
Síndrome de Down

Portadores da deficiência
.

estãomais independentes
Além da ONU reconhecer a data internacional celebrada hoje, dia fica marcado

também pela conquista de mais espaço na sociedade e luta contra a discriminação.
.Apaes ajudam seus alunos a ingressar no mercado de trabalho.

Página,17

Conselho Tutelar sobrecarregado

Demanda do órgão de Jaraguájá excedeu capacidade emmais de 4(}O/o. Mtmicípio tem apenasmna tmidade,
enquanto Conselho Nacional� que é necessáriomo órgão para 'cada 100mil habitantes.Página 6

GERSON ROMEU BAUMER/DIVULGAÇÃO

Toda sexta·feira encarlada'aqu{nô OCP}

OportunidaCle
.

Meninas vão

ganhar espaço
1 a Copa Sesc de Futsal
Feminino está prevista
para o dia 20 demaio.
Para participar da
competição,aidade
mínima é 16 anos. Haverá

premiação em troféu

para o campeão e o vice.
Terceiro colocado recebe

apenas medalhas.

Página 22

o

B Cadeirante
�
s Jovem enfrenta

i desafios diários
53 Foto reportagem de

Marcele Gouche apresenta
como LeandroVenancio

supera, há oito anos, a�
dificuldades para levar
uma vida normal em uma

cadeira de rodas. Mesmo
com osmovimentos do

corpo limitados, hoje ele é
um estudante de Direito.

Páginas 4 e 5

AeJIlburrada
Ela é jovem,

boDitae

DiDguém émais

competente
que ela no
mundo...

Você a
conhece?

Luiz Carlos Prates

Página 3
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Cidade
Imóveis
Comemora hojemais um
aniversário esta imobiliária
que a cada dia firma-se
mais no cenário regional.

CMC

www.olCorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Expo 2012
1\ comissão organizadora da Expo 2012 -

.l1Feira deNegócios doVale do Itapocu - re

úne nesta quarta-feira, dia 21, representantes
das empresas que estarão no evento de 13 a

17 de junho na Arena Iaraguá, No encontro,
que ocorre às 19h30, no Centro Empresarial,
aorganização daExpo 2012 repassará informa-

Completa hoje 21 anos

de história um sonho

que virou realidade.
Instalar uma agência
de publicidade em uma

cidade como Jaraguá do
Sul na época soavamuito
estranho. Os frutos vieram

depois de anos de lutas
e investimentos.

ções sobre a programação e sobre a estrutura

geral da feira.A publicitária Eliane Doin, espe
cialista em marketing, abordará o tema "Posí
cionando sua marca no mercado" com dicas

para os expositores. Informações pelo telefone
(47) 3275-7011, pelo e-mail ccoexpo@apevi.
com.br e no sitewww.exp02012.com.br.

Sucesso
O Núcleo de
Metalmecânica da

Acijs/Apevi já existe
desde 1994 e em sua

busca P9r melhorias
na competitividade
de seus nucleados, em
2008 iniciou o "Projeto
de Competitividade
Metalmeeâncio do Norte
Cataríneâse 2008/2011"
que, em parceria com
o Sebrae, congregou
15 empresas do setor..
Neste período foram
realizadas 120 ações que
somaram 4,446 horas de
atividades e contaram
com a participação de 950

profissionais. Embora seu

término estivesse previsto
para o ano passado, o
sucesso da iniciativa
fez com que omesmo

continuasse até este ano.
Além do Sebrae e das

próprias empresas, o
programa contou ainda CQm
a participação do Senai.

Fundo,
O Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID)
anunciou a formaçãq .'

� com a China de um fundo
, de US$ 1 bilhão para
.

financiar investimentos
naAmérica Latina. Os
chineses estão cada vez
mais interessados em

1 desenvolver projetos ao .

redor domundo que lhes

proporcionem acesso

privilegiado às fontes
de insumos básicos dos
quais são os maiores
consumidores mundiais.
O '.'capitalismo social'! está
na suamelhor forma. f

S
Nascida hámais de 55 anos, a Sociedade de CulturaArtística alimentou por
muitos anos um sonho que de concreto só tinha alguns pilares que apareceriam
emmeio à vegetação. Em 2003, finalmente abria as portas o imponente prédio
que abriga as atividades da entidade. Em 2011, foram realizados no local280

eventos, que somaram um público de 107mil pessoas. Se considerado o período
de 2003 a 2011 já são 617 eventos e 787.483 participantes. O magnífico prédio de
10.000 metros quadrados está ficando pequeno para tanta atividade. Atuando
na formação, em 2011 a entidade atendeu 600 alunos enquantomantinha urna

grande produção cultural através de seu coral, banda, orquestra filarmônica e

tantas outras atividades, e ainda atuou na difusão cultural através de iniciativas
como o Femusc, que é urn evento que levou a cidade para a grande imprensa com
diversas matérias na televisão em horário nobre. Mais urn case de sucesso.

MARCELE GOUCHE

Saldão·
Evento que aconteceu
no final de semana,
naArena Iaraguã,
foi responsável por
negócios da ordem de
R$ 400mil, segundo
a organização do
evento, que está
se tornando cada
vezmais uma

alternativa viável

para as empresas que
possuem saldos para
comercializar.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 728
03 - 04 - 06 - 07 - 08
10 - 11 - 13 - 16 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2851
08 - 14 - 15 - 24, 28 '.

Resíduos sólidos
Com o evento realizado ontem. na cidade deverá iniciar-se urna
nova etapa na condução da destinação dos resíduos sólidos na

região. Esta é uma grande preocupação do governo estadual.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.

01/2012 - PMS
PROCESSO LlCITATÓRIO N. 29/2012 - PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação da empresa especializada em serviços de

limpeza pública, do ramo de Engenharia Sanitária, para executar a
. Gestão dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais produzidos
pelo município de Schroeder (SC).
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 23 de abril

de 2012 às o"8h45min.
Abertura do Processo: 23 de abril de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser
"

obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov:
br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das

07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder:sc.gov.br.
Schtoeder, 21 de março de 2012.

Felipe Voigt
Prefeitô Municipal

• f t I '1' ,

Os importados
Pesquisa realizada anualmente
pela Confederação Nacional das
Indústrias levanta os Coeficientes
deAbertura Comercial. Estes
dadosmostram de forma cabal

,

o processo de substituição de
produtos nacionais por produtos
importados, quando aponta para
um aumento de dois pontos
percentuais no coeficiente de
ingresso de produtos importados
'no consumo doméstico, que
desta forma chegou a 19,8%, em
2011. Isto significa que de cada
cinco produtos consumidos pela
população brasileira, um tem

origem em outro país. O mesmo

estudo tambémmostra o impacto
da importação de equipamentos
para diversos setores da
economia que, igualmente está
majoritariamente nas mãos
de fornecedores externos. No

setor de bens de capital existem
diversos incentivos para a

importação.

Celesc
Embora sem acrescentar

nenhuma obra ao programa que
já foi divulgado para a região
e que prevê o investimento
de 46,6 milhões até 2015, O
presidente da Celesc,Antonio
Marcos Gavazzoni, esteve
na plenáriaAcijs/Apevi para
reafirmar o compromisso da
empresa com os consumidores
catarinenses e se dispôs a
ampliar a lista de investimentos,
caso seja apresentado urn pleito
que 'Semostre importante para
o desenvolvimento da região.
Damesma forma, enfatizou
que 80% do capital da empresa
são de investidores privados,
embora o governo, que possui
poucomenos de 20%, detenha
o controle damesma. A direção
da empresa precisa ser urn
braço do desenvolvimento do
Estado, enquanto satisfaz os

interesses dos acionistas que
desejam ter lucro. Como existe

o compromisso em não realizar
aumentos significativos, resta
o caminho da busca demaior
eficiência na gestão da empresa.

ÍNDICE PERÍODO

.�.���ç : �?.?..?.()I.o ?.:.��.9.9:.?.g.�?. .

. !l g?9..�?.O(o.... .. ?g:.�.1\�9..<?:.�g.1..� .

CUB ; 1.134,24 MARÇO.2012

����t�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:Q���5.�t.:::::::::::::::::::::�:�:·��:�::��t.:f:: ::::::: ..
COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂMBIO

"-1,13%
'tO,03%

US$ 125,640
US$ 1650,820

COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8174 1,8184·t 0,43%
:p.Q�:i.�.:iv.�i:êMº:.óii:ij :�:�).. :::::.:: .. :�:;:?:�ºº.:::::::.:::.:::::�j:ªº:º::.:·:·:.ji::j:;:º:ª�i.
l!iJlJJQ"(l!i.M .. :R.n ?,.49.1..� ?,.491..1... ! :9/.ª.?()I,o
LIBRA (�M R$) 2,8807 2,8840" -0,45%
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Charge
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Do leitor

Uma 'ponte do passado
(Parte 1)

/\ implosão provocada de, uma

Ilponte nos Estados Unidos com
as características e idade muito se

melhantes à ponte Hercílio Luz, de
-

Florianópolis, reacendeu o questio
namento quanto à conveniência e

utilidade do investimento de uma

fortuna em recuperação, apenas
como patrimônio histórico e por
saudosismo. A ponte foi interdita
da em 1982 e custou cem milhões
de reais emmanutenção desde este
momento, sem utilidade alguma.
A previsão de investimentos para
tomá-la transitável, apenas para pe
destres e trânsito leve, é de mais du
zentos milhões, soma pouco con

fiável considerando dificuldades
técnicas que a atual concessionária
está tendo.Argumento a favor: mar
co histórico, símbolo representativo
de Florianópolis.A recuperação está
em pleno andamento e não será

suspensa se esperarmos por algu
ma decisão política. Subvenções fe
derais, mesmo com destinações es
pecíficas (lei Rouanet se for ocaso),

teriam aplicação com muito mais
utilidade.

Florianópolis transformou-se
em importante pólo turístico em

virtude dos atrativos naturais, as be
las paisagens e praias, o povo sim

ples e hospitaleiro, apesar dosmui
tos pontos negativos entre os quais
o trânsito e a falta de uma ligação
Continente/ilha realmente eficien
te. Justificativa: falta de recursos, Da
mesma forma, deficiências gritan
tes sentimos por todo o Estado em

saúde, segurança, educação, infra
estrutura e demais necessidades
do dia a dia. Justificativa: a mes

ma falta de recursos. A pergunta
óbvia: o que o catarinense, o que
o turista prefere, a solução destes

problemas básicos ou a visão para
muitos de um esqueleto metálico

que, em virtude da evolução da re
gião, já perdeu toda a importância
como atrativo e utilidade?

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Linda e emburrada
Ela me tem servido de exemplo, de exemplo

que uso nas minhas palestras, especialmente
quando falo para vendedores. Ela é jovem, bonita
e ninguém é mais competente que ela no mundo ...
Bah, coitadas das outras, não lhes sobra nada! Vou
falar da lelena Isimbaieva. Você a conhece? Sei, não
está lembrando, vou dar uma mãozinha.

lelena Isimbaieva é russa, tem 24 anos, lindíssi

ma, e é recordista olímpica do salto em altura com
vara. Dia destes, ela ganhou amedalha de ouro no

Mundial da Turquia, competição indoor, em giná
sio fechado. Ganhou a medalha, mas saiu do giná
sio emburrada...

Emburrada porque não quebrara o recorde

mundial, ganhara a prova, ficara com amedalha de
ouro mas não mudara o' índice máximo da com

petição. É assim que os verdadeiros campeões se

comportam, campeões de tudo, de qualquer ativi
dade, de vendas, por exemplo.

Tenho andado em muitas empresas fazendo

palestras para' vendedores e ouç� dos gerentes
uma queixa comum; alguns vendedores atin-

, gem a cota semanal da empresa na quarta-feira
e, por isso, dão-se o direito de folgar na quinta e

na sexta-feira, quando poderiam continuar fazen
do visitas e vendendo mais, com mais comissões
no bolso e lucros para as empresas. Mas não, os
acomodados, não lhes quero chamar de vadios,
acham que atingir a cota é tudo. Para os que pen
sam pequeno, sim, é tudo.

Vale para os jovens na escola, há os que se dão

por satisfeitos obtendo a notamínima para passar}
e há os que desejam o DEZ das distinções máxi
mas. São esses os que vão longe, não lhes basta a

aprovação; desejam passar sabendo bem das li

ções, sabendo o máximo. Mas é assim mesmo, o

mundo é feito, em maioria, pelos que se conten

tam com o básico, não lutam para ir mais longe. É
destes últimos que resultam o sucesso em vendas
e o crescimento das empresas.

E essa...
o politicamente correto, queeu odeio, atinge

as alturas do absurdo ridículo. Se eu não tivesse

ouvido, não acreditaria. O locutor numa rádio
anunciava um concurso público da Caixa Fede
ral. Dizia das datas, do valor das inscrições e fri
sou que os "hipossuficíentes" teriam facilidades
de inscrever-se... Você sabe o que é um "hipos
suficiente"? É um pobre, alguém que tem menos

que o suficiente. Que estupidez, pobre é pobre e

ponto final. E em tudo o mais, aos infernos com
o politicamente correto.

Disfarçado...
Numa ceita rodoviária do Estado ... Sentei num

canto, peguei um jornal e puxei o boné bem sobre
o nariz, ninguémme veria... Ouço uma voz forte: -

"Prates, tu por aqui I'? Era o barbeiro da rodoviária,
me descobriu e conversamos longamente. Nunca
vi um sujeito tão bem informado, sabe de tudo . E
sabe o que ele faz quando não está na barbearia?

Ouve rádio, ouve notícias, sabe de tudo. O rádio
de fato é o mundo numa caixinha de plástico, ba
rato e amigão de todas as horas. Atrás dele só não
vai quem ... é pouco inteligente.

Falta dizer
No cantinho da página do jornal, lia-se: - "Se

conseguiu, conseguiu; se não, talvez não fosse
hora .. '!' Digo mais, talvez não fosse hora e nem

bom para você. É preciso ter cuidado com o que
pedimos em orações, podemos ser atendidos...

Fale conosco

Compartilhe a sua ophlião. Escl·e'va·..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacaoêccorreíodopovo.com.br,

Diretor: Nelson Luiz Pereira o nelson@ocorreiodopovo,com,br o Gestor de Redação: Márcio Schalinski o Edição: Oaiana Constantino e

Elisângela Pezzuti o redacao@ocorreiodopovo,com,br o f��mlis: (47) 2106-1919 o Fax: 2106-1945 o d�ssina.t.lJms: 2106-1936 o f'!I�mtíffJfl1El��qj'��çã1i}: 9221-1268
o CUi'IIl€ll'cial: 9107-69320 fOl�mtãCh 'f.lltvegas: 2106-1919 o 9132-5491/8446-6817 o Horário de atendimento: 8h às 17h30

I
o Endereço: Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul o SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o poslclonamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores,
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Superação diária
esmo com movimento do corpo limitado, Leandro leva uma vida normal

Era pára ser mais um dia de di
. •

" .. Iversão na praia de Itajuba, em
, Barra Velha, na companhia dos

amigos. O dia estava lindo, sol,
gargalhadas, animação. Mas, aos

16 anos de idade, após um salto
mortal na praia, Leandro Venan

cio, hoje com 23 anos, bateu com

a cabeça na areia e quebrou duas
vértebras, próximas ao pescoço.
Como resultado ficou tetraplégico.

