg.:14h, 16h, 18h, 20h, 22h
II GNCZ'
• Protegendo o Inimigo - Leg.: l3MO 16h15 18hSO
21h20

• Anderson Silva: Como Água - I.eg,: 15h45,
17h30,21hl0

• A Saga Molusco - Anoitecer - Deb.: 13hSO 19h20
• GNC4
• Poaer Sem l.imites - L.eg.�14:15, 19h
• O Pacto- Leg.:16h30, 21hOO
IIGNC5
• Orive - leg.:16h45
• MotoQueiro Fantas.ma� espírito de Vingança -

leg.: 14h30, 19h15 .

•W e. o Romance do Século - pré-estreia - Leg.: 21h30
.ONG6
• Anjos da Noite; o Despertar (3D} - Leg.:
21h50

• Pequenos Espiões 4 (3D) - Dub.: 13h20, 15h30,
· 17h40r 19h50

SHOPPING MUEUER JOINVIUE
.ONC1
• Guerra é Guerra - Dub.; 14h,16h, 16h. 20h, 22h
.GNC2
• A Invenção deHugo Cabret - Dub.: 13h20, 21h30
• Anjos da Noite: oDespertar (3D) - Dub.: 15h45,
17h40,19h3S
.GNC3
• John Garfer: Entre Dois Mundos - leg.: 13h45,
1ôh20,19h,21h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMERAU
-SNC1
• John Cárter: Entre Dois Mundos (3D} -leg.:
16h15,19h,21h50

• John Garter: Entre Dois Mundos (3D) • Dub,; 13h30
-GNC2
• Guerra é Guerra -leg.: 14h,1ôh,1Sh, 20h, 22h
.GNC3
• Protegendo o Inimigo'" leg.: 14h15, 16h45,
19h10, 21h40
.GNC4
• Anderson Sílva� Como Água - DOCU,mentárío -

leg.: 13h40, l7MO, 19h30
• O Pacto - leg.: 15h30, 21h

-_-- _

MUDE DE
ASSUNTo

FRCA uf'(Y� REVELACÃ<-JI
(3OrnB+1''S11cA

_ONes
• Motoqueiro Fantasma; Espírito de Vingança -

leg.: 15h45 19h45
• A Saga Molusco - Anoitecer - Dub.: 13h50,
17h50, 22h10
• GNC Sala Vil'
• A Dama dê Férro;o Leg.: 16n30 19h20 21n30
• Poder Sem Limites - Leg.: 14h30 -

ILUMINAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• John Cartar - Oub. (3D) - 12 anos: 13h, 15h55,
1Sh 40, 21h30
• CinepoJis 2
Andersen Silva: Como Água" leg.· 12 anos:
14h, 16h, 17h55, 19h45,21h40
• Ginepolis 3
• Guerra é Guerra - Oub. - 12 anos: 13h10, 15h25,
17h45,20h,22h20
- Cinepolis 4
• Protegendo o Inimigo - lego - 14 anos: 14h20,
16h50,19h25,22hOO
• Cinepolis 5
• Cada um' tem a Gêmea que Merece - Dub. -

10 anos: 14h:10, 1ôh40, 18hSO, 21h
• CinepoUs 6
• O Pacto � lego 14 anos � 13h20, 18h15
• Dama de Ferro - lego - 12 anos: 15h45,
20h45

Cinepofis 7
• Pequenos Espíõas 4 • (3D) Dub." Livre 613h30.
15h30, 17h35, 19h50

• Anjos da Noite - Dub. (30)- 16 anos: 22h10

('t
k).

Anderson Silva tem o "reinado"mais longo do
UFCe éo lutador mais temido doMMA. Como

Água oferece uma perspectiu: úniu: da lenda viva
enquanto ele treina com seusamigos lutadores
Lyotto "TheDragon"Machida,JuniordosSantos
eAntrmío ''Minotauro''Nogueira, em preparação
para adefesa de títulodefinitiva desua carrei-
ra contra o desajUmte, earqui- inimigo,Cho.el
Sonnen. SonnenJ um ex-campeão deluta livre� é

quem muitos preveem sero lutadorque possui
à,ç habilidades necessáriaspara derrotarSilva.
Homem depoucaspalavras,Anderson SiltJa
caminha sobrea linha tênueentrearrogância e
confiança. Filósofo em espirita e homemdedicado
àfamília, aperSOnalifkule deSilvacontradiz a
deSonnen, que usa insultos e intimidaçãopara
minnrpsico/.ogic(lmente seus adversaTÍ()s.

Teló nega romance
com Thais Fersoza
Apos ser flagrado numa blitz no banco

do carona no carro de Thais Fersoza, Mi<,
chelTeló negou que os dois estejam tendo
um caso. No mês passado, Teló se separou
de sua esposa, axcirurgiã-dentista Ana Ca

rolinaLago. Mas desde então, o cantorevita
assumir qualquer tipo de relacionamento.
Ablitz aconteceu naAv: AyrtonSenna. Thaís
teve a carteira apreendida, perdeu pontos e
ganhoumulta de R$ 957,60.

Ator é preso por
protestar DOS EUA
George Clooney, o pai Nick Clooney e

outras pessoas que lutam pelos direitos
humanos foram presas em Washington
por liderar um protesto diante da embai
xada sudanesa Eles estavam protestando
contra a violência cometida pelo governo
do Sudão contra seu povo e pedindo para
permitirem a entrada de ajuda humanitá
ria no país antes que a situação se tome a

maior crise humanitária domundo".

Eliminadodia 13 do .BigBrotherBrasü,Yur1
esteve. na tardede sexta-feiranaacademiados
lutadoresMinotauro eMinotauro, no Bio.. Ele

foiareilopara começaratreínarno localeas
sim se tomarum lutador deUFCprofissionalO
encontro foi registrado porMiliotOUID,quepu
blicouuma foto noTwitter. ('Recebemosa visita

dOYm1,profes50fdemuaymm, quevai fazer
partedaToomNogueirà"F��o lutador:

Gretehen se casa

pela 18a vez
,

A cantora Cretchen, d� 52 anos, casou

pela 16" vez. O escoíhído é o pecuarista
Túlio Sono Mayort de 35 anos. "Estamos
muito apaixonados. Foi amor à primeira
vista. Estamos muito felizes juntos e ela é a

minha mulher ", contou Túlío. Os doismo
ram juntos há doismeses e não pretendem
termais filhos, já queTúlio temummenino
de 9 anos eGretchenmora com outrasduas

crianças, uma adotiva e outra legítima.

Boróseo O

T ::.,wcêvaí.��pãrãagir,
SObJ'etuóo se a tarefa e.xJgIf torça ffsica,vença os
obstácufos·11O trabaIhó com gáITa ESpere paixãO e

ânimo redobrado no 1'Uf1'1arTCe.Acn3óite que a sua
uníão alcançaráa felicidade p(ena. Cor. branco.

� =dlHde��pararosolwr
-

prob(emàSprofJSSíônais e superar obStáculõã Mas
,

não perca teJT1PO em reflet.irsobre�
A dois, sonhos e expecfa1ívasal'nnentadas pelo casal
vão fortate!'.:Br os�rn; rosa,.

lIGfMEos
.

Tarefás feitas em grupo com o qual você tenhâ
afinüJde podem traler.OOns resuI1ados. TafWz seja
necessário priOrizar o tJabaIho e deixár a famíliaem
,Se9UI'1doplaoo.No�a�seráa.meBu
fonnade lTlàI1tér o refácíonarnerrt firme. COr: eírízâ.

� cArfcER
� Novas� oo1raOOJho prometem plotar

em breve, fazendoaimqueSintà� em

relação ao futuroóa�· No campo ate�
estoreê-se párâ.acabar com a rotina: 1:ertIpére o
convívio com majs carinhoe calor. Cor; Iifás.

óle, fofOCáse tome cuidaOO am pessoas.
�poisem (Xldem tmmar cootm você. .

MehI' eonftar nas éirnizaQesantigás.A dois, tome
cautefa para não passar jmagem emIJaa QIJOO1
ama. MuitaSénsUaIídadé na sedução! Cor.I'I'íãrTOm.

l'l}� profira ativiüades QOO possaãesen�
sozinho(a)e mantenhadistâncíade pesSoaS
invejosas. ÉJempo 00 divulgar seu 11abaJlo e ganhar
maís dinheiro. No amor, o diálogo é a melhor forma
de escJarocermat�Qr.wrmeIho.

Silvio Santos eanta '

VaiMarehiori
Vai Marchiorí foi uma das convidadas

do programa Jogos das Três Pistas, apre
sentado por Silvio. Santos no domingo. O
homem do baú ficou bem "alegrínho" com
a presença da socíalíte e passou uma can
tada. "você se separou? Tem um velhínho
legal aqui. Eu sei que você gosta de um

velhinho caprichado. Vamos juntar nossas
fortunas, eu entro com a felicidade e você
entra com o baú", concluiu O apresentador.

-4 !JBRA
- Fique diStãrtte dê tmtos· fiõCàfi1jXJ proftSsiõnãL

CorWJme-�·nasa�emantoofla a dí5crição
ou poderá embarCar em sítUaçãO oompIiCada. PartíciJ)e
mais'ativamente da vkla do SOO par. Se sua ÍI1tBI1ÇâO 6
seduzir, âbrãseu coração.Qir: verltlélho.

m ESOORPIAo .

11l,. Enfrentará cunfliros no trabalho. Para mio prolongar
problemas, termine fãrefas em ãm:fãmenlo antes
áe começar 09WS. No�mf)Q amoroso, cuklado
para não passar a imagem de ãfguém que mente ou
omite! confiança é tundamerítaJ..-COr. vínflo..

-

X' :r!': com umaoose exfiãde energia, o que
será suftciente para concluir suasobJi� ProcurJJ
ftnâfllár SUãs pendêllCiaS. É� queum fámilíar
exija maisa suaatenção"�eoro I) qoo voçê: fala
Ô1I pôdêrã.magoar quemama COr: bege.

V\_CAPRlCóRNro
",P QJiOOmeIhorm suasegurnnça eroociooat. Espere

alegria ê ênfusiãsmo em família, êõITI·muita.agitãçãõ
do pessoal.À�agooOO um programa com a

peSSóãamada. se estiver só e quiSer seduzir alguém
esptleiaJf roodir-seaos soos sentimentos. COC bege.

� AQUÁRlO.
� Evite pedir tIinf1eírD�ou acãbãf com $Uâ

J)(JUfJiIJÇa neste dia, Smá· rneI'KJ" cobfaro Que lhe
devem. Nãpaixãõ•.vafôrízemaíSaSUãGaiã-mefãde.
Seestiver SÓ,mostre ii quem iJl11ij I) quanto você se
ilT1p.()t1ã Cómo�. Cor: tons êsclJrí)S:.
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Quer publicar sua foto'. �É só mandar para eontato@beatrizsasse.eom.br.

Juliane Vaz (a
ADe da SpIendore
Imóveis)
comemorou

maisWO&110
de vida no dia
19. A ela todas
as energias
positivas, saúde
emuito sucesso.

São os desejos
da femOia e dos

amigos

Darleie
Cla.ndiana Friedel

completaram 12

anos de easados, e
seus filhos gêmeos,
Augusto eArtur,
oito meses de vida,
DO dia 18. Amana

Brunamanda
beijinhos a todos.
O afilhado do easal,
Chrlstian� também
recebe os parabéns
pelo 4 anos que fez

nodla 18

Mônica e Luís
comemoraram

aniversário
esta semana.
Os amigos do
PostoGumz,
no Rio Cerro,

desejam muitas
felicidades
e tudo de

melhor para o
casal sempre!

O aniversário de 80 anos deBiti Sebimitt Krüger,
que aconteceu DO dia 10, foi agimado com

sucesso por Jugo Reeck. O músico aproveita para.
divulgar o seu trabalho commúsicas tradicionais,
contemporâneas e sucessos atuais. Contato pelo

teletone 8494-8743 ou 9921-0510.

GiuIiaOldenhurg
eompletou 3 meses DO dia
8 e eada dia que passa
ficamais fo� para
alegria dos pais e irmãos

Ranlfna Karsten Konell
eomemorou 81 anos DO

dia 17. Os familiares
desejam: "Que o Senhor
te abençoe, te dê paz e
saúde em abundância
Que você possa rea_1izar
seus sonhos e eomemorar

esta. data por muitos
&DOSmais. Parabéns e

feliz auivenário!

Parabéns para o Eloi
Sebiochet que fez

aniversário no dia 16.

Quem desejamuitas
felicidades e saúde são
a es�,.�e, itlL',:,�,ispaftm�1 ,

Finanças
Aprenda a ter liberdade financeira e investir de forma correta o

seu dinheiro. Dia 22, às 19h30, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul. Inscreva-se em wwwrnaíseduca.com.br.

Ne clação
AAcijs promove Curso Negociação e Persuasão, de 26 a

29 de março, no Cejas, das 18h30 às 22h30, com objetivo
de desenvolver habilidades na prática e condução dos
processos de negociação buscando a aceitação de ideias,
propósitos ou estratégias. O público-alvo são todas as pessoas
interessadas em desenvolver habilidades nos processos de

negociação e persuasão e aprimorar as relações profissionais
e interpessoaís, com foco nos resultados práticos da política
do ganha-ganha. O curso é ministrado por Jorge Chiodini,
consultor na área de Recursos Humanos, Administração,
Vendas, Desenvolvimento Gerencial, Comunicação, Oratória
e Relações Humanas. Carga horária; 16 horas. Inscrições no
3275-7017 ou treinamento@acijs.com.br.

Qualidade Ambiental
. A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio da DefesaCivil e da
Fundação Jaraguaense deMeio Ambiente (Pujarna), informa
que as inscrições para o Programa de Capacitação em Qualidade
Ambiental estão abertas até hoje e podem ser feitas no portal
www.jaraguadosul.sc.gov.br. A formação, gratuita e aberta a

todos os interessados, será dividida em nove etapas e vão do
. dia 22 de março a 31 demaio, das 18h45 às 21h45, no Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC), localizado naAvenida Getúlio
Vargas, 830, Centro. O objetivo da capacitação é "apresentar as
metodologías a serem adotadas nos projetos de licenciamento
ambiental e repassar o conhecimento técnico para aplicação de
boas práticas ambientais na execução de obras de engenharia.
O intuito final é minimizar a agressão ao meio ambiente e

equalizar informações para os profissionais envolvidos no
processo" Mais informações podem ser obtidas no 2106-8209,
8820-0112 e pelo ernail.defesacívílêjaraguadosul.sc.govbr,

00 abilidade
De 26 a 29 de março, das 19h às 22h, no Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul ocorre o Curso Contabilidade para não Contadores.
O objetivo é propiciar aos interessados conhecimentos contábeis
que possam auxiliar na gestão dos negócios. Público alvo são
administradores que querem incrementar seus conhecimentos
na área contábil, bem como profissionais que necessitam da
Contabilidade no exercício de suas atividades. Instrutor: Paulo
Henrique Pelícíoní, contador, Mestre em Ciências Contábeis,
Especialista em Gerência daQualidade nos Serviços Contábeis,
ProfessorAcadêmico, Membro do Conselho Municipal de '

Contribuintes,Vice Presidente do Sindicato dos Contabilistas de
Jaraguá do Sul. DiretorTesoureiro daAcijs e Cejas e Gerente da
Gumz Contabilidade e Consultoria Empresarial Para se Inscrever
ligue 3275-7024 ou escreva para capacítacaoêapeví.com.bt

ese pe O

Restam poucas vagas para o curso de Avaliação de Desempenho,
que acontece de 19 a 22 de março, das 19h às 22h, no Cejas.
Identificar os principais conceitos de avaliação de desempenho,
desenvolver a ferramenta e aprender a aplicá-la com eficácia,
estão entre os objetivos. Profissionais de RH, gestores, psicólogos,
e demais interessados emAvaliação de Desempenho podem
participar. A instrutora é Solange Perez Grajauskas Gonçalves,
Consultora da Impactus Consultoria e Treinamento; Psicóloga,
especialista em Gestão Estratégica de Pessoas. Inscrições na
Apevi 3275·7024 ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

�;:
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Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

São Paulo terá sistema
4e locação de bikes·

rls bancos ltaú eBradesco
Vcoordenarão um sistema de

empréstimo debikes em São Paulo,
que em três anos deve resultar na
disponibilização de 3,3mil bicicletas.
A ideia é distribuir 400 estações
de empréstimo pela cidade, com
distância média de dez quilômetros
entre uma e outra. Assim, o usuário
cadastrado no sistema poderia retirar
a bike em um local e devolvê-la em
outro ponto perto de seu destino.A
estrutura deve permaneceraberta das
7h às 22h, com empréstimosgratuitos
para osprimeiros 30minutos. Os
usuários que estourarem este tempo
pagarão umamulta de cinco reais,
queserá descontada diretamente
no cartão de crédito cadastrado no
sistema inteligente.

Helsinki é referência entre
as cidades sustentáveis
A capital finlandesa, Helsínkí, é um exemplo mundial de como ser

sustentável. Desde 2002, quando foi criado o Plano deAção em

Susrentabilidade, a cidade trabalha para ser referência no controle da
poluição, cuidado com a natureza e com a população. As estratégias
são baseadas, em sua maioria, nos princípios da Agenda 21 e o

principal desafio das autoridades finlandesas é conseguir reunir
departamentos governamentais, ONGs e a própria sociedade civil,
trabalhando juntos em prol de uma cidade mais justa e sustentável.

. .

Lâmpadas de led 230% lIl&is eficientes
Em recente divulgação, cientistas do Instituto' de Tecnologia de
Massachussetts (MIT), nos EUA, anunciaram O desenvolvimento um
modelo de lâmpada mais eficiente que o LED tradicional, que será capaz
de gerar mais energia do que consome. O processo consiste em compensar
as perdas energéticas aproveitando o calor proveniente das vibrações
em rede. O dispositivo também reage ao calor do ambiente aumentando
sua potência, tornando-o assim até 230% mais eficiente.

BiocolDbustíveis para aviões
Representantes da Boeíng e Bmbraer preparam a criação de um Ice nro

de pesquisa e desenvolvimento de bíocombusnveís sustentáveis para
aviação comercíal, no Estado de São Paulo.O grande desafio será prod lZir
bíocombustíveís a um custo competíttvo de forma sustentável, além de
atender às específícações técnicas do querosene utilizado amalmenre
na aviação, para substituí-lo sem a necessidade demodíâcações nas
turbinas das aeronaves, que seguem um padrão internacional.

Beed brasileiro
oBrasil é o único país com
condições de colocar em prática um
programa de Redução deEmíssões
porDesmatamento eDegradação
florestal (REDD) r mecanismo
pelo qual nações que reduzem o

desmatamento poderiamvender
créditos de carbono nomercado
internacional. Por conta disso, o
governo brasileiro deve apresentar
diretrizes sobre o tema até a

Conferência das.NaçõesUnidas
sobre Desenvolvimento Sustentável
(RIO+20), que será realizada em
junho no Rio de Janeiro.

Petrobras

deDllnciada
Na ultima semana, o procurador da
República Renato Machado informou que
O Mínístérío Público Federal (MPF) em São
João deMeriti (RJ), apresentou denúncia
contra aPetrobrás por danos ambientais
na zona de amortecimento da Reserva

Blolégíca (Rebío) do Tínguã, na Baixada
Fluminense. A denuncia se deve ao fato de
a estatal não ter feito o reflorestamento no
local adequado, após desmatar 27 hectares
d 7

V
- - -

t
-

� -w_ -

dõMataAtlãnttca parae eg-e açao y v_ _ __

implantar um gasoduto, causando
impacto significativo ao ambiente.