Após um mês e meio de interna

ção, Leandro começou uma batalha
em sua vida para tentar recuperar os
movimentos do pescoço para baixo, �

que perdera com o acidente. Um ano

emeio de fisioterapia depois, recupe
rouosmovimentos dos braços e pes-

coço. Ainda impossibilitado de mover as

mãos, ele se vê preso em uma cadeira de
rodas, mas não em uma prisão.

Atualmente, ele cursa o lo semes

tre de Direito na Uniasselvi/Fameg,
em Guaramírím, onde mora com a

mãe Marlene de Oliveira Venancio e

o pai Nazarildo Donisete Venancio.
Mesmo com sua vida completamen
te alterada em um período de trans

formações, como é a, adolescência,
e por ter uma personalidade ativa,
Leandro surpreendeu a todos da for-.

'

ma que recebeu a notícia de como

ficaria sua condição, sem a mobili
dade de antes. Corno aprendizado
da fatalidade, ele diz que aprendeu
a ter "paciência") coisa rara até então

18h
Em frente a faculdade o

o de atravessar a rodovia

em sua vida. "Acredito que as coisas
não acontecem como a gente quer e
sim como está traçado. Não adian
ta se lamentar, ou se afundar em

desespero. Não é porque estou em

uma cadeira de rodas que vou anular
minha vida, colocando-me no papel
de vítima e culpar as pessoas, ou o

mundo. Faço o melhor, quero viver o
melhor", afirma.

.
Para registrar essa presença de espí

rito e suavontade.deviver cadamomen
to intensamente, a repórter fotográfica,
Marcele Gouche, acompanhou um

dia na vida de Leandro. Confira a foto

reportagem a seguir e o vídeo com

depoimento dele, no síte do OCp,
www.ocorreiodopovo.com.br.

19h40
Leandro apresenta os trabalhos para

. a turma do curso de Direito
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9h20
Há oito anos a mãe Marlene ajuda o
f"lIho Leandro a iniciar mais wn dia

lOh30
Chegando no destino planejado
com transporte PÓblico adaptado

13h
De volta para casa, encontra outra

d.ifilculdáde: atravessar a SC 413

22h
No final das aulas wna van leva
Leandro de volta para casa'

9h30
Café da manhã vem sempre
acompanhado de seis medicamentos

lOh35
Trilhos e calçamento dificultam a

mobilidade com a cadeira de rodas

14h
Estudando e fazendo os trabalhos

para a faculdade que inicia � noite

22h30
Depois da faculdade, ele sempre
saboreia o jantar preparado pela mãe

.

10h
Na rua de casa, o estudante segue até
o ponto de ônibus para ir ao Centro

lOh4:;
Renovação do certificado para poder
estacionar em vagas para deficientes

,16h
. Contando com o auxílio do pai para
tomar banho e fazer a barba

23h
Fim da maratona. Leandro descansa

paramais wn dia de superação
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Conselho Tutelar

Orgão temsobrecarga de trabalho
,

Demanda já excedeu
capacidade em mais

de 40% e casos de
reincidência agravam
ainda mais a situação
no Conselho Tutelar

trados. Somente no período en
tre agosto de 2011 e essa sema

na, foram tomadas 207medidas
em resposta às denuncias.

Destas, 75 tem a ver Com

conflitos e violência no con

vívio familiar, 60 relacionadas
à evasão escolar e 50 casos de
abuso sexual de menor. As 22

restantes dizem respeito ao di
reito à saúde.

A criança insulta o

professor e, ao invés
de chamar os pais,
acabam chamando
o conselho, o que
não é o correto.

Valdemar Mannes

FOTOS EDUARDO MONTECINO

CASOS REGISTRADOS' Agressões e conOitos

familiares lideram a demanda do Conselho

dois fatores elevam o tamanho
do problema: a falta de infor

mação e a reincidência. dos
atendimentos. Por causa da

primeira, muitas questões que
não são atribuições do conse

lho tutelar sobrecarregam os

conselheiros.
"Por exemplo, a criança in-

sulta o professor na escola, ao
..�������.�y� u..

invés de chamar os pais, aca-

Pedro Leal bam chamando o conselho,
"

\ o que não é o procedimento

Ademanda já ultrapassou a certo", explica. Mas o segundo
capacidade". É o que afirma problema é o mais grave: "Mui

o conselheiro tutelar de Iaragua tos casos passam um ano, um

do Sul, Valdemar Mannes. Corri ano e meio, e a criança está no

pouco mais de 143 mil habitan- vamente no conselho, sem ter

tes, o município tem apenas conseguido entrar para um dos
uma unidade do órgão, mas programas de atendimento".

segundo a resolução 139 do Co- Segundo o conselheiro, faltaria
nanda (Conselho Nacional dos capacidade em todos os servi
Direitos da Criança e do Ado- ços de assistência.
lescente), é necessário um con- Durante a atual administra
selho para cada 100milmuníci- ção do conselho, iniciada em

peso "Estamos quase 50% acima 2009, foram realizados pouco
da.capacidade". mais de seis mil atendimentos

Parte da demanda excessi - físicos e recebidas outras seis
va é consequência do aumen- mil denúncias por telefone. Os
to da população, mas outros dados ainda estão sendo regis-

€.\,0W\OO f>'l 'l.t'\��
56 10 X DE 111,90

Medidas tomadas entre agosto de 2011 e março de 2012:

•Violação de direito à convivência familiar (agressão e violência física ou psicológica na família):
75 •Violação de dignidade/abuso sexual: 50· Evasão Escolar: 60 • Direito à saúde: 22

Segundo Mannes, a rede como um todo não
tem capacidade para atender a demanda crescente do Sul

Necessidade

"Devemos atenção especial
à criança'; diz conselheiro

"Devemos atenção especial da so

ciedade como um todo para as crianças
e adolescentes", afirma o conselheiro
tutelar Milton de Souza Sobrinho. Vin
do do Rio de Janeiro, o atual conselhei
ro suplente já trabalha com atendimen
to a menores há 30 anos. "Como pastor
e como professor de filosofia e ética em
várias cidades, e como conselheiro tu

telar no Rio e aqui em Jaraguá", destaca.
Ele conta que nas cidades por onde pas-

sou como sacerdote e que não tinham

pessoal para isso, trabalhou também
dando aulas. 'Algumas vezes, também
fui para completar a renda", acrescen
ta. "Para mim, zelar pelos direitos e a

segurança da criança e do adolescente
é mais uma forma de ministério. Mas
todos que trabalham nessa área conhe
cem e se preocupam com os nscos e os

problemas enfrentados pela criança e

pelo adolescente", disse I . li

NETBOOK ACER

HD 500 GB

OU A VISTA COM
DESCONTO ESPECIAL
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Candidato à
Secretaria
A prefeita Cecília Konell
(PSD) declarou à coluna
no fim de semana que
quem tiver interesse
em ocupar algum cargo
na Prefeitura como
voluntário pode se

candidatar. A proposta,
feita de forma-irônica ou

não, despertou a vontade

de'partícípação política
do empresário Iíúvani
Assis Assing, filiado ao PP
de Schroeder. Formado
emAdministração
e com experiência
em cargos públicos,

, t�ndo.sidq diretqt de
. fisealízaçãd na,Prefeitura
de Schroeder de 2008 a
2010, ele afirma: "lenho
competênciapara
vaga de secretário de

! Administração
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AnteoJl,s: Anatei deve
esclarecer localização

Diferente do que foi divulgado pelo
OCP na edição de ontem, a juíza da

Vara da Fazenda da Comarca de Jaraguá
do Sul, Candida Inês Zoellner Brugnoli,
designou audiência, realizada na segun
da-feira, dia 19, para recolher mais ele
mentos para apreciação do pedido limi
nar das requerentes CPR Comunicação
Ltda. ME, DJ Comunicações, Exploração
de Serviços de Radiodifusão Ltda. A au

diência objetivou única e exclusivamente
a instrução processual em que três teste

munhas arroladas pelas autoras reque
rentes da Ação Cautelar foram ouvidas:
Luiz Melro, gerente regional da Celesc,
Mário Reinke, prefeito de Massaranduba,
e o técnico agrimensor Antônio Carlos da

Ontem, Assim rocurou

o setor de Recursos
.� Humanos daPrefeitura

,

de Jaraguá, mas ninguém
.soube lhe info ar sobre

.

.

a. vaga de;vEj
.

:' io.
"Como apre el a anuncia
essa vaga e não prepara
seus funcionãríàs para
atender os candidatos?",
questionou. E agora
pref�ita? Quem não.
deve ficarrellZ' '.:a:
ideia de um voluntário
atuando na Secretaria
de Administração da
Prefeitura de Iaragua
é o marido de Cecília,
Ivo Konell, que mesmo
exonerado do cargo
continua dando as

coordenadas no

governo municipal.

'Licitação
prorrogada
A Defesa Civil de Jaraguá do
Sul informou que o processo
licitatório para as obras de

contenção de encostas do

município, com data prevista p�ra
o último dia 19, foi prorrogada. A
definição da empresa vencedora
será anunciada no dia 18 de

abril, às 9h30, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e

Contratos, na Prefeitura.

IMÓVEIS ;;;;

ai
www.ill.loveisplaneta.com.br

Encontro
doPT
A alamarxista do PT de

Jaraguá do Sul realiza

plenária nesta quinta-feira,
dia 22, às 19h, noAuditório
do Siticom, na ruaEpitácio
Pessoa 345, Ge:mtro. O
9�jetivG s

'.
i�ãt

a campanhart�base elo
partido para dialogar e
convencer os filiados sobre
a posição da candidatura
própria, além.de debater a

I plataforma pr runática
'a pEé-c�iuq�
Âírton Sudbrãc .

Senador CasildoMaldaner (PMDB),
sobre o projeto e lei que institui a

política nacional de proteção à Defesa
Civil, aprovado ontem.
.

'ldlllll11il

Silva. No dia 19, a juíza concedeu prazo
de 15 dias para o município de Jaraguá do
Sul contestar o pedido. Também, no mes

mo prazo, a Anatel deve esclarecer qual é
o município abrangido pelas coordena
das geográficas: Latitude: 26° 30' 58" DO"
S e Longitude: 49° 03' 15" DO" W. Foi dado
encaminhamento a esse processo judicial
depois que a prefeita Cecília Konell deter
minou ao gerente regional da agência da
Celesc de Jaraguá do Sul, no último dia 16,
que procedesse "o imediato desligamento
da energia elétrica das emissoras de rádio

DJ Comunicações e Exploração de Servi

ços de Radiofusão Ltda. (FM 105 de Gua

ramirim) e CPR Comunicação Ltda. ME

(FM de Massaranduba)".

Educação
Representantes daAssociação
de Pais e Professores (APP),
juntamente com o diretor da
escola Euclides da Cunha,
Waldemar Spieker, estiveram
em reunião com o secretário I

regional Lia Tironi, na tarde
de ontem, na sede da SDR

Jaraguá. O objetivo do encontro
foi reivindicar junto ao Estado
melhorias na unidade escolar.

Adiada
A Comissão deAgricultura e

Política Rural daAssembleia

Legislativa de Santa Catarina
adiou para 4 de abril a audiência

pública para tratar da crise
enfrentada por centenas de
avicultores doVale do Itajaí e 40
Vale do Itapocu, em decorrência
do fechamento da unidade da
SearaAlimentos em Iaraguá do
Sul. A reunião agendada para hoje
teve de ser transferida em função
de pedido daMarfrig, que não '

poderiamandar representante na
data inicialmente marcada.

e ·u t
o prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt (D), acordou 10%

de reajuste aos servidores, em reunião ontem de manhã com o

Sinsep (Sindicato Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Jaraguá do Sul e Região). Para os professores, o mandatário dará

10,86%, atendendo à lei federal referente ao Piso Nacional
do Magistério, definido pelo Ministério da Educação.

Saúde
o deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB)
e o prefeito de Corupá,
Luiz ,Carlos Tamanini, se
reuniram com o secretário
de Estado da Saúde,
'Dalmo Claro de Oliveira,
para tratar de assuntos
relativos a investimentos
no município. _ ,

Reajuste salarial 2
os 10% serão aplicados.em duas
vezes para os servidores, com 5,47%
em março e-4,53% em abril. Já o índice
adicional do magistério será incorporado
a partir de abril aos professores. A Lei
do Piso do Magistério ainda garante o

reajuste retroativo a janeiro, portanto
o prefeito afirma pagar esse valor
pendente de forma parcelada nos
meses de junho, julho e agosto.

Retiramos as emendas para aprovar o

_

texto principal enviado pela Câmara,
que já traz avanços, mas conscientes

da necessidade de estabelecer

mudanças que garantam recursos e

investimento em prevenção.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA 181 QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
RI

Lunenâer �ez_ o
Grupo Lunelll

Lunelli �aMZÇOi. Ir

DIVULGAÇÃO
/'

A foto acima (E) mostra a primeira estação ferroviária de Jaraguá do Sul, quando da
inauguração da ferrovia· Linha São Francisco·, em 1910. Apequena estação foi ampliada
um pouco na década de 1920 e, em 1943, passou a ser depósito de cargas, pois havia sido
inaugurada a nova estação. Hoje, no local, funciona a Biblioteca Pública Rui Barbosa (D).

ersonagem histórico

Darcy Ribeiro, um notório intelectual brasileiro

Darcy Ribeiro destacou-se principalmente por tra

balhos desenvolvidos nas áreas de educação, sociologia
e antropologia. Foi um dos responsáveis pela criação da
Universidade de Brasília, no início dos anos 1960, tendo
sido o primeiro reitor da instituição. Também foi o idea
lizador da Universidade Estadual do Norte Fluminense.
Publicou muitos livros, vários deles sobre os povos indí

genas. Como muitos outros intelectuais brasileiros, foi
obrigado a se exilar durante a Ditadura Militar brasileira.
Durante o primeiro governo de Leonel Brizola no Rio
de Janeiro (1983-1987), Darcy Ribeiro criou, planejou
e dirigiu a implantação dos Centros Integrados de En

sino Público (CIEPs), um projeto pedagógico de assis
tência em tempo integral a crianças, incluindo ativida
des recreativas e culturais, para além do ensino formal .

Nas eleições de 1986, Darcy foi candidato ao governo

fluminense pelo PDT, mas foi derrotado pelo favoritis
mo de Moreira Franco, que se elegeu graças à popula
ridade do recém lançado Plano Cruzado. Darcy Ribeiro
também foi ministro-chefe da Casa Civil do presidente
João Goulart, vice-governador do Rio de Janeiro de 1983

a 1987 e exerceu o mandato de senador pelo Rio de Ja
neiro, de 1991 até sua morte (em fevereiro de 1997),
anunciada por um lento processo canceroso, que co

moveu todo o Brasil em torno de sua figura. Nos anos

1990 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras.

Poucos anos antes de falecer, publica O Povo Brasileiro,
obra na qual, dentre outras impressões, Ribeiro relativiza
a suposta ineficiência portuguesa. Com obras traduzidas

,

para diversos idiomas (inglês, alemão, espanhol, francês,
italiano, hebraico, húngaro e checo), Darcy Ribeiro figura
entre osmais notórios intelectuais brasileiros.

DIVULGAÇÃO
o educador,
sociólogo e

antropólogo
tem obras
traduzidas
em diversos

idiomas

54'

Diminui valor
da dívida externa

Emmarçode 1954, o Correio do Povo trazia nota referen
te à dívida externa. Dizia a publicação: "0 sr.ministro Osval
do Aranha, que vem imprimindo novas e salutares diretrizes
nas finanças brasileiras, acaba de fazer uma declaração de
suma importância. Declara o titular da pasta da Fazenda,
que a dívida externa do Brasil, que era no ano passado de 265
milhõesde cruzeiros, baixou para novemilhões".