Abrigo susten�vel feito de contêiner
A empresa norte-amaricaHarvest
Moon é a responsável pela
criação do Space, uma espécie ""

de abrigo feito com a estrutura

de contêíner reaproveitado
e equipado com placas
fotovoltaicas, Os contêíneres são
ideais para estruturas acessíveis
que necessitam demobilidade,
segurança e confiabilídade,
além de possuírem painéis
solares, instalados no topo da
estrutura. Dentre suas muitas
funcionalidades estão: centro de
alívio de desastres, consultório
médico, centro educacional, espaço recreativo, quiosque de segurança,
loja, escritório de campo ou, atémesmo, cabine para banheiros externos.

EUA incentivam
veíeulos com

energia alternativa
Nos Estados Unidos, os carros e caminhões

que utilizam energia alternativa podem
ganhar um novo incentivo fiscal para atrair
mais compradores. Dentre os principais
atrativos estão a isenção de impostos aos
que adquirirem um carro sustentável. As
propostas são do próprio presidente Barack

. Obama. Enquanto isso, no Brasíl.,

Carriohode

supennereado
•

que gera energm,
Designers coreanos anunciaram
um carrinho de compras conceito,
denominado E-cart, que poderá
gerar eletricidade renovável através
da energia cinética durante seu uso.

O conceito é oferecer um sistema
demicro geração de energia,
em um mercado de "massa"

Pneus ecológicos
eeonomizalll combustível
A fabricante de pneus alemã Continental produz lUD dosmelhores pneus do
mercado para redução do impacto sobre o ambiente, ao auxiliar na redução do
consumo de combustível e de emissões de dióxido de carbono (C02), devido a um

contactomais leve dos pneus com a estrada, reduzindo a quantidade de resistência.
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Socialismo e

inovação tecnológica
0-s relatos de experiências de

vida associados ao desern

penho do trabalho e criação de

riqueza, prínctpalmente aque
les que mostram tomo muitos
trabalhadores autodidatas con

tribuíram, com seus talentos e

. ideias, na solução de problemas
técnicos! frequentemente resol
vidos no desempenho de suas ta..

retas diárias, faz com que a gente
admire e respeite aqueles pionei
ros da inovação tecnológica. A
história que vou contar está re

pleta de dedicação pelo trabalho
e ideais humanitários.

Na década de 20, em Suncha ..

les, urna cidade do interior daAr
genttna, habitada por imigrantes
italianos que fugiram dos borro
res da Primeira Guerra Mundial,
atraídos pelas promessas de uma
nova vida, encontravam-se os ir
mãos Alfredo, Enrique Federico,
Fernando e Miguel Rotania, To ...

dos eles mecânicos e orgulhosa
mente socialistas. Era uma época
de efervescência política e ré\!O

lucíonária. Os movimentos ope
rários originários do anarquismo
europeu se consohdavam nas

novas terras americanas. Alguns
se organizavam em sindicatos,
outros continuavrun iMitando

ideologicamente.
Os irmãos Rotanía; socialis

tas de pura cepa, montaram, em
1915, uma oficina de máquinas
agrícolas para atender as neces

sidades da região, A partir dos
anos 20 começaram a fabricar

componentes para colheitadoras
a vapor, ef-ao mesmo tempo, ar
rendavam os equipamentos aos

agricultores para realízar a colheí-
- ta depanras de trigo e linho. O uso

e fabricação de máquinas colhei�
tadeiras arrastadas por cavalos ou
tratores, fez com que Alfredo, o
inventor da família, tivesse a ideia
de const.ruir uma máquina que se
movimentasse por seus próprioS
meios. O protótipo começa a ser

.._

fabricado em 1927 e, finalmente
entra em funcionamento uma

máquina chamada de "Espigado
ra-colheítadcra com adaptabili
dade de um sistema automotriz
no rodado dianteiro". Tal é a es

pecificação do equipamento que
consta na patente de invenção
do dia 18 de dezembro de 1929,
com o título de "Primeira colhei..

tadeíra automotriz do mundo".
Um tempo depois, a invenção é

lançada no mercado. pondo fim
ao uso de tração animal nos tri-
..

,

gars argennnos,
Leonel Rotania, filho de Enri

que Federico, hoje com B9 anos,
foi o último presidente deRotania
Ltda, revezando-se no cargo com
seu primo Enzo, filho de Alfredo.
Ele conta como a cidade de Sun
chales cresceu em tomo da em

presa, e também as peripécias
que teve que passar quando casa":
do com Nieves, uma moça de fa
mília tradicional da cidade. Como
era militante socialista, teve' que
pedir autorização ao partido para
frequentara igreja tom sua mu

lher. Nunca O padre fez qualquer
referência à proibição inicial ..

Nada disso é comparado aos

benefícfos que Leonel fomentou
para seus empregados durante
tantos anos� Todos eles foram aju
dados Li comprar a casa pr6pria
além de poder enviar seus 'filhos
à universidade. Na entrada da d
dade de Sunchales, encontra-se
dentro de um prédio envidraçado
a primeira colheitadeira automo
triz do mundot recuperada por
iniciativa da Prefeitura tvlunicipal
da cidade. Tal monumento lem
bra no seu memorial, um mundo
de sonhos e ideais humanitários'
que permearam as gerações da
época. Este artigo é uma home
nag.em a Leonel e seu extenso traa

banIo'social, além de ter a honra

particular de saber que sua neta

Bárbam Eleonora Rotania Danich

carrega seu sobrenome ilustre.

HIST{)Hl/i.
a primeira
coIheitadeJra
automotriz
domuntlo

MN'W,ocot"r>eiodo{)o\lõ.com.hr

Falecimentos
Fo8illrã, rum idade de 22 anos.O sepulta
mento foj realizaduontéI1l19/3, às 17h, saín
dó o féretrodaCapeIadeNereu, seguindD
���do�wt�odeN�u�

• Faleceu.às 19h..10 do dia 1813, o Sr. Artur

Sfas.Sun, ema idade de 73 anos. O sepul
ramente foi realizado ontem, 19/3, às
12h30. saindo o féretro dá Capela Mar-ia

OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCADE lARAGUA DO SUL-SC

Registro de Iméveís da Comarca de Jª-raguá. do Sul/Se

fSA MARTA MOHR ZfP.MAN-N". Ofictala do Registro de [móveis da Comarca de [a
raguá do Sul/Se, torna páblíco pelo presente edital, que HELIO GRUETZAMACHER,
CI n'" 544.605-S-SESP-SC, CPF: n'" .383.459.789-91, metalúrgico e sua esposa ESINHA
GRUETZMACHER, CI n° 5.366.877-4-SESP-SC, CPF: n" 739.116.239-68, agricultora,
brasileiros, casados, pelo regime Já Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei

6.5-15/77, resídenres e domiciliados na Rua 1090 � Alwtn Koch nu 305, batrro Três Rios
do Sul, nesta cidade, requerem com base no ati. 1� da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO
DO DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 1090 - AIwin Koch e !OU Heriberto Fe

lípe Onofre, Bairro Três Rios Sul. perímetro Urbano de Iaraguá do Sul/Se. abaixo carac
terizado ,aprovado pela Prdeiturll Municipal dê Jaraguá do Sut!Sc, (.ónf(}rmç Certidão
nu 92/2011, expedida em 03/05/2011, e reavaltada em 05/12/2011,. Pmc. nu 330206/2011,
assinado como responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio Vargas de Ol
iveira, CREA no 14266-2 ART n° j877S53�1, o desmembramento

é

de caráter residencial,
possuí a área total de 51.541,00 m2, sendo constituído de 03 parcelas, sistema viário e

remanescente.

O prazo de impugIlá-Ção pôr terceiros é de 15

(quinze) dias, contados da data da última publi.
cação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a: Oficíala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Rua 16·Barão doRio Branco,
n" 414, sala 02, .centro, Játàguá do SuIJSc.

JARAGUA DO SUL, 14de Março de 2012_

AOFICIALA

• Faleceuàs 21h30 do dia 18/3, o Sr. Higino
Barufíi, rum idade de 61.anus. O sepulta
mento foi realizado ontem, 19/3, às 17h,
saindo o féretro daCapela Mortuária Nos
saSenh'H'dAuxiliadora • Massaranduha e

seguindo após parao Cemitério Sagrado
Coração de Jesus.

• Faleceu.à'i20hdu dia 1813,O jovemAdilson

Leier - Centro, seguindo apõs para o
Cemitério CampinhaMassaranduba,

• F-dlecéu às 17h do dia 18/3 11 Sra. Eliece

Aparecida Pení, com idade de 35 anns.O

sepunamenro ocorreu ontem 1913, às 17h,
saíndo o féretro do Salãoda IgrejaN. S.
Apátédda - Ilhada Figueira, Séb1UÍIldO após
parao Cémitétiodo Centro.

Ponto de Vista
Yletor Danleh, dtr�tor

do JaraguaTee e professor
da CUóOea se

Cecilia Ana Rubln! Mene
goW CPF 505.006.359-00.
comunica que requereu
junto â FUJAMA (Fundação
Jaraguaense do Meio Am ..

bíente), o Licenciamento
Ambiental ( LA?, LA)), para
a atividade de loteamento

predominantemente resi
dencial, com tecanzação à
Rua 504 - Ângelo Rubini
- Bairro Barra do Rio Cerro
em Jaraguá do Sul - se, no
jmóv�l pertencente a Ma
trícula Imobiliária 49.312.
loteamento denominado
"Residencial Constantino
Rubínr'. O prazo para írn ..

puçnaçãc junto a FUJAMA
é de 20 dias corridos a par..
tir da data desta publicação,
sendo que o licencíamento
será concedido se atendida
a legislação ambiental.

Tabelionato G..iM.ba�
Notas e Prótesto

•

EDITAL DE INTIMAÇÃD
REPUBUCA EEDERATWA 00 llMSIL- ESTADO PES4_II.'IAW_ARlNJ\

Noro.endemço:-RuaCe1.Pmc6pio GomesdeOlWeira,3OO-Centro - IID251-201- JARAGUADOSUL- se
Nm'U fclefunelF-.a: (41)3214-1700

Apontamentn: zrn::14Jt'lUll Sacadfr. KASA D.Il!;lGNf (,.DM. MO!"1JilC. fTD..\ �.l:.AV
GEIUUOVARúAS5SAlA IE2 -illRUPA-$C -CEP;a9213-MCrudocINDONESL'\COMER
ao DEARlESA_NATOSUDA-l\{E Ponooor:' Espéde: UMl • N"1ítulo: A412/04 • Motivo:

falta_a,.e�to\'a1or:R$ 486,98Datarara pagamento:20demarçode 2IJ12\f.llor�,02
De;ffiçào4.J. vtíloíes: V.dkJr dó tífulu;R$.397;li • bos; RS Q,92 Emolwlitall.uS: RS t 1.00, PU
blic.açOOedital: RS 2.3.10 Coodução: RS 23.20 - Diligênçj;r RS 51,45

.

EDITALDE�MAÇÃODE�
N(lS tt'J'JOOS1:Ú) artigo 15da {.é9A92J97,cJcl1.artigo995tiocódigodeNmma.�daCGJIsc, para
adt:vldaclêilclaà!}te;pnilS.áve1,�.af�Jktfr!.lloS.�l!adj)l'.ápt�jJe:SltCa:tr6-
m para P.3ga!DfiliDMP'1f_:IDde }(tfêsl illas úteí§, acoerardesmpllit�senOO furu!Lado
o .direito .à:� judictal de protestoe ou o1erorer por ff<rito: os lllO.tims da sua rocusa,
dellÍIodv prumlegaI. fiCAM lli"Ti1tADOS00ProTESTO:

Apontamento:m4116f2n12Secado: Af'.'1DNIO JOSECONCBICAO RffiBIRO Endereço: RUA
ÚOVfillNAf)Oll JOf!ÚR IAC1-:lUJA34 CX3 - Jaraguá do SuI-$C - CEI': lt'U51-l!lOCredor'. BV
FrNANCEIRA SIACFI Pmradút: - � cm - W Tmtlo; 25lú17499 - Móri"Xl.: falta de pá
g;uneutQ \là_lor. R$ WA15,95 o.1f>l pª_m Ps'!g_ruJlento � 4e m<lYÇ{l de 2OJZ1f.lJor ll$!.1.61,4;;
De8crição dos \'lllotes; \-alor dQ titulo: R$ fr.22!W1 -IUI6$; R$ 1.I:JB,35 .tm:llumcuros: 1& 11,60
, Puhlio!l;ão edrtaI:: R$ 23, lU ümdUÇ'Ju: R$2:l. .2U�DilIgi\n!:k R$9..96

Apontarnellto; 204027/20l2 Sacado: ASM EWlPA,�]\'rros - TECDA fl\'F riDA Endereçu:
ff1..íAJ0fIGECIJ1llN1lfWTCZ J098 - jaraguádoSul-Se • CEI': !&'i,'i-tJX)CrerlQr.DJCOMlfNI·
o\COHSEEXPLORACAODESERVlCOS Portador: - �; D1>11- N"'IhüIu;(ffi)174700
- Motiv.o:fa!t_a depag\l_mento \'àlorR$ 2.0",':1929 !)at� pampaga_mento�ZOde l1klTço.de2012V:!'
lor R$4O,lJ�dosvalorus: \hlor.do título:R$ 1.965;00- furos: R$ 17,03 funolumcntos:
11$1 i,fiO· PubJicaçãuediJ:al: R$23.,W ('.onduçãu: R$23.20� Dilígência; R$9,96

ApontarnerlIO: Z043W/2012 Sacado: BA.�O RB.<;nmA EPP Endereço: AV GETUliO \1\R
GI\.S2M - jaI:aguá00Sul-&!> 01P: lm.'iJ-tooCroOOr:OESAalr.,.1 ERFl'ftllS LIDA fmtador:
, �; IJMI - W 'Il.rulú:�SU - Móli� fulJ:a d!: págaructIID VaIm; R$ 2fiS.9.f Data
P<W Ps'tg\l_l}_le!'ltv: .m de 1Th1f.ço de 2012Va!Qr�$2_3,7S�D dos v.t19res: Va_klr do titulo:
R$ 151!li - Juros: 1& 0,68 Emolumentos: H$ li,oo - PubIicação.erlita1; H$ 23,10 ümdução: R$
Zl.;2O-Dilígilnda; tl$:9,:16

AJXmtamento: 204254r2012 Sacado;CiARlCE ENGEL KAPPAUN Endereço: RUA fOSE E,\{
Mf,Nl)(_)EftFElI7.1 - )ara:guá do Sul-SC - t::E!-': !19Z'l2-2110CIl'.oor: OOIJ1TION .c.oMER(l-\l.
EXP(}lITAIX>RA I1TIA Portadox; DMNA MOVEIS IlDA ESpOOé; DMI - N" TItiJ!o; 194 i-2
• .M9ti>"O: f!lltildeflªgamooto\�lor. R$ 1.057,GlD,'Ita para pagamento: 20demarwde 2012M;
lor R$2B,7:6Descriçãodos \ialoIC8:- �do titulo: I� 1.000,00, Jl,lros; l!$5,66 t'moIurncruos: .

11$ ÍI.oo- {�eili!ãl11$2J,H) CuIl.dução;R$23,1U, Diligência: R$ t4,71

Apontamento: 204111 f2012 Sacado: CIAYIDN OTAVIO PIO Endereço: RUADONAM'1U
MI; HI3 - NOVA BUASIllA • j.ARAC,uÁ 00 SUL-SC . CFJi: 1I9Z52-21O Credoe SANTANDER
LEASING StA ARREDM1'fAMTh'TO MERCA]','TIL funarloe - Es:pécié Cf - N· limlo:
70000005145 Motivo: !.1_f!a .df P;Jg<lJllilfltoValor. H$ 22.699,48 Data para pagamento: 20 dt>
março de 2IJ ll\alor R$J.1l44.14 1)cs('rição. dosdos.. v.a:v.a1or.� ',;!alor do fíMo: I{$ t�l13 - Juros:
R$ 3Ji21,M Emolurrrent:rn;; R$ 11,00 •�. 00iJ:al; ll$ 23,W Cundução; R$ Z3,20. Dl·
ligêoçia; RS14,71

Apontamento: 21l44U2rllJlZ &lcada Q 1rmr..: FlIill.i\ INO f: (nMlillC10 t:l1JA Ender.eço:
RIlAV,'IGANOOMENSUN00 - Jara:!,>uá.oo SUl-se - CEP; a92:56-455Ü't,'fioL PERSONlJl.YZZA
'81M,sll.ll\rolJSTJ\IADEA .ESSO Portador. - Espécie: DMI N"1ítulo: 870/A· Motívo:falta
.de pagamento Valor. H$ 3.229,51 Datapara pagamento: 20 de.mart;.o.de 2IJ12VaIor J�;70
Desuíçãodus1Wures: Vdlor doíÍluIo: R$ 3.165.YIJ - lwus: RS H,fi() EnIDllHlitalÍoS: R$ H,OO
�o edital:R$ 23,10 Con.dução::RS2320 " DilÍ!;êocta;.RS 14.7]
._--------------_.�-�_._---------_ ..._--------_ .._--_._------------

Ap.ontamenfn: 204:17tfWl;t Sacado: fnITECH ROB011CS i1DA ME f:ndereço: ROA DOs
IMIGRAh'TES 500 - .Iarat,�á dó Sol-se - CEP; 89254-400Ciro!))': SIPAR COMERCIO DE PA
llAFUSOS E FERRAMENfAS L1'DA funador. Espécie: 001 N°1ítu!o: 152[>82·j Motim:
fulta de pagamento \Ia1or. il$ 99,42Data para pagamento: 2.0demarçode 2012Va1orH$23,.2l)
Descríção.dusv.JkiIl!S: Villonluillillu:R$44,19. Jurus: R$Ú,lOErnulUIlitallus:RSU,fi(). PiJbli.
t.aÇllo edital: RS23JO�; R$ 2.3.20·Dlligêllc' '.RS 17,83

Apnn:tilIl1CIlt(x2ll44lr1f2U12Sacadu:FlflDll1il EVIEIRANlffO tIDA Endere!;o:RUAW1G.(N.
00 MENSIlN 00 - Iamguá!lu Sul-SC - CEP; 119256-455 QW!lr; PERSONAUYZZ/I. BRASIL
INOOSfRlA DE ACESSO Portador. - Espécte: DMI N°Tnulo: 894-2 • Motívo� falt;J de paga
mentoV"� lf$ 3.366,7i Data para pag-JITlCIlÍo: 20 de .mart;o de 2012VaIorH$35,20Descrição
duo v-dlun:s: VAIur do úJ:ulu; RS 3.3J}2,&l, Jwus: R$12,l.O Emolumeulús: RS 11,{iO "�
edital: R$23,1O Condução: RS 23.2Q - DlUgêncta: R$ 14,71