Pelo Mundo

13 5

Amorte precoce dI:'
rainha da França
Maria de Luxemburgo foi rainha
consorte de França e Navarra através

do seu casamento com Carlos IV da

França. Era filha do Sacro Imperador
HenriqueVII de Luxemburgo e

de Margarida de Brabante. Com a

anulação do casamento de Carlos IV
com Branca da Borgonha a 19 de Maio
de 1322 pelo papa João XXII, este
casou-se em segundas núpcias com
Maria a 21 de Setembro damesmo

ano, em Provins. Deste matrimônio
nasceu uma filha que não sobreviveu.
A 21 de Março de 1324, no decurso de
uma viagem a Issoudun, na província
de Berry, local de seu nascimento,
a. carruagem em que Maria seguia
virou-se. A rainha morreu aos 19
anos de idade. A segunda consorte de
Carlos IV foi sepultada em Montargis,
na Igreja das Dominicanas.

2006

A criação do Twitter
O Twitter, que logo se tornou famoso
em todo o mundo, é criado por Jack
Dorsey, em 21 de março de 2006. O
Twitter é uma rede social e servidor

paramicroblogging, que permite aos

usuários enviar e receber atualizações
pessoais de outros contatos (em textos

de até 140 caracteres, conhecidos
como "tweets"), pormeio do website
do serviço, por SMS e por softwares

específicos de gerenciamento. As
atualizações são exibidas no perfil de
um usuário em tempo real e também
enviadas a outros usuários seguidores
que tenham assinado para recebê-las.
As atualizações de um perfil ocorrem
por meio do site do Twitter, por RSS, por
SMS ou programa especializado para
gerenciamento. O serviço é gratuito pela
Internet, entretanto, usando o recurso

de SMS pode ocorrer a cobrança pela
operadora telefônica. Desde sua criação,
o Twitter ganhou extensa notabilidade e

popularidade por todo mundo. Algumas
vezes é descrito como o "SMS da Internet".
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Cicloturismo neste
fim de semana
Massaranduba e Blumenau recebem no domingo
galera que c�Fte um bom pedal e belas paisagens

arines Ron
chi está or

ganizando
parao o dia
25, um pe
dal de ní

vel moderado pelo interior dos

municípios de Massaranduba e

Blumenau, com uma parada es

tratégica na Fazenda Hotel Santo
Antônio. A região é privilegiada,
pontuada pormuito verde, subi
das e descidas, trilhas cercadas

por árvores, riachos, pássaros e

99% de estradas de terra, casas

enxaimel, plantações de arroz,

flores, um ambiente bucólico e

acolhedor propício à prática do
cicloturismo.

O roteiro inicia no Pavilhão
de Eventos (Massaranduba),
seguindo pela rua 11 de No-

vembro, Segundo Braço, rua

7 de Janeiro (Vila Itoupava),
Pesque-Pague Reck, Rio Bonito,
Hotel Fazenda Santo Antonio

(almoço), Santa Luzia, Braço
Direito, Primeiro Braço, Igre
ja Santo Antônio, rifa da Vaca

Brava, Alto Guarani e Mirim,
chegando no Centro e retor

nando ao Parque de Eventos.
Serão 65 quilômetros com

várias subidas distribuídas ao

longo do dia, a maioria delas
na parte da manhã,' onde tam

bém será alcançada a altura de

aproximadamente 270 metros

de altitude, com vista privile
giada do vale. Haverá também
uma pausa para descanso no

Pesque-Pague Reck e na sequ
ência o destino será a Fazenda
Hotel Santo Antonio. O custo

do almoço é de R$ 15 por pes
soa, com bebida à parte. A pis
cina será disponibilizada para o

grupo e quem fizer uso pagará
R$ 5. A partida do grupo após o
almoço está programada para
14h. Na parte da tarde ocorrem
os 35 quilômetros de volta, a

maioria deles por estradas pla
nas com poucas subidas e uma

agradável descida no fim do
circuito na rifa daVaca Brava.

Haverá carro de apoio, mecâ
nicos e socorristas do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Mas
saranduba. Não esquecer muita

água, protetor solar e repelente,
e é obrigatório o uso de equipa
mentos de segurança. Inscrições
até amanhã, pelo e-mail mari

nesronchi@gmail.com ou pelos
telefones 3371-6075 e 9973-3167.

BIKE Passeios por belas paisagens e atividade física são programas para o dORÜDgo

Use seu dom de transformar
para fazermágica nesta Páscoa.
Em Jaraguá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta aqui:

�
flJIl!lJ'
....

3371-4800

IlENOVE
, aPáscoa.su ...-denteExpert....
Selecta.

leAS
PúbUco&cou

alento às

conbibuições
de Gelson Bini

FOTOS PREFEITURA DE GUARAMIRlM/DIVULGAÇÁO

Primeira Noite;Literária da
biblioteca emGuaramirím
O

,

ambiente da nova Bi
blioteca Pública Municipal
Professora Maria Iva Cabral
da Luz ficou muito mais

aconchegante na noite do dia
19. A Fundação Cultural de
Guaramirim realizou no local
a primeiraNoite Literária, um
momento para troca'de im

pressões e sensações a respei
to do universo da literatura.

O cyber café ficou lota

do, com mais de 60 pessoas.
O técnico de cultura do Sesc

Jaraguá do Sul, TiagoMartins,
falou sobre a importância
desse novo espaço dedicado
à ,Ieitm�!b j� eSblioteca pulsa
como ti centro da cultura em
uma cidade, e não poderia

'fere
! ,

que.t
Guaramirim", comentou.

Gom, dic
'

sobre livros e
".. 'I, f

mffteiU\trá de
.,"

o guia de leitura, Gelson Bini,
também comentou a noite: uÉ
um prazer estar aqui, em uma

biblioteca que é o farol para
a sociedade, principalmente
por estar falando sobre leitura,
uma ferramenta de apoio e de
senvolvimento do pensamen
to crítico", destacouBini.

A noite também contou

com a presença especial
da escritora guaramirense,
Marinei Luiza Verbinen Val-
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r vi ão do Temp

Chove na quinta
Sol com aumento de nuvens
e calor. Entre a tarde e noite
há chance de pancadas
isoladas de chuva com
trovoadas do Oeste ao Litoral

Sul, especialmente nas áreas
mais próximas ao RS, devido
a aproximação de uma frente
fria. Quinta-feira o tempo
muda com a chegada de uma
frente fria. Do Oeste ao Litoral
Sul condição de pancadas
de chuva com trovoadas a

partir damanhã, atingindo as

demais regiões a tarde.

Lages
......
11° 27°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 5km/h Vento favorável
• 12h Vento favorável Nordeste 3km/h em dois horários.

0010• 15h Vento favorável Nordeste 5km/h I(

• 18h Vento não favorável Leste 10km/h
de �:s:���:.ade

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor

Devagar quebra molas
Um português estava de carro quando viu uma placa que dizia:
"Devagar Quebra Molas". Acelerou bastante passou pelo quebra
molas e destruiu todo o carro.

Saiu do carro, foi até a placa e escreveu: "Rápido também quebra".

Sudoku

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

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja-se
do sol

/

Rio do Sul
.....
13028°

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 27°C

AMAN Á
MíN: 18°C
MÁX: 31°C

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 27°C

Use filtro
solar

Laguna
.....
20027° São Francisco do Sul

• Preamar
• 2h45: 1,6m
• 15h41: 1,7m
• B'aixamar
• 7h13: 0,1m
• 20hOB: Om

ltajaí
• Preamar
• 1h21: 1,Om
• 13h40: 1,1m
• Baixamar
• 6h06: 0,3m
• 19h40: 0,1m

Florianópolis
• Preamar
• 1h24: 1,1m
• 13h5B: 1,3m
• Baixamar
• 6h04: 0,4m
• 20hOB: 0,1 m

Criciúma
.....
17° 290 NOVA 22/3

Tábua
das marésCRESCENTE 30/3 Imbituba

• Preamar
• Oh24: 0,6m
• 12h26: 0,7m
• Baixamar
• 7h17: 0,2m
• 19h24: Om

CHEIA 6/4

MINGUANTE 13/4

Palavras Cruzadas

5 9HORIZONTAIS
1. Série de programas infantis, apresentado um di

nossauro púrpura e verde de quase dois metros
de altura / As iniciais da atriz Iodar

2. Dedicado à alguém ou à alguma coisa
3. Pão doce ou bolo de massa retorcida / (Mús.)

Abreviatura de ritardando
4. Expressão de hilaridade / Já citado
5. Lamaçal
6. Um sólido geométrico / Cargo de juiz
7. Fornecer, prover
8. Ficar enrugado
9. O fruto vermelho da Eugenia uniflora, planta nativa

do Brasil
10. Proposta de compra / Instituto de Medicina
11. As iniciais do ator e diretor de teatro e TV, Fala

bella / Aluno de Academia Militar
12. Mineral encontrado em rochas graníticas / O ator

norte-americano Harris, de "A Rocha" (1996)
13. Aumento, elevação de preço / O propulsor da

canoa.

3 6 84

II

II

II
II II

II
II

II
II

II

t

2

3

4

5

6

7

8

9

iO

VERTICAIS 12

1. Abrigo de lona, náilon etc., usado por soldados 13
em campanha, por excursionistas etc. / Ave co

nhecida também como picaú; considerada praga
em alguns centros urbanos

2. Apressado, precipitado / O engenheiro francês
Gustave (1832-1923), construiu a torre de Paris

3. Caracterizado por notável sonoridade / O centro
da ... arte

4. A atriz norte-americana Kidman, de "De Olhos
bem Fechados" / A laia, de Machado de Assis

5. O romancista português de Queirós (1845-1900),
de "O Primo Basílio" / Psíquico

6. Eu, em espanhol/Propagandista
7. Mamífero carnívoro muito procurado por caçado-

res pela sua pele "

8. Atividade de planejar e executar, intelectual e grafi
camente, livros, preparando textos, diagramação
etc. / Cláusula

9. No futebol, toque fraco e curto dado na bola com

o lado do pé / Imitação ridícula ou irnperfelta.

'opawaJJ'If
'Q101 '6 'wall 'e!.Jol!P3 'S 'e4UeJ!1'If 'i 'Jope!llnh!O 'OA '9 'llllUaVlj 'e53 '9 'epJe!j
'aIOO!N '17 'l� 'alueuossa!:! 'E: 'laW3 'Ol!ON 'Z 'eqwod 'eOeJJB8

.

f :SI'lfOll�3A
'owa!:! 'ell\f 'E: f 'P3 'ol!Jag

·u 'alapeo :JVIj
.

H 'li'll 'elJaj.Q '0 f 'BÔUel!d '6 'JB4laflu3 'S 'J!unw 'i 'BJ1!A 'auo!) '9
'OJ!aIOl\f 'S '01!0 'OS!!:! '17 'li!:! '1!OSO� 'E: 'op1!o:'i!aN 'Z '13 'ÁaUJ1!8 .

f :SI\f1NOZI!:!OH

OYJnlOS

lembre-se

A ��c,�Cl��\}a..
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F10ripa recebe o Xtreme P,
A inédita e maior atração de lazer de inverno permanece até abril em terraço de shopping

Floripa Xtreme Park é um

evento pioneiro no Estado
de Santa Catarina que traz

uma área de lazer voltada
ao entretenimento de es

portes de inverno, na co

bertura do Floripa Shopping. Os visitantes
vão poder curtir, até o final de abril, de uma
forma diferente e radical, em uma pista de

esqui com cinco metros de altura, feita de

piso sintético importado para a prática de
snowboard e tobogã downhill.

Para os apreciadores de snowboard (a
partir de 7 anos), o parque contá com pran
chas amadoras para esquiar em pé. Já para as

brincadeiras no tobogã, os visitantes podem
descer a pista sentados em baias. Nesse caso,
existe a possibilidade de um adulto carregar
também uma criança (até 5 anos). Há ainda
um espaço para a prática de skate.

O parque tem por objetivo recriar a sen
sação de praticar esportes de inverno e pro
duzir mais um espaço de lazer para turistas
e moradores de Santa Catarina. É destinado
a qualquer tipo de público, desde crianças
até adultos mediante aceitação das regras
que podem ser acessadas no site www.flo

ripashopping.com.br.
O evento é uma atração exclusiva do Flo

ripa Shopping, promovido pela Band FM.

FOTOS XTREME PARKIDIVULGAÇÃO

SERVIÇO:
Horário: 7 de março a 30
de abril, de segunda a

sábado, das 10h às 22h e

domingos das 12h às 21h.

Valores: RS 25 meia hora e

RS 40 para uma hora.
Skate: RS 15 no período
das 10h às 16h ou 16h às
22h.

Mais informações no site
www.xtremepark.com.br.

Endereço: Rodovia SC-

401,3116 - Saco Grande

Florianópolis/SC.

à geriatria,
ode contar com as

ia/idades

:de quatro novos

Mais de 6.500 atendimentos
no Ambulatório Municipal
de Especialidades.

Política de acessibilidade.

Mais de R$ 1 milhão em
medicamentos.
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Fone 473022.1422

Agendem!
Será no próximo sábado, na

Fuel Living, a 4° Macarro
nada Beneficente do Moa. Esse

ano, a entidade favorecida será
a Associação Beneficente Vida

Nova, ONG que tem a missão de

recuperar jovens dependentes
químicos.Afesta começa às 11h
da manhã e contará com a par
ticipação especial do grupo de

pagode Desejo Constante. O in

gresso custa R$ 10 e dá direito a
saborear a macarronada e três

tipos demolho.A cozinhaficará
a cargo da Casa daNonna, Tato
Branco e sua equipe. O evento

tem o apoio da Revista Nossa,
O Correio do Povo, Capital Imó
veis eADVAurora, UpperMann
eNutrilli.

li12107-3OOO

amor é lindo!
Ontem, o comentário do dia
foi a declaração de amor que o

amigo Arno Deretti fez, através
da coluna, para sua esposa
Marci. Todos estão torcendo

pelo retorno do casal.

Dica de quarta
Curtir o happy hour da

London Pub. Nada melhor

que reunir amigos e jogar
conversa fora.

Conheça o

nOSSQ novo site.
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Sente-se bem

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Camisa futsal CSM
Envie e-mail paramoa@moagoncalves.com.
br e concorra a uma camisa autografada por
todos os jogadores da CSM Futsal.

CANADÁ O professor Rob�rt
(óculos), da escola de �diomas

Four Friends e alguns alW10S, na

"Capilano Suspension Bridge" em
Vancouver, no Canadá

Falcone e amoto
O médico'Walter Falcone, gente
do bem, que está livre, leve e

solto, passou a curtir um'antigo
hobby: pilotar sua possante
moto BMW azul metálica pelo
mundo a fora. É isso aí, amigo!

Vale a dica
Para o mulherio que vai

aproveitar a Páscoa e dar

aquela repaginada no lar doce
lar, aminha amigaAriane, da
Composée, recheou a loja de
novidades. Está demais!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo e

médico dr Ricardo Puff. Ele tam
bém acompanha a coluna todos
os dias para ficar super antena
do nos babados da região.

ARQUIVO PESSOAL Buxixo
Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que um
conhecido empresário
da telecomunicação, em
Corupá, teria sido convidado
para assumir no lugar de
Célio Bayer, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e

Turismo de Jaraguá.

Humor!
Numa família tradicional
- Mamãe, me deixa usar sutiã?

�

- Não!
- Ah, deixa vai? �.

- Já disse que não!
- Poxa, eu já fiz 15 anos, deixa.
eu usar sutiã?
- Já falei que não e para de

perturbar João Alberto!
Via www.piadas.com.br

Os casais Nailor e Evanir e Carlos Fodi e

Leonilda, durante CftIZen-o pela costa brasüeira

"
"Projetar Brasília

para os políticos que
vocês colocaram lá,
foi como criar um
lindo vaso de flores

pra vocês usarem
como pinico. Hoje

eu vejo, tristemente,
que Brasília nunca

deveria ter sido

projetada em forma
de avião, mas sim de

camburão"

Oscar

Niemayer

DISTRIBUIDOR DE METAl

PRÊMIO O presidente da Marisol, Giuliano
Donini, com a esposa Rafaela, sábado, no 9°

Prêmio Academia do Varejo Marisol
ARQUIVO PESSOAL

CURSO O empresário João Amarante,
o popular João Tutty, e sua esposa Joice,

participam hoje à noite, na Aciag, em Guaramirim,
de um importante curso de formação política

MAURICIO HERMANN

BELAS. Karin Machado e Tatiane
Wachholz na Patuá Music

•Na quinta-feira, no London Pub,
rola QuintaHouse, com a participa
ção dosDjs Lisa. Fly,Phill,AgaMaia
FelipeAdriano.

•Asminhas amigas daA Cellebrary
também sinalizaram a participação
na 4°Macarronada doMoa.

.Amanhã têm um punhado de
amigos quefazem aniversário:Nei
Lombard�, Veniltan,MarciaAlberton
eMarleteRackziegel. Galera do bem
que vai sermuito homenageada.
.• Omeu abraço de hoje cheio de
energias positivas vai para o pessoal
bacana daFrio TecRefrigeração, .

instaladora de splitemanutenção de
eletrodoméstico.Aquele abraço.

.

'.' .Seja voluntário, ajude aAMA

' .• Com essa,fui!
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Elyandria Silva,
escritora

Das coisas insuportáveis que vemos
pela vida afora e que, claro, jáme

aconteceram: ver pessoas descarregando
o conteúdo do nariz na rua, com os dedos,
sem o auxílio do lenço antes de entrar no
restaurante para almoçar; viajar em ônibus
com o ar condicionado estragado num
dia de verão em que a temperatura está

próxima a 44 graus na sombra; queimar
o secador de cabelo no meio da escova

quando se tem um compromisso logo mais;
ir fantasiada numa festa à fantasia em que
praticamente ninguém está fantasiado e se

sentirmal a noite toda; fazer faxina de- \

pois que a diarista vai embora; estar num
domingo às 6h da manhã numa delegacia
para registrar boletim de ocorrência contra
o vizinho que estava pelado fazendo xixi na
sacada do apartamento (isso foi naminha
época de síndica); ser abordada às 7h30 no
laboratório por uma estranha, enquanto
aguarda a senha ser chamada com o pote
de urina ainda quente na mão e em jejum,
que pergunta de várias pessoas que você
nem imagina quem é; ouvir do professor da

Novelas

Crônica

Das coisas que
me aconteceram

academia que não "manja" muito daquilo
ali e que lhe pede ajuda para identificar
o aparelho do exercício para o qual você
pediu ajuda; estarmorrendo de fome e

quando vem o prato escolhido, penne a

bolonhesa, está todo enfeitado com rodelas
de tomate por cima; ser atendida por ven
dedora de boutique e se sentir como um pé
de alface; ouvir vendedor de apartamento
que fala como se o espaço gourmet fosse a

oitavamaravilha do mundo; ir ao cinema

Eu continuo aqui, vivendo
cada coisa que vocês sequer
imaginam, mas no fim de tudo
acredito que vai valer a pena!

ou teatro para relaxar e ter na frente uma

pessoamuito alta de chapéu; passar o feria
dão na praia commuita chuva e voltar para
trabalhar com o sol brilhando; aprender a
dirigir no Centro com a amiga que também
aprendeu a dirigir há pouco tempo.

AMOR ETERNO AMOR - Globo
Fernando se preocupa com o estado de Miriam. Verbena garante a Melissa

e Dimas que seu filho voltará com Fernando e Miriam. Clara fala para Zilda que
Lexor ajudará a trazer Rodrigo de volta. Miriam conta para Gabriel que Carlos
não quis ir para Belém com ela. Clara sugere que Verbena toque piano. Lexor
toca a mesma música que Verbena no restaurante onde Fernando e Miriam es

tão. Carlos se emociona ao ouvir a música e Miriam observa a reação do vaquei
ro. Miriam fala para Carlos que o estado de sua mãe biológica piorou e pede que
ele vá com ela para o Rio de Janeiro. Verbena desmaia ao saber que Rodrigo
não virá com Miriam. Lexor entrega a Carlos uma foto que estava com Miriam.

AQUELE BEIJO - Globo
Felizardo decide fazer o exame de DNA com Agenor, Raíssa e Damiana.

Alberto conta para Ana Girafa que Maruschka doará o terreno do Covil do Ba

gre para ela. Brites avisa a Estela que Sebastião descobrirá que ela o dopou
na dia da quermesse. Joselito afirma a Amália que Vicente voltarã'a andar.
Damiana diz a Raimundinha que precisa fugir antes que se revele o resultado
do exame de DNA. Estela foge para o Paraguai. Olga é envenenada. Orlan
dinho tenta motivar Belezinha para o concurso. Maruschka se lamenta pelos
acontecimentos em sua vida. íntima critica a mãe de Graciosa. Claudia-pede
que Amália lhe dê notícias da cirurgia de Vicente. Joselito reclama por não

conseguir fazer contato com seus parentes.

Fina Estampa - Globo
Ferdinand atinge um detetive enquanto foge da polícia. Ouinzé pede para

reatar com Teodora. Ferdinand consegue escapar dos policiais. O delegado Pa
redes vai até a mansão de Tereza Cristina. Baltazar chega em casa e vê sua

cama arrumada no sofá. Teodora e Ouinzé fazem as pazes. Renê pensa-em
comprar uma casa no Marapendi Dreams e pede a opinião de Griselda. Bal
tazar tenta se aproximar de Solange, mas não consegue. íris e Alice partem
de caminhão pela estrada. Teodora pede para Ouinzé avisar Griselda onde ele
está. Celina se enfurece por Beatriz ter aceitado fazer um acordo com Danielle.
Wallace avisa que se aposentará depois que vencer sua luta. Griselda autoriza
Deborah a tirar fotos na "Loja do Pereirão" com a faixa de "Sereia do Pedaço".
Tereza Cristina conta para Ferdinand seu plano para sequestrar Griselda.

Vidas em Jogo - Record
Adalberto diz a Patrícia que Rita pode tentar matá-Ia. Ele afirma que não

pode revelar como descobriu tudo. Patrícia fala sobre o CD que recebeu.
Adalberto conta que.Rita sempre fala ao telefone com um presidiário. Ele

promete ajudar, mas pede que ninguém mais saiba da conversa. Severino,
Divina e Jaqueline comemoram a vitória do Cariocas. Alguns jogadores vão
até a casa de Welligton para dar a boa notícia. Todos oferecem apoio total a

Welligton, que fica muito emocionado. Jaqueline conta a Daniel que revelou
toda a verdade para Ernesto. Depois que fica sozinho, o jogador liga para o

ex-presidiário para conversar. Como haviamfeito um acordo, Daniel teme
que Ernesto queira fazer o exame de DNA novamente.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Aline afirma a Olavo e Vitor que Amanda está acusando-a de coisas horríveis.

Aline tenta convencer Vitor de que Amanda está culpando-a pelo fracasso de seu

casamento. Camila vai ao apartamento de Flávio perguntar de Dinho. Flávio fica
desconcertado. Amanda afirma que precisa ter uma conversa com Olavo. Aline te
lefona para Flávio e conta que Amanda,descobriu tudo. Amanda entra no quarto de
Aline acompanhada de Olavo, Vitor e Eduardo. Amanda revela a todos que fez Ro

drigo se apaixonar por ela. Aline brada que Amanda ficou louca. Vera entra no quarto
e defende Aline, e pede para Amanda ir embora de uma vez por todas. Amanda

pede para Aline confessar que namorou Rodrigo Sotelli.
'

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Essa pequena lista foi uma retros

pectiva que fiz esses dias, lembrando de

algumas situações que vivi desde que
aqui aportei. Só isso aconteceu com você,
alguém pode me perguntar. Não, aconte
'ceu muito mais, isso é só um aperitivo para
divertir. O que quero dizer é que lá se vão
doze anos desde o dia em que cheguei a
Iaraguá do Sul. Poderia ter muitas outras
histórias, pode ser que alguém tenha vivi
do bem mais, ou bem menos. Foram várias

fases, houve uma época em que tudo isso
me mataria, houve uma época em que
resolvi ser sincera, contestava tudo, dizia
o que pensava, queria consertar o mundo.
Ainda quero, mas hoje sei que não é pos
sível, hoje aprendi que é necessário seguir
o guia da vida moderna politicamente
incorreta e ter paciência. Como pano de

fundo, a música do Lenine "Enquanto todo
mundo/ Espera a cura do mal! E a loucura

finge/ Que tudo isso é normal/ Eu finjo ter
paciência." Eu continuo aqui, vivendo cada
coisa que vocês sequer imaginam, mas no
fim de tudo acredito que vai valer a pena!

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

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

Aniversariantes
21/3 Emira Volz

Adilson Schwartz Geovane Gretter

Adriano Finter Guilherme R. Doge
Alexandra Cunha Ingo Siebert
Altair Balduan Irene I. Wichral

Ana L. Mass Irene Z. Vischral
Antônio C. deAssump;ão Jaqueline Schaquete
Daiane Muller Jean L. Jardim

Débora Gazzola Jeferson Tomaselji
Dionei Beck João P. Papp
Edmundo'Klosowskj r ! I , ; liqsé Vicente

I

Griselda,
Teresa Cristina,
Patricia e Rene

(cinza/branco),
adoram
brincar nos
carrinhos'
dos netos da
Dona Maria.
Foi a vovó que
batizou os

amados felinos
com nomes de

persoagens
da televisão

Josiane Tissi Nicolas Kersting
Karla Venturi Pablo A. da Silva
Ketlin C. Fischer Paula E. Bertoldi
Lauro Spiens Paulo S_ P. de Lima
Leonardo Lunelli Raquel E. de Krisanski
Leonardo Odorcik Henato'Escobar
Licinete de Luca Roberto A. Piancó Jr
Lori Engelmann Rosilene Milão Vitorello
Luan M. Weber Sandra S.S. Dallagnolo
Meulcir Menestrina Tamires N. Leskowicz

, �!q9�Qr, d�'9�Y�í,� ! I li � I ,YYJgf.rÃo �Ethling
,

,

www.ocorreiodopovo.com.br

AliceCóoper retorna com
um novo álbum; llI1J povo
pesadelo! A sequênciamuito
esperada de seu clássico
de 1975 - WelcomeToMy
Nightmare. Gravado com seu

colaborador de longadata'
Bob Ezrin, que produZiu o
álbummultiplatina original
,Welcome ToMyNightmare
em 1975, o disco começa

.

exatamenteonde parou, com
Alice preso em suaprópria
mente distorcida.
oVislumbres dos temas
do álbum qrigin� estão

interligados em tudo, cada
.. faísa representaum aspecto
diferente do pesaç!.�lo de�iCé..
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Tirinhas

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

CLE6ERSON,
ESTAMOS TE CONTRA

TANDO PORQUE
O OUTRO OFFICE
60Y ERA MUITO

DEVAGAR.

PELO MENOS ESPERA
EU IR .EMBORA DA

EMPRE:SA, PÔ"

Cinema
JARAGUÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT
• Arco-íris 1
• Tão Forte e Tão Perto - Leg. - 14h, 16h30, 19h,
21h30
• Arco-íris 2
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 14h,15h50,
17h40, 19h30, 21h20
• Arco-íris 3
• John Carter - Leg. - 16h30, 19h, 21 h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Guerra é Guerra - Leg.:14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• GNC2
• Protegendo o Inimigo - Leg.: 13h40 16h1518h50
21h20

• Anderson Silva: Como Água - Leg.: 15h45,
17h30,21h10

• A Saga Molusco - Anoitecer - Deb.: 13h50 19h20
• GNC4
• Poder Sem Limites - Leg.: 14: 15, 19h
• O Pacto - Leg.:16h30, 21hOO
• GNC5
• Drive - Leg.:16h45
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança -

Leg.: 14h30, 19h15
•W. e. o Romance do Século - pré-estreia - Leg.: 21 h30
• GNC6
• Anjos da Noite: o Despertar (3D) - Leg.:
21h50

• Pequenos Espiões 4 (3D) - Dub.: 13h20, 15h30,
17h40, 19h50

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Guerra é Guerra - Dub.: 14h,16h, 18h, 20h, 22h
• GNC 2
• A Invenção de Hugo Cabret - Dub.: 13h20, 21 h30
• Anjos da Noite: o Despertar (3D) - Dub.: 15h45,
17h40, 19h35
• GNC3
• John Carter: Entre Dois Mundos - Leg.: 13h45,
16h20,19h,21h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• John Carter: Entre Dois Mundos (3D) - Leg.:
16h15,19h,21h50

• John Carter: Entre Dois Mundos (3D) - Dub.: 13h30
• GNC2
• Guerra é Guerra - Leg.: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
• GNC3
• Protegendo o Inimigo - Leg.: 14h15, 16h45,
19h10,21h40
• GNC4
• Anderson Silva: Como Água - Documentário -

Leg.: 13h40, 17h40, 19h30
• O Pacto - Leg.: 15h30, 21 h

www.aselvaltda.com

• GNC5
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança-
Leg.: 15h45 19h45

• A Saga Molusco - Anoitecer - Dub.: 13h50,
17h50, 22h10
• GNC Sala Vip
• A Dama de Ferro -Leq.: 16h30 19h20 21h30
• Poder Sem Limites - Leg.: 14h30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• John Carter - Dub. (3D) - 12 anos: 13h, 15h55,
18h 40, 21 h30
• Cinepolis 2
• Anderson Silva: Como Água - Leg. - 12 anos:

14h, 16h, 17h55, 19h45,21h40
• Cinepolis 3
• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos: 13h10, 15h25,
17h45,20h,22h20
• Cinepolis 4
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 14 anos: 14h20,
16h50, 19h25,22hOO
• Cinepolis 5
• Cada um tem a Gêmea que Merece - Dub. -

10 anos: 14h:10, 16h40, 18h50, 21h
• Cinepolis 6
• O Pacto - Leg. 14 anos - 13h20, 18h15
• Dama de Ferro - Leg. - 12 anos: 15h45,
20h45

Cinepolis 7
• Pequenos Espiões 4 - (3D) Dub. - Livre - 13h30,
15h30, 17h35, 19h50

• Anjos da Noite - Dub. (3D)- 16 anos: 22h 10

Tobin Frost (DenzelWashington) é um criminoso
marcado paramorrer, mas ele está preso e sob a

proteção da ClA. Quando o local onde aguarda
va ojulgamentofoi descoberto e destruído por
aqueles que não querem que o seu depoimento
aconteça, ele precisa ser deslocado para outro
local seguro.Agora, o oficialMattWeston (Ryan
Reynolds - foto) tem a missão de dar cobertura
nesta mudança de esconderijo. Só que as chances
de que algo de errado aconteça são enormes.