ApontalJlcnt(� 21)415212()12Sal:.ado: Ju.'lECr'\RW/iCi\US ruBElRO fruJ.(:f.Ü'iu: ruJA lllrl 166
- MMGUADO SUL-SC - CEP; 8')254-372 Cfi,'OOC BVFlNANCEIRr\S/ACfJ Pultadoc - Es
pécie: CEI N° Titulo; 131mlf,(lÔ • I\totivo: falTade pagamento Valor: R$ 3.171,58 Data p;rra
�nto: 20 de març.o de 2012\*OOT fl$6Lm�lío dw \:lIiores: ..�do fí1uIo: tt$
:2.526.83 - Más: R$ 5�,43 FJllollHItenlrn;; R$ IUiO - PUblié.açlio álital; R$ 23., 10 Conduçàu:
.R' 2.>.2!l·l)itigê!.jÇ.isr RS> 17,{)2

lljJ.Q!1Í:i.lIllel}:to:21l4107121112Sacadix JOSEVANDF)lli!l DEú\Ml'OS EnderClr'O: RUACM1PO
ALEGREtl34 - Iaill.gu.á do Sul-SC - CEI'; 89258-100CA'IioJ: BVFIN:\NCElRASIACF! POOad!)j�

Espécie: cru N°TítWo: 13103WOO - Motivo: falta.de pagamentoValor: R$ 2.218,01 Data

para pagamento: 2D demarço .de 2Il12\hlo:r H:$432,74 L�o dor. vaJorc:i;: Valor do título:
RS 1.755,61-JwliS: B.$409,M ErnulUUie!lill:l;R$ll.,60-�ed:if.á1;R$23,lO Cwlrluçào;
R$ ZJ,20 • Di.ligêllç1l; R$15A(>

.

, • ,I fi •
I j

Apontamento: 21l4.149n1Jl2SacadA: UONCOM.DE·TI."ItflS EFEJlliAGE.I\J.S lIDA EnderClru
RllAAIMNKOCH I559 - JaraguádoSW-SC - CIP; 11925HllO úllIior:H.\NCOmOPERAm'O
DO BAAS1LSA�FRANCISCOMANOELCAPI Espécie: O)VU - N"Thulo: fMCELA03
- M6ti\'n:fa{tade�',;�r.R$1.4Z5,OOflata parn�<lJ'Jlemo: 20de JruIl'ÇOde2IJ12\.<a
lur R$1U.94 Ü!!l;;êríçàõ dmi I"Jlores; Vwur dó J1Iido; RS 3..300,47 - fúrus: RSl,á4 ErookuJie!1{QS;
RSll,()O-�ediratR$23,W CoilOOção: R$23.20- D'1ligêoc.la:RS 19.39

A,pnntamento:21WM1'iI20l2 Sacado: LOJA DF.RüUPASVAirSlIDA.t"m: �RIlAWAL
TER :t-.fi\RQUARDT 155 SAL>\ l3 - IaraguáduSol-8C - CEP:S92'':;9-700 CttOOf! CONFECCOES
WIZEUGENIOtIDA·EPP Portador. Espéçíe:DMf N°TImlo.OO!i'lfifJÜ5·Motim:fa!tade

pagamentoVaIor.ll$ 495.,62Dat.'1 para pagameJ1to:2O.de rnarço.dc2012Valor 1l$24,l5Dcscri
yluduo v.d!otes; Valur·do f.Íl_iJlu; R$452..{Xj, ltir� RS l.,U5EnrullHil.eI!fu:;; R5 H;fiIJ"�oo
edita!; RS 23, lO Condução: R$23.20 - Diligêncill;R$ 5.27

�.nt(}: 2()4I1:-11:2012 Sacado;Ull'lANO fiONÇ.ALVh� DAS1LVA .Ilnderer,n: flUA JOSE
NARLOCH2900 -lalílgUá do Sul-SC - CEP; 1l'J2.53-005Cílldot R-\;."KX) FlCSA S.A Poltádor:

Espécie: em-N°1itu!o:900&)216:.1-1 l\.iotívo: falta de pagamentoValor. H$ 1.005,45 Data
para pagamento: 2IJ de rnat.ço de 2IJ12Va1or 1�llS,13l}escrição dos wlores: \iaIor do títu1o:
RS L655,85. furos: R$96.ó3 EmolumenlOS; R$ ti,OO - PuWiéaçàó edi1al; RS 23,10 Condução;
RS 23.20 - Diligência: R$16.27

Apnntamcnro: 204lm2012 Sacado; 01JJNIO fl.I!S1AtIRANrE. E SCHOI11lli1A. t:f'I:)A_ En·
4..'t� R REINOIDO BAU 256 . CEN'fRO -IARAGU_,\00 SUL-SC - CEP; il9251 -00)Q1XIoI�
D!SOOBUIDORADEAUl\iEN1DS SARDAGNALlDA Portador.· � DMI • 1\1" Titulo:
I�I . Motiva fafta depagamento� lf$ U59,64 flaiapara paI,'<lmento; 2IJdemar
W de :2!lI2VaIor R$:29Jl2 Descnçau dus valores; Valor do llllilo; R$ L3ú5,llti. lur� R$ 6,52
EülOltnnootos.: R$ 11.60 - PubJ� ed:itill: R$ 23,lQ Conduç,'io: RS 23_.20 • Dí_figêllda: RS9,OO

Apontamentn: 2041Wi2012SaeadIX PHT1DS0PHARE INDCOMAVLTME Enderfll,1J: R RQ.
BElITOlJEM,'\NN275Q-IaraguáooSul-SC-CEP;892&5-300GedocCORITEXI1\,'DUSIB1\
TIlXil!,LIDA fu:nador: E$p(tie:DMI • j>,I0Título:O� - .tY1otivü: falta de pa_gamento
\.hlor. tl$ 263.oI !)ata .para pa{làID€nto: lU de� de2IJ12�1l$23.591�dosw·
lo.res: \hlur dofíl.uhR$tto,51. furua: R$ 0,49EilroltÚil.eIlfus: RSI1,OO • .Públk:.áç'átlediral: R$
23,10 ConduçfuJ: R$23.20 - Diligênc:ía: RS14,71

Apontamento: 204(H912012 Sacado: ROOMMUSlC &ARrs fudem;o: RUA jt)AO PtANII'J
CImel( 1212 - JataguáooSul-SC -CEP:89252-275G:edoJ: DICOMOPFCONGRESSOS IJDA
funado!: E.�:DMI· N·Tituio:OOl53-12· Motivo: faltadepagamentoV.alor.R$ 5.5.'11,29
lJataproapagamento: 2.0demarço de2012\hlor 1l$59,3l3lJescric;ão dos ,'alores: Valor tio tíru-
1:0: R$ 5..443,00, Mos: R$ 36,28Erl1olu!lital1llt R$ 11,60 - Pub!icaçàó edita!; RS 23., lO Úlfldíl
ç.'io:RS 23.20 • Diligêncta:: RS 14,71

Ap.ontamentu: 2IJ4IW/.2I1l2 Sacadu: SOlANGE (J}j1RE.J\ 00') SANf(l') Endere!(!L H 11<)).
NARDO KLEIJI1I00 - J.'U'agUárloSul-sr; - CEP: 002.56-&)l·Credór..BV fINANCEIRAS.lACFI
Portador. - Espécie:CBI -N°ilrulo: IsIMI707 -l\!o.ti,�:falta.depagamento\hlor. RS 3.451,19
l.lata para pagamento: 2lide marr;:.o de 2012Valor i!$l1B,2'1�o dos \--alo.ml: Viúor do
ÚIlikl; R$1tl93,24" IJJÍ(OCRUOS,I9 EltiOlilllitalillS;R$ H,60 - PuWícaçàoOOi.tal;R$23,10 Olo
duçOO: R$23,20 - DilJgênçía:.RS ISA6

�:;;;-;;�-;i�i;-&;;�i:�--TI�-APMllici�\�---�;;
RUA LEOPOlDO DIEL 291 - iARAGUÁ 00 SUL-SC "CEI': 89253· 170 CrOOoc EMPORIO
COMERÇIO DE COSMETICOS E EQUfPAMEr\1"fUS Pcrtador.· Espécie: DMI - N°Tirulo;
0'-91651.34472-4. MGfj\'ú: falta de pagamentoVaIor: f{$�17 [)ata para pagarrumto:.2Il
de lIlarço de 2012ValurR$2l,%Desi:riç:.io dos \�1k1Ies; Válot00 t:ínJ.Ió; R$ 113,5ó - f�R$
(),86 fJooIull1eT1IQs:: R$ 11,60 - Publiç;1�o e<iítill: R$ 2-3,10 Con4uÇ1O: RS2-�20' DiLígêncía:
R$14,71

Aprullafni-'11to;2{M119/2012Sacadó:��'DERLEIA.MA.lillZEBLOEfX)RN Endtreço;FRAN
CISCO DVfRA, N 160 • AMIZADE - JARAGUA 00 SUL-SC • CEI': 892.5.'HlO3Credor. BV FI
N.ANÚ'Jftl\ Sltl{jiJ POrtador.· �e:CflJ. N' 'lituJa: 2510U311)- Moiivn: fafta de paga
fIitartOvaJór;R$lJOO.,62Dat:apatajlagalilL"Il.tlX20dcman,vdcW!2\"\}QrR$440,I9I:lésclição
d')s \':llQr�� Villor® título: RS 2_,6..'l427 • Juros:R$ 4\7,00E!I!ol\trnelltoo:11$ ll.OO·Pt!l:lliQção
edital: 1& 23,10 Col1dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ lO$6

ú'f!Ífi(;í),4t1cesteF..di!.aldeh1timaçãodêPfotestofoipubtiçadooojomalVQ)1reIDdoPm�na
data.de 2Offi3f2n12. Jaraguádo&ll (SC], 2nde .Il'IalÇOde 2012.

t:abcliMámM I'fütt.'S1óGrieibath
ToT;ll de tl_tl.!loo puPl_iç.1dos:20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lo homicídi

pormenor
Adolescente já foi identificado e fotos dele
estão espalhadas pela rede da Polícia Civil

CORUPÃ .e a mãe dela. "O rapaz fez de
caso pensado. Rendeu o casal
e atirou. Tudo indica que seria

para se vingar da briga ante

rior", díz o delegado.
Adilson tinha um filho de

quatro anos com Ana e a farní
lia morava em Corupá Abalada
com o crime, a irmã deAna con
ta que há cerca de dois anos, o

casaI se separou e, nesse meio

tempo, Adilson teve mais um fi
lho com outramulher. Ele tínha
a guarda da criança, mas até
então a mãe negava a entregar
o filho. Na tarde de domingo,
segundo depoimento da írmã,
Adilson recebeu uma mensa- .

gem via celularparapegaro filhó
próximo a um supermercado, na
rua João Tozini, em Corupa. HMí
nha irmã estava disposta a criar
o menino. Ela o acompanhou
para buscá-lo, nem imaginava
que poderia morrer", diz.