.

Galochas para a

equipe de "Gabriela"
A equipe de gravação da novela Gabrie

la está na região de Juazeiro, na Bahia. Lá,
gravam as cenas que contam o passado da
protagonista vivida por Juliana Paes. Na

bagagem, além dos vestidos simples e sen
suais, vai um item inusitado: galochas até
os joelhos, que foram encomendadas aos

montes, para todos da equipe.A intenção é

proteger as canelas do mato e das picadas
de cobra.A novela será para a faixa das 23h.

William e Catherine
planejam filho

o príncipeWilliam e sua esposa a du

quesa Catherine estão pensando em ter 'o
primeiro filho, divulgou uma fonte ligada
ao casal a um jornal inglês. Eles preten
dem criar o futuro filho na ilha de An

gelsey, perto da base militar de William.
Lá seria um lugar perfeito para passar os

primeiros meses como uma família em

paz' e tranquilidade, longe da pressão da
vida pública", disse a fonte.

Gaga diz que não vai
mais dar entrevistas
LadyGaga quer se afastar de qualquer tipo

de declarações públicas. Em entrevista aOprah
Winfrey, exibida domingo, a cantora diz que

preza por suaprivacidade e, por isso, não quer
mais falar com jornalistas. Suamãe, Cynthia,

. também participou do encontro e contou

como é sermãe de uma artista pop.A cantora

também falou sobre o desejo de sermãe. IIQue
ro termuitos filho e também ummarido."

Adele está fazendo
dieta e exercícios
Defensora dasmulheresmais cheinhas,

a cantora britânicaAdele resolveu continu
ar sua dieta para perder peso. Ela também
está fazendo exercícios, pilates e corridas
com os cachorros. A decisão surgiu depois
que a cantora enfrentou problemas de saú
de. Ela também largou o cigarro. Apesar da
dieta, Adele diz aos amigos que não quer
passar uma impressão errada, pois ela não
quer virar "magrela de capa de revista".

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I' o dia de hoje reforçará sua competência para caminhar
com a') própria<) perras Conquistará o que mais deseja
graças ao seu espírito de luta Por isso, dividaaas
vitórias com a pessoa amada Caso esteja de olho em
alguém, conte com seu poder de sedução. Cor. azul.

U TOURO

U Acredite nos seus sonhos e vá à luta! Sua grande
energia esIruá em destaque, trazendo disposição para
enfrentar qualquer dificuldade. Batalhe pelo que quer
e aas� serão aJcançadac;. Não tenha medo de
trqcar segredos com quem ama. Cor. verde.

l[ GÊMEOS
.

Em aas atividades profissionais, seja criativo(a) e
encontre maneira<; aJtemaIivas de solucionar impasses.
A dois, romantismo e compreensão estarão presentes
nas relações finnes. Se está SÓ, poderá conhecer
alguém através dos amigos. Cor. branco.

� CÂNCER
� Alguns sonhos materiais que você alimenla há tempos

tomarão conta da sua imaginaçOO hoje. Aposte no seu
taco e na possibilidade de transformá-los em realidade.
O romance serámarcado por muita paz e hannonia.
Boa fac;e na conquista Cor. amarelo.

DLEÁO '

UL Q)nfie mais na sua imaginaçOO e intuição, .

especialmente para ganhar dinheiro. Bom dia para
concluir 1arefac> complicada«:; no trabalho ou em casa.

Amor cheio demmantismo, com emoções à flor da pele.
Se estiver SÓ, aproJSime-semais do seu alvo! Cor. creme.

nkVlRGEM
II..\' Suacriatividade esIruá em alianeste dia, aprweite para

resolver pendências. Ótimomomento para investir em
um curso de aperfeiçoamenID profissional. Na área
sentimental, agrade e demonstre seu carinho à sua
alma gêmea com gestos e ações. Cor. amarelo.

Jimmy Page lançará
canções inéditas

Iímmy Page, co-fundador do Led Ze

ppelin, anunciou o lançamento deseis fai
xas inéditas que ele gravou em seu estúdio
caseiro no começo dos anos 70. O projeto
LuciferRising and Other SoundTracks está
disponível para venda exclusivamente no

site www.jimmypage.com. As canções são

composições avant-garde e experimentais,
feitas para projetos, e não foram utilizadas.
O álbum será lançado em discos de vinil.

..n.. UBRA
- Espere um dia produtivo se você lida com comércio.AsIraI

positivo para fazer consertos na sua casa. No campo
afetivo, renove os laços de afeto, recuperando amagia do
início da união.A conquista regada à diversão será amais
indicada hoje. Cor: branco.

m ESCORPIÃO
I I 4 Contar com a intuição vai sermelhor do que usar a

razão hoje. Agindo�m, poderá encontrar soluções
interessantes e respostas inovadoras, o que irá fortalecer
sua imagem profissional. Relacionamento afetivo meio de
romantismo: aproveite! 'Cor: pink.

.. /\ SAGITÁRIO •

·IF)(.
.

Conte com a ajuda de colega') para resolver questões
reIacior1acIa'i àsua carreira prufissionaI. Não abrace todas
a') responsabilidades do dia a dia - aprenda a dMdir. I
Breque o sentimento de posse na relação amorosa para �.
não estressarseu par. Cor. rosa. � !

V\_ CAPRICÓRNIO
.

P Deixe sua imaginação guiar seus passos hoje, sobretudo
no el1lpl'e!J). Faça planos, aproveite a') oportunidades,
crie soluções l1CNcIS para velhos probIerTla'). Aposte na
sua intuição e enfrente seus receios. No amor; encare um
bate-papo franco com quem ama. Cor. roxo.

�I
I

A'Y\ AQUARIO
AAA Dia sossegado no 1rabaIho.As relações familiares serão

motivo de muita� neste dia. Busque a companhia
dos parentes próximos. Na vida a dois, o clima de
romantismo vai dara') cartas. Não tenha receio de se

entregar à pessoaarraia Cor. marrom.

tf ::é bom, mas, em exagero, levará você a se
distanciar da realidade. QJidado, para não se desiludir no
em�Também pode se decepcionar com um amigo.
O amor será inundado pelo rorriantismo,masom pouca
conexfK> com o 1000 prático da vida. Cor. preto.
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•

Quer publicar sua foto' �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. '.

Parabéns ao casal

Dagmar e Sérgio
Peters que no

dia 20 de março
completaram 30

anos de união
matrimonial

Parabéns ao
aniversariante Paulo,
que completa mais um
ano de vida hoje. Quem
desejamuitas alegrias
são os familiares e a

noiva Jaqueline. "Que
Deus o ilumine sempre!"

� Parabéns para Carla
Cristina Gielow pelo
seu aniversário de 21

anos, comemorados dia

18.FanUliares,anrlgos
"

e o namorado Fagner
Engelmann desejam
felicidades

Jackson
e Larissa
comemoraram

cinco felizes
anos de
namoro. Ele

manda um

f'o super beijo
para ela

Leonardo KIann recebe

os parabéns pelo
aniversário de 10 anos,
comemorado dia 20 de

março. Abraço de seus

pais, irmãos, tios e avó!

,
,dl/IIUlflll//lIP

?S3

Novo título da série Resident
.Evil chegaa [araguá do Sul

Edição melhorada
Essa semana surgiram diferentes

imagens de Baldur's Gate, sugerindo urn
novo game ou urn remake do clássico

original. Agora finalmente temos pelo -

menos alguns pequenos detalhes.
Sabemos que a Beamüog está fazendo
urna bela atualização no código fonte
original e quemuito provavelmente o
game chegará em alta definição, além
disso elesmesmos publicarão o game.
Um time de desenvolvedores da ,

Ovehaul está preparando novas

aventuras para serem adicionadas ao

jogo que se chamará "Baldur's Gate
Enhanced Edition" e deve chegar
as lojas no inverno para nós do
hemisfério sul do planeta.

Uma batalha contra zumbis, transforma
dos depois de um surto do T-Vírus, agitou os

amantes dos games da região. Isso porque no
primeiro minuto de ontem, aconteceu o lan

çamentomundial do jogo Resident Evil: Ope
ration Raccon City, na loja Game Mania, no

il Shopping Center Breithaupt.
Aberta excepcionalmente para lançar

1 o game, a estreia reuniu amantes da série,

l:�o��

daram os convidados com um coquetel e
com o atendimento personalizado que os

clientes da Game Mania já conhecem.
A loja já recebeu muitas reservas do

game e, para quem quiser conferir esta e

muitas outras novidades, pode encontrar

nas lojas do shopping e na Game Mania da
rua Marechal Deodoro. A Game'Mania fica
aberta 9h às 22h. Para mais informações li
gue: 3055-0292.

Diablo do dia 15 de maio

ABlizzard anunciou para 15 demaio de 2012,
o lançamento do tão esperado game de uma
das franquias mais amadas e odiadas de todos

. os tempos, Diablo. A pré-compra de uma cópia
digital já pode ser efetuada por R$ 99 e com o

jogo todo em português, garantindo que você
será um dos primeiros a jogar essa belezura
quando a Blizzard finalmente liberar os servi
dores. Cópias físicas também serão lançadas,
uma normal, só com o DVD do jogo e uma

Collector's Edition, que vem com o jogo, Bluray
e DVD com o por trás das cenas, Diablo 3 OST

CD, livro com artes da produção de 208 pági
nas, um pendrive de 4GB com Diablo 2 e Diablo
2: Lord ofDestruction, que tem um crânio do
lorde do terror Diablo como base. Gostou?

I
I
L
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CITROEN C4 2012

ESPORTIVIDADE DE VERDADE

• FREIOS ABS • AIR-BAG DUPLO· RODAS DE LIGA LEVE16" • PAINEL DIGITAL COM COMPUTADOR
DE BORDO • FARÓiS DE NEBLINA • AR-CONDICIONADO· CD/MP3 PLAVERCOM COMANDO
NO VOLANTE· VOLANTE COM COMANDOS CENTRAIS FIXOS E MUITO MAIS!

APARllRDE

54.990�
AVISTA TAXADEQ% em

JUROS a.g 24x

CITROE C4 PALLAS 2012

SEDÃ DE VERDADE
A PARTiR DE

59.99
ÀViSTA
• MOTOR2.0 16VCOM 151CV
• RODAS DE LIGA LEVE16" • FREIOS ABS + EBD
• AR-CONDICIONADO DIGITAL· AlR-BAG DUPLO
• FARÓIS DE NEBLINA· PAINEL DIGITAL

COM COMPUTADOR DE BORDO
• SENSOR DE CHUVA E LUMINOSIDADE
• PORTA-MALAS COM CAPACIDADE PARA

580 LITROS E MUITO MAIS!

....

CITROEN C4 PICASSO
CONFORTO DE VERDADE

2012

• CÂMBIO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL
COM TROCA NO VOLANTE

• 6 AIR-BAGS • FREIOS ABS + ESP
• RODAS DE LIGA LEVE 17"
• LANTERNA TRASEIRA CRYSTAL BLACK
• CD/MP3 PLAYER J;: MUITO MAIS!

OPERADO POR:

VOCÊ COMPRA UM DOS CARROS DA LINHA C4 OU C5 E GANHA NA HORA DUAS PASSAGENS PARA PARIS.
CITROEN_ CARROS COMPLETOS E PROMOÇÕES IMPERDíVEIS DE VERDADE.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE C'TRoen

2 (duas) passagens de Florianópolis/Paris/Florianópolis, voando TAM dentro das datas estabelecidas no regulamento da promoção publicado no interior das concessionárias Le Monde Citroên. Promoção Bon Voyage Le
Monde válida para os veículos: C4 HATCH (EXCETO C4 Hatch série especial Solaris), C4 PALLAS, C4 PICASSO, GRAND C4 PICASSO, C5 e C5 TOURER Zero quilômetro (O km) an02011/modeI02012. Benefício não
pode ser convertido em espécie. 1- Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada
pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. 2- Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flext l /12 com valor à vista de R$ 59.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa
Q% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo
Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e r:�Jf'�'''''1h w""e'li(; 1/1....,. o�;;·e.:.�(·""·· e.011 '''.... dCl n w �Vf;� fI['''''U�O m"('''::lJ(''''fIJ ta ""··I''''II·''�EUi14'',�:::Jiopcionais. Promoção válida de 08/02/2012 a 31/03/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. r d;;:;II.�;:;;Ji'CIfl.' ,"11/ h_"'ll' ,�> • .."':)'l:.;.;"W,.,,1I •••d '...... t.. U 'b,J",.., � w! � � ""W 4""",.,,..
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SIENA 1999 COM OPCS +
AR TRIO ELE.

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG,
ALARME E CD PLAYER

207 PASSION 2009 ALARME AC
AQ OH CD PLAYER

ASTRA SPORT
2001

CELTA 1.0 VHC 200S
COM OPCS

UNO FIRE 04 4P
COM OPCS

� ..,

E
�
1,,,-,,..,
UNO SMART FIRE 2001
OPCS RS 10.SOO,00

LOGAN 2008 UNO 2008 4P
COMOPCS

Rua Walter Marquardt,

N' 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

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

MONTANA 2007 COMPLETA
R$ 28.900,00

À VISTA

FOX 2010 ALARME DT

DH LT TE

-

PALIO 2010 AR QUENTE PELlCULA
E PARACHOQUE NA COR
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com
TAXA

a
Tudo que Você Quer
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Grand Vilara 2.0
4x4 MT

Ecosporl Xis 1.6

32.500,00
..

2006 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis de
Neblina, Cd Player.

SX4 2.0 MT

Venha conferir!

2011- Bege - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Venha conferir!
o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CD Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

Zafira Elite 2.0
.

Automática

Astra Hatch

Advantage 2.0

42.800,00

o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhas Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4><4 Bloqueada.

City Lx MI 1.5

49.500,00

C4 Palias Glx 2.0
Automático

48.000,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air baq s.

46.800,00
2010- Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd
Player Mp3, AirBag' s, Computador de Bordo.

2010- Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Bancos
em Couro, Câmbio Automático, Computador de Bordo, Piloto Automático,
Limitador de Velocidade, Freios Abs, Air Bag Duplo, Cd Player.

Car'ros Nacionais e Importados Novos e Semi-novos Revisados
�

," -00 M'aU ira I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

••. :' � , , I 463275.1132 Fax: 473275.1132VISite nosso síte: www.maurovelculos.com.br" . ........, .Jaraguá do Sul SC
-

'

:;.:::'
-»

.,

Pós-graduação:
"

• Controladoria e Gestão Tributária -Início: 13/04

• Gerenciamento de Projetos -Inlcio: 13/04

• Governança da Tecnologia da Informação -Início: 13(,94

• Segurança da Informação -Início: 13/04

Cursos 1nformática

• Auto CAD 20 e 3D - início: 10/04

• Excel Avançado - início 10/04

• Photoshop Avançado -16/04

Cursos de Gestão
• Oratória - início - 24/03

• Auxiliar Administrativo - início-02/04e 14/04

Cursos Gratuitos Senac/Pronatec
• Auxiliar de Pessoal e Administrativo- início 02/04

• Operador de Computador. início 02/04
• Vendedor - início 03/04

• Garçom e Atendente de Lanchonete - início: 03/04

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no
jornal O CORREIO DO POVO.

LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scaniler e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
.de R$ 100,00 mensal •.

Matriz (47) 3371-7605
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Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
Av. Preléito Waldemar Grubba,1346 - Baependi

Preço válido até 31/03/12, ou término do estoque, para Bongo cód.: K.17Z, para pagamento à vista. Estoque de 10 unidades.
Frete não incluso no valor de RS Z.OOO,OO. Garantia de 3 anos ou 100.000 km, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Foto ilustrativa.

lflIt#

FORD REVELA VER AO DE PRO
DA TUR EO CUS OM UR

A�mrde

R$54.9 O
Cód.:K.17Z A�

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

Blumenau (Loja BR):'47 3323-7171

Joinville (Shaw Roam): 473435-0885
joinville: 47 3435-3595

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

Power Imports
WWW�powerimports.com·�b·

int salva vi as.d

Apenas duas semanas após ter sido
apresentada em forma de conceito.

no Salão de Genebra, a nova van da

Ford foi revelada nesta segunda-feira
(19) em sua versão de produção.
Batizada de Tourneo Custom, o
novo modelo familiar traz a nova

identidade visual global da Ford. A

marca norte-americana apresentará
a novidade no Salão de Veículos

Comerciais de Birmingham, na
Inglaterra, em abril. O automóvel

serão vendido em versões para oito

ou nove passageiros, com duas

opções de entre-eixos: 4,97 metros

ou 5,34m.

Entre os destaques estão o desenho

e o acabamento interno digno de

um automóvel de passeio. O painel
. do carro lembra modelos com

New Fiesta e Focus. A alavanca

de câmbio fica alojada também
no painel, a direita do volante (de
quatro pontas), como na maioria das

vans do segmento da Ford Turneo

Custom. Os bancos do carro são

facilmente dobráveis, com inúmeras.

configurações (veja a foto abaixo),
podendo ser completamente
removidos da, cabine do carro.

A Turneo Custam apresenta ainda

uma série de itens tecnológicos,
como o sistema de entretenimento

SYNC, que pode ser operado
através de comandos de voz, e a

câmera de ré integrada no espelho
interno.

O motor do veículo é um 2.2 litros

a diesel, que oferece três opções
de cavalaria: 100, 125 ou 155

cv, sempre associado a uma

transmissão manual de seis

marchas. De acordo com a Ford, o
consumo médio da van é de 14,4
km/I com emissão de 182g de

C02/km.

Por enquanto, a van será

comercializada apenas no mercado

europeu. Porém, há grandes
chances do modelo ganhar as ruas

e estradas de outros países, como
os Estados Unidos e até mesmo o

Brasil, já que o modelo faz parte
da renovação mundial da frota

de utilitários da Ford até 2014. A

Turneo Custom marca o início dessa

renovação.

O novo Turneo será fabricado pela
Ford em Kocaeli, na Turquia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



61 NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2012

"", , .

BALCAO NEGOCIOS
o

• Taekwondo a noite para crianças
das 19:00 as 20:00 seg,Quar,sex,
na HT academia sport center LMTD.
Fone (47)3370-7830 prof Israel
faixa preta primeiro Dam. Venha
fazer uma aula experimental End.
Rua: Oreste Bortolini. Bairro São
Luis.

• Trabalho com serviços de corte e

poda de arvores. Tr: 9158-0019

E
• Procuro doação para a associação
de moradores do Jaraguá 84 de 2
violões para aula de canto. Tratar
com Adilson Tr: 3371-1305/9962-
7720.

• Compro cisne preto. Tr: 3273-2347.

• CONTRATA-SE VENDEDOR EXTERNO
Interessados deixar curriculun na

Extinsul.

• Precisa - se de casa pra alugar
que tenha a Bitz. Tr: 8833-4787 ou

3372-1205 após as 18:00.

• Moça para dividir aluguel, boa
localização, apartamento em ótimo
estado, todo mobiliado Local:
Condomínio Bartel-Baependi. Valor
do aluguel: 350,00. Telefone para
contato: 47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS.

Paga-se bem. Interessadas fazer
contato pelos fones 3372 - 0013 /
3273-5673/ 9662-6777

• Procura moça para dividir

Apartamento no centro de Jaraguá
do Sul, Apto mobiliado e com

internet. Interessadas ligar: 9648
5447

ENDE-SE
• Procura-se Empreendedores. WWW.

HLOM.NETjVENCI
• Som automotivo, DVD retrátil Pioneer
modelo 5950, 1 tela de 9 polegadas,
1 kit bravox 6, 1 par 69, 1 sub 12, 1
modulo 2000w, caixa dutada, toda
fiação. Valor R$ 1.700,00 (tudo). Tratar
com Daniel. Fone 4799623584

• Vendo marrequinha exótica, coelhos e

Pincher. Tr: 3273-2347

• Vende -se portas de canela, caixilhos,
janelas de correr com 4 asas c/ vidros
e vistas, mesas, bancos, cadeiras,
banquetas e cavaletes. Tr: 3371-4377
ou 9128-1885.

• Vende-se equipamentos para banho
& tosa estão em ótimo estado. Valor a
combinar tratar no (9244 - 6304 ) com
Fabio ou Marley.

• Vende-se moto elétrica da Bandeirantes
infantil. R$ 350,00 cada uma. Tr: 3370-
1176

• Vende-se maquina nova de corte de

aço a plasma-oxipira. Tr: 9653-0717

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

• Gravador dvd externo da Samsung para
note ou pc usa 02 portas usb semi
novo R$ 100,00. Tratar 9917-3771

• Modem tp-link para adsl 2 modelo
8816 acompanha caixa, cabo rede R$
70,00. Tratar 9917-3771

• Vende-se TV de 29 LG com av e

controle. R$ 300,00.Tr: 3275-2264 ou

9953-5554
.

• Vende-se Torno e Guilhotina,
interessados falar com Cristiano 9918-
6757

• Vendo estrutura de ferro 12x25 com

colunas de 6 m,· interessados falar com
Cristiano 9918-6757

• Vendo estoque de decoração para
festas infantis, tratar pelo fone:
88139131.

ENDE-SE
• Vende se uma diária no Hotel Ribeirão
Grande, para o casal, apartamento
Standard, com 3 refeições(almoço,
jantar e café da manha + o acesso a

toda estrutura de lazer com exceção.
aos esportes radicais). Tr: 3275-0944.

PARTAMENTO
• APARTAMENTO c/ suíte + 1 quarto,
sacada c/ éhurrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00 (liberado
para financio E FGTS). Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

• APARTAMENTOS c/ 2 quartos +sacada
cí churrasqueira, área de festa,
áreas de 53 á 65 m2• R$ entrada +

parcelamento + financ.Tr: 9159-9733.
Creci 14482.

• Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3
quartos mobiliado R$145.000,00.Tel
9918-9996 8443-3633

• APARTAMENTO PRÓXIMO DA WEG
E MARISOL - você vai adorar ter
essa facilidade. Dois quartos,
churrasqueira. Financiável, pode FGTS.
Visite. (47) 3371-4008. CREC115022.

• Apartamento novo com 2 quartos,
cozinha mobiliada, vaga de garagem
aceita financiamento e FGTS. R$
125.000,00.Tr:9159-9733. Creci
14482.

• Apartamento em construção, valor
promocional para investidores, 2
quartos, R$ 80.000,00. Tr: 9159-
9733. Creci 14482

CASA
• VENDO casa no Jaraguá 99, 130 m2,
alvenaria, garagem p/ dois carros. R$
100.000,00 (negociar). Tr: 3371-8885/
8400-2172

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no Firenze
terreno 370m2 murado R$135.000,00.
Tel: 9918-9996 ou 8443�3633

• CASA CONFORTÁVEL NO AMIZADE -

Amplo quintal para aproveitar o lazer e
ótimos cômodos bem distribuídos. Suíte,
02 qtos. Terreno: 364 m2• Casa: 125
m2• Financiável. (47) 3371-4008. CRECI
15022

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

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390
m-. Porcelanato, água quente, laje
inclinada, moderna próx. Unerj/Rau. R$
275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma chácara no perímetro
urbano com 21.300 mt til 300 mts do
asfalto com casa 2 lagoas e 2 córregos
com nascente mais cachoeira.Tr: 9118-
5474.9662-0895

• Sítio Rancho Bom Schroeder, casa
alvenaria 170 m2, lagoas, ranchos
plano 8 mil.m2 total 35 mil.m2 R$310
mil aceita casa ou terreno até R$150
mil. 3054-1696 Ivan

• Vende-se chácara no período Urbano

Jaragua do Sul, nascente, Cachoeira,
lagoa de peixe,e casa de alvenaria a

300 mts do asfalto. R$ 140.000,00. Tr:
9118-5474 ..

• CHÁCARA 50.000 m2 com cachoeira,
nascente e á 800 m do asfalto. No Rio
Cerro II. R$ 110.000,00. Tr: 3376-0726

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

.

ALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60 m2 no centro
de Guaramirim (Antiga Biblioteca

Municipal). Valor a negociar. Tr: 9136-
0256.

SALA COMERCIAL
• VENDO uma lanchonete no alto da
Serra em Pomerode. Valor a combinar.
Tr: 9662-0895/9118-5474

• Vendo quiosque em pleno
funcionamento retorno garantido
e imediato.excelente investimento
clientela formada, ambiente agradável
e seguro.Tratar fone: 8445-0435 .

• Vende-se uma locadora com ótima
clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço
imperdível/aceito carro no negócio Tr:
9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 120 mP c/ estacionamento.
Tratar no horário comercial. 3375-
1004

• Vende-se loja papelaria e presentes
em Guaramirim no bairro Avaí.Ótima
localização. Contatos: 3373-4766 ou

99489798

• Vende-se uma Padaria e Mercearia.
Tratar no tet. 3275-0697.

• Vende-se empresa em Guaramirim
no ramo de corte de chapas de aço
plasma com ótimo faturamento
mensal. Tr: 9653-0717

• Passo o ponto, salão de cabeleleiros
todo equipado, com clientela formada
e ótima localização, R$ 30.000,00.
Aluguel da sala R$ 650,00. Tr: 9978-
3368.

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

• Vendo loja Donna Anna Boutique, ótima
oportunidade. Contatar: 47 3275-1290

/ 47 8436-9585

LOCAÇÃO
• ALUGO sala comercial no centro de
Guaramirim com 60 m2• Valor a
combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO quarto p/ pensionista no

centro. Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete na

R:Prefeito Waldemar Grubba,1532.Tr:
3275-1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro, Vila
Lenzi e Vila Nova com ih, 3 quartos
e Casa na Vila nova. Tr: 3371-

9311/8809-8185(vivo) Com Evonete/
Alberto.

• Alugo Apt com 2 quartos e garagem
no Rau prox. ao posto cidade. R$
530,00. Tr: 9993-2131

• Aluga -se sala comercial no centro de
Guaramirim.Tr: 3373-1900

• Alugo Kitinete - com 30 m2 na Rua
Ernesto Lessmann 615 - Vila Lalau,
Jgua do Sul próx. a Weg. R$ 300,00
Tr 9976-5630/ 9608-4484/ 3635-
4443

• Alugo quarto pensionista no centro
livre de água, luz e internet. Garagem
disponível após as 22:00. Tr: 8826-
2565.

• Salas comerciais para aluguel na Rua
José Picolli, bairro estrada nova. (56
e 72 m-). Excelente localização. Salas
estarão prontas em +/- 20 dias.
Interessados entrar em contato com

Gileno no fone (47)' 9172-9175
• Aluga -se kitinete com cozinha e sala
,

conjugada, 1 quarto, WC e área de

serviço.(70 mP da Prefeitura de Jgua
do Sul), do preferência para Idosos,
estudantes ou casal sem filhos.
Máximo 2 pessoas. R$ 450,00. Tr:
3371-1634.

TERRENO
• TERRENO 2.500 m2, área plana, pronto
p/ construir 4 casas. Valor a combinar.
Tr: 3376-0726

TERRENO
• TERRENO no Jaraguá 84, com 1063
m2 com residência de madeira. R$
75.000,00 (negociar). Tr: 3376-1683/
8439-9541

• Vendo terreno na Barra - rua Benjamino
Pradi, 405 m2, plano, livre de enchente
e deslizamentos, 400 m da Malwee.
R$ 120.000,00 - Tratar: Volnei - 9107-
3759 ou 3376-0977

• Vendo terreno c/ 600 mts e casa

mista, toda documentada na rua Oscar
Schneider / Barra do Rio Cerro 1800
mts da Malwee.R$: 110.000,00. Tr
9114-8093/3273-1546 c/ Arcino.

• VENDO Reflorestamento de eucalipto
com 11 anos, já possui madeira
quadrada, área toda plana de 50.000
m2, próximo de Rio do Sul, valor a
combinar, fone 47 3328-3560.

• TERRENO ALTO PADRÃO -

CONDOMíNIO FLAMBOYANT. 600 m2,
excelente vista. Aceita apartamento de
menor valor. (47)3371-4008. CRECI
15022

• Vendo terreno 7522 mt2 Rio Cerro II,
ótimo para construção de galpão. Tr:
9654-2206

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

• Vende-se lote na ilha da Figueira de
720 mP com casa de madeira /telha.
R$ 75.000,00. Tr: 3273-6684 com

Edite.'

CAMI"HÃO
• VENDO, TROCO OU FINANCIO Caminhão
Truck ano 1981, c/ capacidade p/ 15
toneladas. R$ 25.000,00. Tr: 9929-
8922

CHE LET
• CAMINHONETE MONTANA, ano 2010,
preta, ar quente e DH. R$ 26.900,00.
Tr: 9218-4487

• CHEVETTE ano 1988, modelo 1989,
álcool, 1.6. Valor a combinar. Tr: 9631-
9414 com Cenlldo,

• Vectra CD 2000 completo prata/ IPVA
pago.R$ 20.000,00. Tr: 9997-0791 c/
Carlos. Email: aecbartz@ibest.com.br

• Vendo Meriva 2007 /2008 joy
completa 60 mil km valor 30 mil reais.
Fone 99288264

• Vende - se Celta vermelho 2010 completo
4 portas. Tr: 9962-3747 com José.

AT
• STILO ABARTH 2.4, dourado, ano 2003,
Air Bag duplo, ABS nas 4 rodas, EDB,
com ar, travas e vidros, BC, alarme,
sensor de chuva, sensor de ré e de luz,
aros 16 originais, Segundo dono. R$
24.500,00. Tr: 8826-6655 comWilliam

• PALIO FIRE 2004, 4 portas. R$
16.900,00 (aceito Biz 125 c/ partida).
Tr: 3275-3538/ 9931-9410

• STRADA 2009, cabine estendida, Tree
King. Valor a combinar. Tr: 3379-1463

• STRADA 2004, GNV, Lm rodas de liga.
R$ 19.000,00. Tr: 8873-1006

• VENDO sem troca, pálio 2006,1.8 HLX

completo, comp. bordo, 4p, branco,
torro por R$ 20.500,00 (tabela Fipe dé
23.500), 3371-1634

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

F RD
• VERONA 1.81 GLX, ano 1995, azul
marinho, com ar, DH, faróis de Milha
e Cibié, travas e vidros. R$ 5.900,00
(aceito financiamento com banco) Tr:I. I

8826-6655 com Willian.