Ao chegar ao local, um mo

toqueiro de capacete passou a

disparar no Fiat Palio em que
estava o casa].Amulher foi alve

jada no tórax e pescoço e mor

reu no local. O companheiro foi
atingido no braço, peito e rosto

emorreu a caminho do hospital.
O sobrinho deAna que os acom

panhava no carro, EmersonOli...

veíra da Silva, 22 anos, levou um
tiro de raspão nas costas.

Carolina Carradore

Equipe da Polícia Civil de
Jaraguá do Sul procura um

adolescente de 17 anos, suspei
to de ter assassinado o pedreiro
Adilson Fogaça, 22 anos, e sua

companheira, a costureira Ana
Irinéia da Silva, 31 anos. O casal
foi morto a tiros, em Corupá,

,

na tarde de domingo. Segundo
o delegado Leandro Mioto, o

motivo do crime pode ter liga ..

ção com a guarda do filho mais
novo de Adilson.

O adolescente já foi identi
ficado e fotos são espalhadas
pela rede da Polícia. Para o de

legado LeandroMioto, a atitude
do menor, que era cunhado da
ex..mulher deAdilson, teria sido
motivada por uma briga ocorri
da na sexta-feira. Por conta da

disputa judicial do filho, a ví
tima teria ido até a casa da ex ..

companheira pegar o filho e, na

confusão, teria agredido a irmã

VIOLÊNCIA Adilson Poca9a foimorto
quando buscava o lDIIo de dois anos

Tmos A costureiraAlIa foi atingida
no t6rax e pescoço emorreu DO local

Homem émorto
dentro de casa

Guaramirim

PMinaugura
d
,.

se epropna Thiago Brísdo, 18 anos,
confessou o assassinato de
Alexandre Rosín, 22 anos, na

madrugada de ontem. Ele foi

preso pela PM, enquanto ten
tava fugir em um táxi, no bair
ro Estrada Nova.

Segundo depoimento dado
ao delegado David Queiroz de
Souza, Thiago alegou que foi
até a casa de .Alexandre, no
bairro Estrada Nova, por vol
ta das 4h de ontem, à procura
de outra pessoa que lhe devia

dinheiro. No local, encontrou
três adultos e um adolescente,
mas não localizou o desafeto.
"Ele disse que, por acaso, en
controu esse rapaz na casa.

O mesmo homem que na se

mana passada teria tido uma

discussão com ele por causa
da namorada. Por esse moti
vOJ resolveu matá-lo", relata
o delegado. A vítima levou ti-

.

ros no ombro, na cabeça e foi

atingido por quatro disparos
nas costas.

nova sede do quartel
da 2a Companhia da
PolíciaMilitar de Gua
rarnirim foi inaugurada
namanhã de ontem e

contou com a presença
do secretário Estadual
d.a Segurança Pública,
CésarAugusto Grubba,
e do comandante-geral
da PM de Santa Cata

rina, coronel Nazareno
Marcíneíro. O quartel
tem como comandante
o major Iofrey Santos da
Silva, responsável tam
bém pejo policiamento
nos municípios de Mas
saranduba e Schroeder.
Com investimento de R$
600mil e construído em

uma área de 300 metros

quadrados -- terreno

doado pela Prefeitura de
Guaramlrím-, o quartel
abriga a sala da corre

gedoria; sub ..comando;
sessão de comunicação
social; sessão de trânsito;
sala de sistema de mo

nitoramento; sessão de
apoio logístico; sala de
depoimento; de opera
ção de instrução, entre'
outros setores.

Vamos ouVir mais
testemunhas para
esclareeer esse

caso. Contmuamos
à procurado
adolescente ..

.Fuga sem sucesso

David acredita que o crime

possa ter sido motivado por
acerto de contas envolvendo
tráfico de drogas.

Thiago saiu correndo
atrás das outras três pessoas,
atirou, mas ninguém foi feri
do. Ele afírmou ao delegado
que se escondeu no mato e se

livrou da arma do crime. Por
volta das 7h, chamou um táxi
e tentava fugir para Ioinville.
A Polícia Militar foi informa
da, abordou o taxistae deteve
o suspeito.Aversão que Thia
go deu ao delegado não con

venceu a autoridade policial.

'�cabou com a

nossa família"
Thiago Brisdo� 18

anos,. tentou fugir,
mas foi detido e

coute.SOBO
assassinato de
Alexandre Rosin.

Ana e AdíJson moravam ao

lado da casa dos pais da com

panheira. Filha caçula de uma

família de mais oito irmãos,
ela ajudava a cuidar dos país
idosos. "Esperamos justiça. Ela
era uma pessoa maravilhosa,
só tinha boa intenção em aju
dar omarido a ficar com o filho.
Os dois estavam com planos,
reformando a casa. Agora meu

sobrinho de apenas quatro
anos ficou órfão", diz a irmã.

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

facebook.com/ocorreiodopovoLeandro Mioto,
'

dele�.do
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PORQUE
AS FOLIIAS
CAf:M?
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tono

Outono, que inicia hoje, pede atenção
especial para os cuidados com o jardim

necessitam para manterem-se

vivas. Sem os nutrientes, as fo
lhas ressecam e caem.

N-'cites mais longas que os Com esse procedimento, a
� - dias e o ventinho gelado árvore permanece viva e prepa
que sinaliza a aproximação do rada para atravessar o inverno.
frio. Folhas caindo e o cenário A reserva estratégica, apesar
mudando de COf. Tudo fica em de ter sacrificado suas folhas,
tom mais amarelado. Essas são passou a ser o suficiente para
algumas características que a sobrevivência até a chegada
lembram a chegada da estação

.

da proxíma Primavera, quando
que liga o verão e o inverno: o terá início a geração de novas
aconchegante Outono. folhas, flores e frutos.

A temporada' que apresenta
mudanças bruscas de tempera
tura começa hoje, e' estende-se
até a segunda quinzena do mês
de junho. Outro 'aspecto desta

estação é agrande amplitude tér ..
mica diária, ou seja, avariaçãode
temperatura durante o dia,

Na natureza, as árvores per
dem folhas. Tudo faz parte da

estratégia de sobrevivência da

planta. No Outono, as plantas
precisam economizar energia;
pois os dias são mais curtos,
o que diminui o tempo para a

captação de luz. Por isso, reti
ram das folhas a energia que

REGIÃO
........

SamiraHahn

Quanto mais folhas
a planta tiver mais
energia ela preeisa.

O aduho serve
. para isso: ajudar e
proteger a planta..

Luíz Morosld,
técnico
o C

Como cuidar
do jardim?

Nesta estação, é preciso de
cuidados especiais na cultiva

ção do quintal. LuízMoroski tra
balha com a produção de plan
tas há dez anos, e explica que a

limpeza e adubação são impor
tantes para manter a organiza
ção do jardim. Moroskí conta
que.existem dois tipos de adu
bos: o orgânico, que é natural,
e o quúníco, feito com formula
ção e aditivos. "Quanto mais €0-

.

lhas a planta tiver mais energia
ela precisa. O adubo serve para
isso: ajudar e proteger a planta".

Outra dica é incorporar ao

solo elementos que absorvam e

mantenham a umidade, como,'
por exemplo, a colocação de mí- .

MOcas. Já na limpeza; Moroskí
explica que a retirada de ervas

daninhas e insetos que possam
terLnvadidosojardim é o primei
ro passo. Outra situação impor
tante que ele destaca é apoda e a
retirada de folhas e galhos secos,
Que dão força e ajudam no cres
cimento da planta.

www.ocorreiodopovo.com.br

NOVA TEMPORADA Estação flUe começa hoje segue até o mês de JUIlho
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AcadelDia do Varejo
MaJjsol prelDia os

melhores de 2011
tacaram no ano, considerando
os negócios de varejo do grupo
em todo o País.

Criada há 10 anos, a Acade
mia do Varejo Marisol tem por
objetivo desenvolver e dissemi
nar técnicas voltadas para o apri
moramento do setor varejista,
Sua atuação acontece por inter-

médio do conceito de educação
continuada, oferecendo treina
mento para profissionais que
trabalham com as marcas que
compõem o portfólio

_

da Mari
soL Para esta edição, aAcademia
premiará 25. pessoas de diversas

regiões do Brasil, dentro de seis

categorias-tconfira o quadro).

Marisol realizou'
no último sábado,
dia 17, a ga Edição
do prêmio Aca
demia do Varejo
arisoL Tradicio

nalmente, por intermédio des
ta premiação a empresa elege e

homenageia os que mais se des-

FOTOS DIVULGAÇÃO

João�liveira Leopold recebe o prêmio Amigo da Marisol

Eleitos Franqueados do Ano receberam o troféu

TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2012 1211 SOCIAL

F oq eados do ano
• Roberto Bortolin - R. Bortolin Confecções
• Priscilla Pina ,siqgeir� Campos - Príscíllaêína Siqueira Campos .