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

• Ford Ka, preto ano 2010 com 10.000
km. R$ 22.000,00.Tr: 9652-1299

F 4000, ano 82 motor mwm, R$
25.000,00.jou troco por carro semi
novo. Tr: 3371-6968

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

• Ford Ka GL, ano 2005, branco, com
alarme, trava elétrica e aparelho
de som. Particular. Em excelente
estado. Valor a combinar. Tr: 9957-
0550/3376-1481 falar com Evelyn.

• Fiesta GL 1.0 gasolina - ano 2000
- vermelho - 2 portas - único dono -

fones: 9903 2934 ou 9909 9800

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono.
R$ valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Peugeot 206, 1.0 16v, gas. 2005,
vermelho, Ar cond., vidro/trava elétr. ,

manual, 02 chaves, insufilm, MP3, R$
16.900,00, (47) 3371-1634

• Peugeot 206 selection, 2003, 2 p,

preto completo R$ 16.000,00. Tr:

32753538/9931941
• Peugeot 307 Feline 2.0 Aut. Ano:

2007 Preto Completo/Bancos em

couro; Ar Digital; ABS; RII ; Valor R$
31.000,00. Tr: 8888-5583/8885-
2085

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

• Renault clio hatch authentique
20044 portas vermelho,
alarme, trava, vidros elétricos, ar
quente, des. traseiro. Entrada 6

mil+financiamento, aceita moto

como entrada. 9132-7771

• Renault Clio Expression 1.0 - 16

válvulas.Ano/Modelo 2004,
completo-(Ar Cond., Dir. Hidr., V.Eletr,
Travas Eletr., Air-Bags (Motorista e

passageiro, Insulfilm) em perfeito
estado de Conservação, IPVA 2012

pago, R$ 17.000,00 sem troca.

Contato com Rosana / Eduardo
Fone: (47)3370-7014.

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

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

• Megane Sedan ano e modelo

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

• Vende -se Scenic 2004 Prata

modelo Privilege completo + couro,
abs e air bago R$: 21.900,00. Tr:
9103-2020

• Renault Scenic 1.6 Expression Mec,
2004, Chumbo Completo, RII R$
22.000,00. Tr: 8888-5583/ 8885-
2085

• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4 portas com
25.000,00km. R$: 25.500,00 a vista.
Tr: 3370-5124

• GOL ano 99, modelo 2000, 16v,
alarme e trava, ar quente e frio. Valor
a combinar. Tr: 33762271

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VOLKSWAGEN'
• Gol ano 2000, G3 2 portas,
motor 2.0 8 válvulas.,
completo, serie comfortline,
ar condicionado, direção
hidráulica, vidros, retrovisores,
travas elétricas, alarme na

chave, etc. Tudo original.
Com rodas 17 TSW. Valor R$
16.500,00 sem troca.

• Vende-se Fox 1.6 4P preto
completo, ano 2004/2005.
Possui ar cond, vidros ele.
Nas 4 portas, trava, alarme,
direção hidráulica, retrovisores
elétricos, Farol de neblina
roda de liga leve 15', todos os
itens são originais de fábrica.
Carro bem conservado.

Valor: R$ 24 ..900 Tratar com

Thiago, Fone: 91725331 ou

32761265

• Vendo Montana Conquest 1.4,
vermelha, 2008 ótimo estado
de conservação. Preço a

combinar. Tr: 8812-4103 com

Gilmar

• Gol 99 special, 1.0 8

válvulas, 70 km original,
cinzai emplacado, 4 pneus
novos - 2 dono.(ótimo estado

de conservação). Tr: 9109-
4349 com Olavo/Edite. R$
13.000,00

CITROEN
• Vende -se C3 1.04 ano 2006

azul, em ótimo estado.Tr: 8422-

2576/8433-7002.

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

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

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

• HONDA CB 300R, 2011, cor
roxa. R$ 10500,00. Tr: 3371-
8208 19176-4929

• FACTOR ED 2009, azul,
documentada. Valor a

combinar. Tr: 9151-2805

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

troco por mat. construção.
Tratar: Nilo - 3376 0977

• Vendo Moto Apache Dafra

vermelha 150 c com corpo
de 250. Modelo 2011 com

um ano de uso nova. 4500

km rodados.R$ 2000,00 +

assumir 15 parcelas. IPVA
pago. Tel: 9923-9418 ou

99698058 falar com Marcele

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

Edivaldo ou Jaqueline.

MOTOCICLETA
• Vende -se moto Yamaha

xt600 (ténéré) ano 90 cor

azul! 2 faróis.Tr: 8497-7723
ou 9961-0465.

• Moto Kasinski, modelo WIN

'110, com 5000 km rodados,
vermelha e preta. câmbio
semi-automático, partida
elétrica e painel completo.
Rodas dianteira e traseira aro

17 em liga leve e freio a disco

dianteiro+ dois capacetes
inclusos. Valor R$ 2.800,00 a

negociar. Tratar com Ederson

9118-4900

OUTROS
• F1000 ano 1993, motor MWM.

"' Aceito carro de menos valor ou
moto tornado. Tr: 3276-1870 I

• HILUX 2008, prata, 75.000
Km, automática, top de linha.
Tr: 3370-7144

• Saveiro, ano 90, 1.6 a

gasolina. R$ 8000,00.Tr:
3371-6968

• Corolla 2004/2005, preto 1.8

automático, completo com
I /

sensor de estacionamento. R$
31.000,00. Tr: 9937-0655

• Vendo suspensão completa
com roda xix 250. Preço a

combinar. TR: 3273-1852 na

parte da manha.

• Kadett GL ano 97 MPFI 2.0

gasolina com kit gnv, vistoria
2012 ok, cor preto, vidros
e travas elétricas, alarme,
rodas esportivas de liga,
faróis de milha original,
pneus semi-novos, bateria
e amortecedores dianteiros
na garantia, ótimo estado de

conservação. R$ 11500,00
ceI. 9652-9616

• Cd Pionner Mp3 Novo c/4
falantes 5"Bravox R$420,00.
Tel: 9918-9996 8443-3633

• Vendo Parati 86 cor vermelha,
emplacada em Schroeder em
bom estado. Tr: 8822-7731

• Vende-se Alfa Romeo 164 ano

94 R$ 11.000.00. Tr 3370-
1550

• BUGGY BUGRE 1972,
1500cc,Verde, caixa SP2,
catraca suspensão SP2 -

RARIDADE, R$ 14.000,00. Tr:
9985-4101

• Vendo Escapade 2008 1.6

completa abaixo da FIPE telefone
de contato 479992-4000

• Vendo Fiesta Hatch 2002
Cinza. AC/DH/VE/TE/AL/MP3.
Valor R$15.0DO,00. Contato:
Hary 8836-3982

OUTROS
• Vende-se Ford Focus Hatch

GL 2006, 1.6 , 8V , gasolina,
prata, ar condicionado, direção
hidráulica, vidros elétricos,
travas elétricas, alarme, pneus
Yokohama e amortecedores.
dianteiros novos. Todo original.
Valor R$24.600,00 . Tratar pelo
fone (47)8428-7650 cl Douglas

• Vende-se 2 fuscas ano 68 e

70.Tel: 9654-2206

• VENDO trailer da marca

Turiscar Eldorado ano 1999

(04 janelas), frigobar, ar cond.
R$12.000,00.Estudo proposta
e parcelo, fone, 3371-1634.

• Vectra cd 2000, completo prata
IPVA Pago. R$ 20.000,00 Tr:

9997-0791 cl Carlos email:
aecbartz@ibest.com.br

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

• Toyota Hilux, ano 2008, 3.0,
automática top de linha, na cor

prata. Tr: 3370-7:),44.

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

• Toyota Corolla XEI 1.8 Aut.

Ano: 2004, Preto, Completo/
Bancos em couro; ABS; RLL.
Valor R$ 31.000,00. Tr: 8888-

5583/8885-2085

• GM Corsa Super 1.0 19981
Cinza 2 portas, Limp. e
Desemb. Traseiro, RLL Valor
R$ 9.500,00. Tr: 8888-
5583/8885-2085.

• Hyundai Tucson GLS Aut. 2008

I Prata. Completo + Bancos

em couro; Ar Digital; Piloto Aut.
Único Dono. Valor R$ 43.000,00.
8888-5583/8885-2085

• Ford Courier, CLX 1.4, 1998
Azul, RII, Protetor'de Caçamba.
R$ 10.500,00. Tr: 8888-

5583/8885-2985.
• VW Golf 2.0, 2000, Azul,
Completo I Bancos em couro;

RII 17 R$ 18.600,00. Tr: 8888-
5583/8885-2085.

• Kia Picanto EX 1.1 Aut.

2006, Preto, Completo, RII
Valor A Combinar. Tr: 8888-

5583/8885-2085. Kia
Sportage LX 2.0 Mec 2010,
Prata, Completo, Único
Dono, Garantia até 2015. R$
54.000,00. Tr: 8888-5583-
8885-2085.

I . !

VElcULOS ,

100% FINANCIADOS
EM ATÉ 60 MESES

VElcULOS
ATÉ J 0% ABAIXO
DA TABELA FIPE

VEICULO OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA
TRIBECA 3.6 270CV AUTO 4X4 COMPLElO+COURO+ABS+ABG+lETO+RODA4-AU1O+SENSOR+4X4 2010 137.000 127.0'00 SUBARUBW
408 FELINE 2.0 AUTO COMPI..ffO+ABS+ABG+SENSOR+TEJO-t-(OURo-t-EBOt-RODA+AUlD 2012 71.000 66.000 ITA
IMPRIiZA tlB 2.0 4X416V AR+DH+VrE+AL+ABG+A8S+cD+cO!V1P+4X4+FN+RODA+lDT·, 2011. 69.900 65.400 SUBARUBtlJ
FORESTER XS 4X4 AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+AQ+{D-t{OMP+RODA+4X4+LDT 2009 69.900 64.900 JONI
GOLF2:0 MI BLACK E!')ITION AUTO AR+DH+VJE+ABS+ABG+TETOt-cOUROt-SENSOR+COMPRODA+EBO 2011 59.500 54jOO JON
1302.0 AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+COMP+COURO+AQ+RODA+LDT+W 2011 55.000 52.000 JAR
1200 HPE SPORT DII:S�L

, AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+W 2005 54.900 50.000 ITA
S10 ADVANTAGE 2.4 CD AR+DH+AL+VTE+ABS+RODA+AQ+W 2009 54.500 49.500 JON
DUCATO cMGO FURGAO DIESEL 'AR+DH+AO 2008 52.000 48.000 )ON
CARENS EX 2.0L7 LUGARES AUTO AR+DH+VTE+AlJlO+(OURO+AQ+ABG+{OMP+RODA+LDT+W 2009 49.990 46.990 JAC-ITA

AR+DH+VTE+ABS4-ABG+AlJlO+(D+RODA+TfTO+{OMP+LDT+VV 2010 46.900
,"

ITA307 HB PRESENCE PK 2.0 AUTO 44.100
REXTON RX 320 AUTO COMPLfm-t-AL+ABG+ABS+{OURO+TElO-t-AUlO+RODA+SENSOR 2002 46.900 43.900 JAR

407 SD ALlÚRE 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+COMP+AU1O+RODA+QJ-HJJ"+W 2009 46.700 42.700 JAe-ITA
FOCUS SD GLX 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+CD+AQ+AUlO+RODA+DT+W 2009 44.990 41.990 ITA
STlLO SPORTING 1.8 AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+TE1O+CD+(OMP+AQ+lmDA+lDT 2009 42.900 38.900 JON
207 SD PASSION XS 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+AQ+AlJlO+(OMP+RODA+DT+W 2010 42.000 38.500 JON
C4 PAllAS 2.0 AUTO AR+DH+VfE+Al+<D+ABS+ABG+AlJlO+(OMP+RODA+DT+W '" 200.8.41.:500 38 . .l00 JON
XSARA PICASSO GLX 1.6 AR+DH+VTE+AL+ABG+AQ+RODA+LDT+W 2009 37.990 34.990 JON
POLOSD1.6 '·AR+DH+VfE+AL+AQ+W 2008 37.990 34.490 JON
KANGOO SPORTWAY AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2008 34.900 32.900 ITA
C4VTR2.0 AR+DH+VTE+AsS-!-ABG+AL+(OURO+AQ-H:OMP+SEN$OR+RODA 2007 35.800 31.800 JON
LlFAN 620 1_616V AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AQ+RODA+DT+W 2010 32.500 30.000 ITA
PAJERO TR4 2.0 AR+DH+VfE+AQ+ABS+AQ+COMP+4X4+RODA 2005 31.90Q 28.900 JAR
STILO 1.8 AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+LDT+W 2007 31.900 28.400 JON
COROLLA SE-G 1.8 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG-+:ffi+COURO+COMP+AUlO+RODA 2004 30.900 28.000 IND
PARATI1.8 COMFORTLlNE AR+DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 29.900 27.900 JON
207 SW XRS 1.4 FLEX AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2009 29.500 27.500 ITA
PUNTO 1.48V DH+VfE+AQ+LDT+W 2008 28.900 26.000 JAR
STRADA FIRE 1.4 CS AQ+W 2010 28.000 26.000 JAR
IDEA 1_4 MPI ELX DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 26.800 24.800 JAC-ITA
FOX 1.0 DI:I+VfE+AL+AQ+LDT+W 2008 25.699 24.199 JAC-ITA
BORA 2_0 MI 8V AR+DH+VTE+AL+AQ+ABG+RODA+DT+W 2001 25.000 23.000 RIS
SIENA FIRE 1.0 AQ+Df 2010 25.000 23.000 JON
CELTA LlFE 1.0 AQ+LDT 2009 22.900 20.900 BRU
GOL POWER 1.6 AR+DH+VTE+AL+LDT 2005 LUOO 20.500 JON
CORSA 1.0 AR+AL+AQ+lE+RODA+DT 2004 22.5{)0 20.000 JAR
FIESTAHB 1.0 AQ+LDT 2008 21.900 19.900 JON
206 SW PRESENCE 1.4 AR+DH+VTE+AQ+LDT+W 2006 20.900 19.400 RIS
206 5ENSAT 1.4 VE+AQ+U)T 2008 18.900 11.400 BRU
ASTRASDGLS AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+DT+W 2000 17.900 16.700 ITA
206 PRESENC� 1.4 AR+DH+VfE+AQ+AL+LDT+W 2004 18.500 16.500 JAC�ITA
KOMBI 9 LUGARES W 2001 17.800 16.000 RIS
Ml001.08V AR+YfE+AQ+W 2010 17.800 15.800 JON
VECTRA CD 2.2 AR+DH;t-VfE+AL+AQ+COMP+RODA+DT+W 1999 15.800 14.300 RIS

AR+DH+VlE+AL+AQ+ABG+RODA+LDT+W 2001 16.500 14.000 IND
CLlO RT1.0 16V AR+DH+VTE+ABG+{D+AQ+AL+LDT+W 2001 13.900 12.900 JAC-ITA
PALIO ELX �.O 16V AR+DH+VTE+AO+LDT+W 2001 14.900 12.900 BRU
CLASSE A 160 AR+DH+VTE+AL+ABG+ABS+AQ+RODA+LDT+W 1999 12.900 11.000 JON
ESCORT SW GLX 1.8 16V AR+DH+VfE+AI:.+AO+LDT 1997 H.90Ó 10.100 JON

DH+VE+RODA+AQ+LDT 1998 11.800 9.800 RIS

Vefculos com opçâo de financiamento, crédito sujeito à aprovação, preço "por RS" para I?agamento à vista ou finànciamentó sem troca.