, • ,Maria Eugenia B,'f)ll ero)Y:lartinassQ:-,Eqye!p 6o�étcio
de Confecções ttª �

- ME
" b

• José Gomes Freire - Koala Infanto Com. deVestuário Ltda.
• Roberta LimaRueda - Mâr Com. deVestuário Infantil Ltda.
• Rubens PolastriVieira - AnaVest. Comércio deVestuário Ltda.

Santo Andre -. s r.t a ..

•Mariza da SilvaXavier - Francharry BabyLrda.
• Iossíneide A. Leandro do Nascimento - J.A. Leandro do Nascimento
• Veronica Polossi Sacoman' - Kids Confecções Ltda,

.
• Elaine SimõesAndrucioli - Elaine SimõesAndrucioli - ME

iqado 3hO
• João Oliveira Leopoldo

Premiação Melhores de 2011 da Academia de Varejo da Marisol
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Caminhadapara o
.bi inicia com vitóriart

;r

Juventude da Yatil Construtora não foi o
suficiente para segurar o atual campeão

JARAGUÁ DO SUL Deivid. Na sequência, a Yatil
Construtora teve a chance de

empatar em cobrança de pena
lidade, mas o goleiro Jean de
fendeu.

Fazendo valer o ditado de

"quem não faz, leva", o Corin
thians ampliou aos 32', com

Osmar escorando de peixinho
uma cobrança de escanteio. A

pá de cal veio aos 39 da segun
da etapa, quando Juarez apro
veitou um contra-ataque e fina
lizou com categoria, da grande
área, fechando o marcador.

Segundo a Fundação Mu

nicipal de Esportes, entidade

promotora do campeonato,

Henrique Porto

OCorinthians começou bem
a defesa do título do Cam

peonato Varzeano de Jaraguá
do Sul. Na tarde de sábado, o
alvinegro jaraguaense bateu a

Yatil Construtora por 3 a O, na
partida que abriu trigésima edi
ção do tradicional torneio

Com um grupo jovem, a Ya
til Construtora partiu para cima
nos primeiros minutos, mas

foi o Corinthians quem abriu
o placar. Aos 12', Paulo Nunes
escorou com um leve toque um
cruzamento e venceu o goleiro

aproximadamente 600 pessoas
prestigiaram o jogo inaugural
no João Marcatto. Antes da bola
rolar, as 36 equipes desfilaram
no gramado, onde também foi
realizada uma homenagem à
família do desportista Raul Val
dir Rodrigues.

A primeira rodada do Varze
ano se complementa no próxi-

�
mo sábado, dia 24, com quinze t;:

�jogos espalhados pelos campos :::

do Caxias, JJ Bordados, Vitória, �
o

Santo Antônio, Vila Lalau, João �
gPessoa e Arsepum. �
::c:

Assista aos gols
da vitoria do

Corinthians sobre a

Yatil em nosso site.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EXPERIÊNCIA Veterano Juarez marcou o ter�eiro gol do Corinthians

'Rodada define os semifinalistas
. Na noite de hoje serão defi- ca/RMC (l9hI5). A Cival avan

nidos os semifinalistas do 19° ça para semifinal em caso de
Torneio de Verão, o Aberto de empate, eliminando a Kaiapós.
Futsal de Schroeder. Apenas a A Néki apenas cumpre tabela,
Coremaco/Posto Cidade/Bras- mesmo em caso de vitória.
meincol conquistou a vaga por Kiferro e Noite à Fora en

antecipação, após empatar em tram em quadra às 20h15, em
2 a 2 com o Cruz deMalta/Kaia- jogo onde o vencedor garante
pós na sexta-feira. .

vaga. Com seis pontos, o Noite
O primeiro jogo da noite no à Fora também joga pelo empa

Ginásio Alfredo Pasold envolve te, que ainda pode classificar a
Néki e Cival/Qualitypó/Butu-

.

Kiferro, dependendo do resul-

tado do último jogo .

Fechando a rodada, jogam
PQN /MalhasPradi/BrubelAuto
Peças e Baumann, às 21h15. A
vitória classifica a Baumann

para a semifinal. O PQN apenas
cumpre tabela, mas pode elimi
nar o adversário caso vença e a

Kiferro some pontos. O Torneio
de Verão apresenta uma média'
de 8 gols por jogo, com 218 ten
tos marcados em 27 jogos.

. ,

Basquete
Centenário

O Campeonato Catarinen
se não poderia ter come
çado de melhor forma

para a equipe Unimed/
FME infanto masculino
(subI7). Na noite de sexta
feira, os comandados de
Milton Mateus bateram o

Salesiano/Itajaí por 100 a

36, no Colégio Evangélico.
Agora, a equipe aguarda
a definição da FCB, para
saber quando volta a atuar.

Bocha

Terceiro
A equipe Baependi/FME de
bocha conquistou a terceira

colocação na Taça Santa
Catarina, modalidade vollo
masculina, disputada no fim
de semana em Porto União.
Ao todo, 20 equipes partici
param da competição, que é
considerada uma das maio
res damodalidade no país.
O título ficou com Chapecó,
São Miguel do Oeste foi o

segundo colocado.

Copa Norte

ELIMINADO o Vitória ficou pelo caminho na 9a

Copa Norte de Futebol Amador. Jogando em casa,
. foi derrotado por 2 a O pelo Estrela da Praia, de
Joinville, que encaminhou sua classificação para
a semif"mal ao somar 3 a O no placar agregado.

Copa Fia.

Bícampeão
OMega Tranze o Pé/
Amizade é bicampeão da

Copa Flamengo de Futebol

Suíço. Na tarde de sábado a

equipe venceu a Néki, por
3 a O. Como consolação,
os schroedenses tiveram o

artilheiro da competição,
Léka, com 8 gols. Valdemar
Petri, do Amizade, foi o go
leiro menos vazado (7 gols).
ATexfio/Mercearia Dida
terminou em terceiro.

Futsal

Vitórias
Com uma vitória porWO,
uma por 1 a O e outra por.õ a

4, a equipe Colégio Evan

gélico JaraguálFME somou

nove pontos na primeira
etapa do Campeonato Cata
rinense Subl5, realizado no
fim de semana, em Jaraguá
do Sul. A primeira fase serve

como ranqueamento para
o restante da competição.
Com seis pontos, Ibirama

.
terminou em segundo lugar.

Cop� POIJflerode

Quatro pontos
O Cruz de·Malta foi a primeira equipe jaraguaense a vencer

na Copa Pomerode. Em partida válida pela terceira rodada,
bateu o Botafogo (Pomerode) por 2 a 1, na tarde de domingo,
no Eurico Duwe. Em casa, o Botafogo empatou com o Tupi
(Gaspar) por 1 a 1, com gol do estreante Zamorano. Com es-

o j

ses resultados, o Cruz de Malta é o sexto e o Botafogo o nono.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br

iga Futsal

Derrotaem
Orlândia

Sem Falcão, Intelli vence CSMjPré-Fabricar
por 2 a 1, em jogo marcado pelo equilíbrio

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

AequiPe CSM/Pré-Fabricar
conheceu sua segunda der

rota na Liga Futsal. Jogando em
Orlândia na noite de' ontem, os
comandados de Renato Viei
ra conseguiram equilibrar boa
parte da partida contra a Intelli
- que jogou desfalcada de Fal
cão -, mas acabaram supera
dos por 2 a l.

O primeiro tempo foi de

equilíbrio total, onde os golei
ros Guitta e Gian impediram
por diversas vezes a abertura do

placar. Tanto que os gols saíram
apenas na segunda etapa.

Ciço abriu o placar para os

donos da casa aos 28:32, em um

lindo chute de primeira. Deives
ampliou para a Intelli aos 30:45,
após boa troca de passes.

Depois do segundo gol, a

CSM/Pré-Fabricar adotou o

expediente de goleiro linha
com Iedson atuando na fun

ção. A estratégia deu certo e

Hugo descontou aos 37:48.
Mas ficou nisso. Nem mesmo a

pressão nos minutos finais foi
suficiente para mudar o resul
tado da partida.

O próximo desafio da CSM/
Pré-Fabricar pela Liga Futsal
será contra o Suzano, sábado
(24), em Ibirama. A partida

.

inicia às 19h, no Ginásio João
Moretti.

Antes, a equipe segue para
Volta Redonda, onde disputa
um torneio amistoso nos dias
21 e 22, tendo como adversá
rios Botafogo, Petrópolis e os

donos da casa.

A competição marca a es

.treía do ala Klevyson Alberto
Batista Ávila, o Biolay, artilhei
ro da última Superliga de Fut

sal, contratado junto ao Ana

nindeua, do Pará.

HENRIQUE PORTO /AVANTE!

«1!!
_2r•.�

PREPARAÇÃO Depois de duas derrotas, equipe
segue para Volta Redonda, .onde disputa torneio

TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2012 I 23 I ESPORTE
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•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Primeirona X

Copa Pomerode
No ano passado, as grandes polêmicas na Primeirona de

Jaraguá do Sul envolveram as questões de estrutura e

arbitragem. A referência positiva dos dirigentes sempre foi,
a Liga Pomerodense de Futebol. Porém, acompanhando
de perto o Campeonato Regional, vejo que alguns dos ar-

, gumentos não procedem. Os árbitros de lá erram e acertam

tanto quanto os daqui. Talvez a diferença se resuma à or

ganização do jogo em si, com a contratação de seguranças,
que zelam pelo bom andamento do evento extra-campo.

Football
E não é que a Federação
Catarinense de Futebol
Americano pensou
melhor e voltou atrás
na sua decisão. Aceitou
novamente a participação
de Iaraguá Breakers e

Timbó Rex. O bom senso

falou mais alto, para o bem
do próprio esporte. Mais
uma coisa não ficou clara
ainda. Quem emitiu a nota

a respeito da exclusão das

equipes?

Juventus
O céu é azul no João
Marcatto. Boas notícias
brotam todo dia, os
eventos vêm sendo
sucesso e o primeiro lote
de camisas se esgotou
rapidinho. Mesmo assim,
tem gente que se acha
dona do clube e tenta

minar um trabalho sério
munido de fotocópias,
que eram para funcionar
como bombas, mas
viraram estralinhos.

. Tênis

Federerperto
do topo

Tetracampeão em IndianWells,
Roger Federer entrou de vez na

briga pela ponta do ranking da
ATP. O suíço chegou aos 9.350

pontos e diminuiu a diferença
para o espanhol Rafael Nadal
- segundo lugar - e o sérvio
Novak Djokovic - líder. O bra
sileiro Thomaz Bellucci subiu
no ranking, iniciando a semana

na 47a posição,

Programação:
Jornal da Band - Das. 6:00 h as. 7:00 h .

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronc.o - Das 7:00 h as 9:00 h
Humor'e irreverência na sua manhãl

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

,
participaçã.odo do ouvinte

Apresentação: Jaque Rebouças

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

Ap.resentação: Marcelo Strack

Fone: 3375-0500 ��bandflTlg9.con1.br
. " ,.·.1 '11: I i : [ ,I I

MMA

Junior Cigano
surpreso

O catarinense Junior Cigano
ficou surpreso com admiração
nutrida pelo americano Chael
Sonnen. "Surpreende sim.
Ele sempre falou tão mal dos
brasileiros. Mas eu acho que
faz parte. É uma estratégia",
analisa. Cigano acredita que o

falatório do americano é váli

do, mas aposta em um nocaute

Anderson Silva sobre Sonnen.

Fórmula 1

Píor ínício
desde2008

A batida .entre Massa e Senna,
'logo no início do Grande Prê
mio daAustrália, fez com que o

Brasil tivesse seu pior início de

temporada da F-I desde 2008.
Na ocasião, Barrichello foi des
classificado, enquanto Massa e

Piquet abandonaram.

I .�)fr'
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• 17/3 - Ituano 2x2 São Caetano

• 17/3 - Palmeiras 2x1 Ponte Preta

• 17/3 - Guarani 2xO Mirassol

• 17/3 - Guaratinguetá 1 x1 Mogi Mirim
• 18/3 - São Paulo 3x2 Santos

• 18/3 - Comercial 2x2 Corinthians

• 18/3 - Catanduvense 2x2 Linense

• 18/3 - Bragantino 1 x1 Botafogo
• 18/3 - Paulista 2x1 XV Piracicaba

• 18/3 - Oeste 3x2 Portuguesa

• Campeonato Carioca
• 17/3 - Olaria 2xO Volta Redonda

• 17/3 - Madureira Ox1 Bangu
• 17/3 - Fluminense 1x3 Macaé

• 18/3 - Bonsucesso 2x1 Americano

• 18/3 - Friburguense Ox1 Flamengo
• 18/3 - Duque de Caxias 1 x1 Resende

• 18/3 - Boavista 1 x2 Nova Iguaçu
• 18/3 - Botafogo 3x1 Vasco

• Campeonato Gaúcho
• 17/3 - São José 1x1 São luiz

• 17/3 - Internacional 7xO Juventude

• 17/3 - Santa Cruz 1 x2 Ypiranga
• 17/3 - Caxlas 2x1 Cruzeiro

• 18/3 - Veranópolis 1 x4 Grêmio

• 18/3 - Cerâmica 1xO Avenida

• 18/3 - Pelotas 2x2 Novo Hamburgo
• 18/3 - Lajeadense 2x2 Universidade

• Campeonato Paranaense
• 18/3 - Arapongas Ox4 londrina

• 18/3 - Corinthians 3x2 Iraty
• 18/3 - Roma 1 x1 Atlético

• 18/3 - Operário 2xO Toledo

• 18/3 - Coritiba 3x1 Paranavaí

• 18/3 - Rio Branco 2x1 Cianorte

• Campeonato Catarinense
• 17/3 - Joinville 2x1 Atlético-IB

• 17/3 - Avaí 2xO Brusque
• 18/3 - Metropolitano Ox4 Figueirense
• 18/3 - Chapecoense 2xO Marcílio DiC!S
.18/3 - Criciúma 7xO Camboriú

� • Liga futsal I " "'

, ";�I
• 19/3 - São José 3x3 Umuarama

.. 19/3 - Intelli 2x1 CSM/Pré-Fabricar

• 19/3 - Tubarão 2x2 Petrópolis
• 19/3 - Minas 3x5 Joinville

• 19/3 - Suzano 1x5 Copagril
• 19/3 - São Caetano 1 xO Atlântico

• 19/3 - Corinthians 4x2 Concórdia

• 19/3 - Assoeva 3x3 São Paulo

• 19/3 - Floripa 4x2 Botafogo

• Copa Norte
• 17/3 - Vitória Ox2 Estrela da Praia

• 17/3 - EstrelaAzul1 x1 Santa Cruz

• 18/3 - Juventus 5x3 América

• 18/3 - Santos 1x3 Tupy

• Campeonato Varzeano

·17/3 - Corinthians 3xOYatil

• Copa flamengo
• 17/3 - Texfio 2 (4)x(3) 2 Carila (3°/4°)
·17/3 - Néki 3xOAmizade (1D/2°)

• Campeonato Massarandubense "

• 17/3 - Santa luzia 4x3 Glória
. • 17/3 - Benjamin 1 x3 1 ° Braço
• 17/3 - Amizade 3x4 Cruzeiro

• 17/3 - União 3x3 Morangos
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Como

TE�i!:NE Vivo Box COMPUTÁDOR

você tem linha para o seu

telefone fixo + Internet para
o computador ou notebook. 1

_)

Traga seu número fixo para aVivo e economize.

por

•

VIVO

-

no plano 60 minutos + 2GB

JARAGUÁ DO SUL - Shopping FaU: Marechal Deodoro da Fonseca, 320/sala 1 - Centro. JOINVILLE - Ed. Vila Rica: XV de Novembro, 702 - Centro. Shopping MueUer Joinville: Visconde de Taunay, 235,
térreojloja Pl0. JoinviUe Garten Shopping: RoliWiest, 333, quiosque 10, próximo à praça de alimentação no 2° piso. JO.JNYILLE - JoinceU: Dr João Colin, 34jloja 2 - Centro; Shopping Americanas
- Getúlio Vargas, 1446/Quiosque 08; Shopping Cidade das Rores - Mário Lobo, 106/�la 118; Galeria de lojas do Big da Beira Rio. JARAGUA DO SUL - Marangoni: Reinaldo Rau, 67; Marechal Deodoro da Fonseca,
51. GUARAMIRIM - AL & DJ Comércio de Celulares: Irineu Vilela Veiga, 82. CORUPA - Hansa Sat Telecomunicações: Nereu Ramos, 40. MASSARANDUBA - Massaranduba Informática: 11 de Novembro, 2700. Conexão como nenhuma outra.
Promoção válida até 31/03/2012 (limitada ao estoque). Para retirada do aparelho Vivo Box, o mesmo deve estar vinculado ao plano Vivo Fixo 60min + Plano de dados 2GB, totalizando o valor de R$69,80/mês (sessenta e nove reais e oitenta
centavos), referente ao plano e serviço ativos na linha do participante, sujeito à permanência mínima de 12 meses (conforme condições contratuais), sujeito à análise de crédito. Oferta válida para Lojas Próprias, Revendas e Televendas nas
cidades com serviço Vivo Fixo disponível. Consulte o regulamento completo das ofertas, preços, área de cobertura, aparelhos participantes e compatíveis com os serviços e condições de uso em www.vivo.com.br/vivofixo ou em nossas lojas.
A velocidade de transmissão de dados em internet móvel pode variar por vários motivos, como fenõmenos naturais, deslocamento, distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. Após atingido o volume de dados da franquia dos pacotes
Vivo Smartphone Ilimitado, você permanece conectado sem cobrança de excedente, com redução de velocidade que varia entre o máximo de 32Kbps a 64Kbps. Vivo, maior cobertura 3G do Brasil conforme síte www.teleco.com.br de 08/11/2011.

+ CONTROLE ElETRONfCO DE
ESTABILIDADE E TRAÇA0

+6AfRBAGS
AR CONOICtONADO AUTOMÁTICO E DIGITAL

+ DlREçAO EL�TRICA
+- SENSOR DE PRESsAo
DOS PNEUS·

+ RODAS DE LIGA LEVE 17

�v�atá311«Q?2012��d!lr.Rmos�-100lriBles.flnuuBfuai.m2«c:atUM2»apaaV.R$79.900.ooàWs1aootínam:iadDoommadeO"am.eO,oo%a.a,tomR$4OJ49,OOde entrada e saldo em 12pareelas
eR$3.319.Ri CDCan3D_deadm:iaPiD�da1111��aias.aaMe� {10ft, mta1 aparo de R$ 81297,00,CUHeIWo Total (CEJ)-caJ?dado na data da 14J03/2012 a partir de 0,54"
a.m..e5.maa..anm.�Fmi�.�sepulI.�tIl!li,,�e".�,�0JA�crwo�JM1aOOp!!loDis1ribuídotSujiADàapovaçáodecrédito.Ovalordecomposição
.mpoMráSlire;�.qJlIallIlIDdadaí111*Wada��iI» «lW_","lU��pdG� aasfDSdeRe;sm de� variáveis de acooItJcom a Uf (nãoím:luso no valor das pan:elas
e.�dac.ma_da�.�.�e�r.ft��.��pélD���SA,Va\!lres�palileoressólidas. freteinttuso.

������ -- ���
, MORETTI

Jaraguá do Sul
(41) 3214.2800
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