Promoção válida até dia 31 de março de 2012. São 50 carros no estoque com preço até 10% abaixo da tabela FIPE de fevereiro. Os carros
estão no estoque das 710jas de seminovos do Gn':::.o Strasbourg.Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.Opção de pagamento com
cartão de crédito nas bandeiras anunciadas em até 3 vezes, limitado a RS 5.000,00 por negócio e até 10% do valor da venda.

SEGUNDA A SEXTA, DAS 8h ÀS 19h. SÁBADO, DAS 9h ÀS 13h.

JARAGUÃ DO SUL i 4732741900 IR. REINOlDO RAU,414
BLUMENAU 473231 6000 I tTAJAI47 3348 8556 I BRUSQUE 47 3355 4500

RIO DO SUL 47 3522 0686 l INDAIAl47 3333 4866

NUC�fQ�
(.'{Jl�s.sI(>NAll.V's,

O"YEicvws
AClll>-AI'WI

www.grupostrasbourg.com.br www.joniveiculos.com.br
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Celta LS 2012� Classic LS 2012 �i#ffJ.
Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 ��'#(

A partir de

60x de R$ 279 com taxa de 1.09 A.M

CONTE.COMIGO
PROCONVE

11!I1AltIm(,ulll .
.

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SIT�: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 24.490,00 ou através de plano ,de financiamento com 53,34% de entrada (R$13.590,00),
60 prestações mensais de R$278,58 com taxa de juros de 1,09%a.m., 13,89% a.a. e CH: 19,89 %a.a. Valor total financiado: R$30.304,96. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012,
com preço promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista de R$ 29.990,00. Corsa Hatch 1.4,4 portas,
Econo.f1ex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00.Ofertas validas para o perlodo de 21 a 2? de março de 2012 no Estado de Santa Catarina para veículos
Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárlas Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fabrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua

concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE • Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br· SAC: 0800 702 4200.
Ouvidoria GMAC - 0800 7226022.
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isa
Raphael Rocha Lopes, advogado e professor

Do direito de defesa

Já tratei aqui do assunto, �as
infelizmente me sinto com

pelido a falar de novo. Em de
fesa dos advogados, em defesa
dos cidadãos, em defesa da De
mocracia e em defesa da Justi
ça. Em suma, em defesa de um
país mais justo e equilibrado,
onde as pessoas possam acre

ditar no Poder Judiciário.
Há algum tempo, ouvindo

rádio no carro, tive o desprazer
de escutar o comentário de uma

apresentadora do programa
que se diz o de maior audiência
do Sul do país. A discussão gira
va em torno de um movimento
no Rio Grande do Sul para que
os promotores de justiça ocu

passem um lugar nos tribunais
do júri e nas salas de audiência
no mesmo nível dos advogados.

Aqui é importante um escla
recimento: não existe qualquer
hierarquia nem subordinação
entre advogados, magistrados
e membros do Ministério Pú
blico. Não há superiores, nem
inferiores. É um tripé que deve
estar equilibrado. Dada a infor-

. mação, continuo.
A tal moça do programa de

rádio, talvez esquecendo-se
que era ouvida'por milhares de

pessoas (algumas esclarecidas,
.outras nem tanto) simplesmen
te falou (com outras palavras)
que advogado deveria ter um

lugar menor mesmo, pois se o

acusado está em um tribunal
do júri, significa que ele é cul

pado (senão o juiz não o envia
ria para lá). Eu não sabia se ria
ou se chorava.

O poder de um comunica
dor muitas vezes é desconhe-

.

cido pelo próprio profissional.
Entretanto, não deveria. E, por
via de consequência, os radia
listas, jornalistas, apresentado
res, cronistas, deveriam prestar
atenção ao que falam ou, no

mínimo, se informarem um

pouco sobre como funcionam
as coisas que tratam.

Semana passada aconteceu

de novo.
O colunista Luiz Carlos

Prates, neste jornal, sarcasti
camente chamou de "doutor"
(assim entre aspas mesmo) um
advogado que deu uma entre

vista à revista Veja. E o criticou
ferozmente quando o causídi
co disse que não é necessário
acreditar na inocência de um

réu para defendê-lo.

Respeito a opinião do jorna
lista, profissional infinitamente
mais tarimbado e experiente
do que eu, mas veementemen

te não concordo com o que
ele disse. Definitivamente não
se trata de "corrida pelo ouro",
como finalizou o senhor Prates.

Mesmo correndo o risco. de
ser taxado de insistente, repe
tirei o que já escrevi aqui: cada
defesa de um acusado que se

faz é um tijolo de fortaleci
menta no prédio em constan

te construção da cidadania, da

liberdade e da democracia. O

que se busca, muitas vezes, se

quer é a absolvição pura e sim

ples: e, sim, apenas um julga
mento justo.

O número prevalecente de

advogados não está lá pelo
ouro. Está pela defesa dos direi
tos, pela defesa da Justiça.

Como diz Leonardo Boff,
"vivemos hoje grave crise mun
dial de valores. É difícil para
a grande maioria da humani
dade saber o que é correto e o

que não é. Esse obscurecimen
to do horizonte ético redunda
numa insegurança muito gran
de na vida e numa permanente
tensão nas relações sociais que
tendem a se organizar ao redor
de interesses particulares do que
ao redor do direito e da justiça"
(in Ética e moral - a busca dos

fundamentos). Assim, eu digo
que enquanto houver bons ad

vogados, vamos buscar e ficar
ao redor do direito e da justiça,
cumprindo nosso juramento, in
clusive buscando a ampla e justa
defesa a qualquer acusado.

Experiência Desejável:
- Cálculo Folha de Pagamento, Cálculo 13º salário,

Cálculo Férias, SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF.
r-

Interessados enviar curriculum para
contratadp2012@gmail.com

Contabilidade
Consultoria Empresarial

--_·�---·--�t:fllVSC, íIlJ52$j1l idade

Credibilidade Confiança
'I''I.'w,gumz.CJ:jm,br gurnz@gumz.com.br

(47J3371..4747 Desde 1978

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 0112012.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TIPO: Menor Preço por Item.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando
ao Registro de preços a AQUISiÇÃO DE SERViÇOS PARA TRANSPORTE

ESPECIAL DE PESSOAS, DESTINADOS AOS CÉNTROS DE REFERÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA SOC·IAl - CRAS, EM VEíCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU

VAN, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MíNIMO 16 (DEZESSEIS)
PASSAGEIROS SENTADOS (incluindo motorista) ao longo de 12(doze) meses,
conforme especificações no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de

Registro de Preços. REGIMENTO: lei Federal 8.666 de 21/06/�3, lei Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho
de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às

13h30 do dia 02 de abril de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. ,

de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio

Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as 14 horas do dia 02 de abril de 2012, na sala de reuniões da Gerência

de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$52.528,00
. (Cinquenta e dois mil e quinhentos e vinte e oito reais). INFORMAÇÕES: A íntegra
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 05 de março de 2012.

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°. 46/2012. Pro
cessos: 29/2012-FC, 15/2012-FME, 003í2012-FUJAMA, 002/2012-FRO
AGRO, 002/2012-FMDD, 004/2012-ISSEM PREVIDÊNCIA, 004/2012-IS
SEM ASSISTÊNCIA, 004/2012-FROHAB, 007/2012-FMS, 004/2012-FU
MTUR, 003/2012-FUMDEC, e 44/2012-SAMAE. SECRETARIA DE AD

MINISTRAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE

ESPORTES, FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE, FUN
DO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL, FUN
DO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS, INSTITUTO DE SEGURIDA
DE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA),
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL, FUNDO 'MUNICIPAL DE SAÚDE,
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL
VIMENTO ECONÓMICO E SERViÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGO
TO. TIPO TÉCNICA E PREÇO. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços técnicos especializados na área de informática,
para licença de uso de softwares para a Gestão Pública Integrada, com
preendendo os Sistemas de: Planejamento (PPA, LDO E LOA), Gestão
Contábil, Compras e Licitações, Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Gestão
Pessoal (Recursos Humanos, Folha, Saúde Ocupacional), Gestão do ISS

QN, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Escrita fiscal, Fiscalização Fazen

dária, Tributos Imobiliários, Receitas Diversas, Contribuição de Melhoria,
Controle de Arrecadação, Fiscalização de Obras e Posturas, Dívida Ativa,
Procuradoria Jurídica, Protocolo e Processo Digital, Atendimento e Portal
de >Serviços - WEB, Portal da Transparência - WEB, Ouvidoria, Business
Intelligence (BI) ou Business Objetcs (BO), Controle Interno, bem como

serviços de implantação e treinamento, tudo em conformidade com o Ane
xo II - Projeto Básico e Anexo IX - Características pontuáveis dos siste

mas, e demais condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. TIPO:
Técnica e Preço. REGIMENTO: Lei Federal n", 8.666/93 e suas alterações .

posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

09 horas do dia 07 de maio de 2012, no Setor de Protocolo desta Prefei

tura, sita a Rua Walter Marquardt, n", 1.111, bairro: Barra do Rio Molha
- Jaraguá do Sul (SC). ABERTURA DOS ENVELOPES: As 09:30 horas
do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos
desta Prefeitura, no endereço acima. VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO:
R$ 1.308.836,08 (um milhão, trezentos e oito mil, oitocentos e trinta e seis
reais e oito centavos). OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos

estarão disponíveis na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
sem qualquer custo, ou poderão ser retirados na Gerência de Licitações
e Contratos desta Prefeitura, no horário das 07:30 horas as 11 :30 horas
e das 13 horas as 17 horas, mediante o pagamento de taxa de R$ 30,00
(trinta reais) no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, sita a Rua Walter Marquardt, nO. 1.111. - bairro: Barra do Rio Molha,
nesta cidade. INFORMAÇÕES: Informações, dúvidas e esclarecimentos

poderão ser obtidos no endereço acima, ou pelo fone (0**47) 2106-8079
ou pelo e-mail id1757@jaraguadosul.sc�gov.br. AlC Sra. Alcioneide A.K.
Eleutério. Jaraguá do Sul (SC), 20 de março de 2012.
CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

I .��I". I, �I
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Um dia "em favor da socialização
nata internacional
será celebrada pela
ONU. Portadores

conquistam cada vez
mais a inclusão social

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

_Asituação está mudando:

pela primeira vez, o Dia
Internacional da Síndrome de
Down está sendo celebrado

pela Organização das Nações
Unidas (ONU), enquanto por
tadores da deficiência conquis
tam cada vezmais independên
cia e dignidade social. Cada vez
mais, portadores da síndrome
estão adentrando no mercado
de trabalho, afirma a assistente

social da Apae (Associação dos

Pais e Amigos dos Excepcio
nais) de Jaraguá do Sul, Tamara
de Cássia Petry Rodrigues. "Até
tivemos notícia de Downs que
conseguiram entrar na facul
dade, no Rio Grande do Sul",
comenta. Hoje, a entidade tem
284 alunos no município.

"Ainda existe muito precon
ceito, mas está cada vez mais
raro. Antes era comum que fa
mílias discriminassem o excep
cional", afirmaTamara. "Hoje, os
pais tem procurado a estimula

ção e aApae cada vezmais cedo,
pois em muitos casos a pessoa
pode levar uma vida pratica
mente normal", afirma. Hoje, a
Apae se empenha na socializa

ção e na garantia da indepen
dência do portador de Down,
com cursos profissionalizantes -

em Jaraguá são dois: lavação de
carros e panificação - e após a

conclusão dos cursos, a entida
de ajuda a encontrar emprego.

"
"

E possfvel
levar uma
vida normal

A Síndrome de Down é utna
desordem cromossomial, cau
sada pela existência de uma

terceira cópia (trissonomia) do
cromossomo número 21. Além
de retardo mental e problemas
no crescimento, também pode
causar problemas cardíacos, di
gestivos, ósseos e musculares.

Porém, com acompanhamento
adequado, a maior parte dos

portadores pode levar uma vida
normal, com independência.

SUCESSO

I:nserção nomercado
de trabalho émn
sonho rea·limdo para
o jovemVanildo

Mais uma conquista: o emprego
Aos 22 anos, Vanildo Rodri

gues -da Silva Júnior não se dei
xa derrubar pela Síndrome de
Down: se preparando para en

trar no mercado de trabalho, o
jovem morador do bairro Iara
guá 99 vai e volta da Apae to

dos os dias por conta 'própria ,

faz suas compras sozinho e se

arrisca na culinária doméstica.
IIEu sei me virar sozinho se eu

precisar", conta, orgulhoso.
A conquista é a realização de

um sonho para Júnior, que já tem
todos os certificados para a inser

ção no mercado de trabalho. IIEu

já fizumacucaRomeu eJulieta em
casa, ficou bem gostosa", conta a

respeito do curso de panificação.
Ele afirma não ter grandes difi
culdades no dia a dia. IIEu consi-

,.

go fazer tudo, ler, escrever, e agora
vou trabalhar", declara.

Dentro da entidade, aproveita
as atividades físicas, como prática
esportiva e dança, além da acade-

'mia. IIEle recebeu a, estimulação
desde bem cedo e se desenvolveu
muito bern", conta a professora
SirleyVieira. Agora, está na etapa
de inserção em alguma empresa
da região. "Muitas empresas ain
da pré-julgam, mas está cada vez
mais tranquilo para encontrar

um local de trabalho", explica
Tamara. Para o rapaz, o que im

porta é que seja em um local per
to de casa. IITem que ser fácil de

chegar", explica Júnior.

Dia Internacional foi
estabelecido em 2006
Criado em 2006' pela ONG - foi abraçada por um grupo 'de

Down Syndrome Intemational pacientes na Suíça. Neste ano,
e por médicos da universidade Downs de todo o mundo serão
de Genebra, a data foi escolhida ouvidos pela ONU, juntamente,
pelo caráter simbólico: o 210 dia com ações de conscientiza
do 30 mês, representando a trís- ção em vários países. As ações
sonomia do cromossomo 21. Em de maior destaque podem ser

sua primeira edição, a idéia - fo- consultadas no site do evento

cada no combate ao preconceito (http://www.worlddownsyn
e na socialização dos pacientes dromeday.orgl)

Apoi9 da família

"Carinho é omais Importante'; dizmãe
A descoberta veio como um

choque: embora os exames pré
natais não tenham detectado
nada de incomum, foi no parto
que os gerentes comerciais Sy
mane Matos, 37 anos, e Charles
Ballamico, 42, descobriram que o

pequeno Arthur era portador da
síndrome. IIFoi um choque sim,
todo pai sonha com um filho per
feito" ,conta Symone. "Mas logo
nós aceitamos, porque a aceitação
e o amor são as coisas mais impor
tantes para garantir o desenvolvi-

, menta", adiciona.
Com apenas 10 meses, o dia a

dia do pequeno é atarefado: são ' meiro filho dela, o pequeno tem
.

duas sessões de fisioterapia e duas dois meio-irmãos por parte do
sessões de estimulação a cada se- pai - e que receberam bem o ir

mana, e quando 'completar um "mãozinha. "Elesmoram no Mato

ano, deve começar também as Grosso, mas quando vêm, amais
sessões com o fonoaudiólogo, velha quer sempre cuidar dele;
"Iambém fazemos acompanha- enquanto o mais p.ovo ainda não
menta com um neuropediatra, liga muito, até porque menino

que está surpreso com o desenvol- não se interessa muito por be-
vimento dele", conta amãe. bês", conta Symone.

"Nossa preocupação maior
é garantir a independência dele,
porque se ele não puder se cuidar
sozinho, como ele vai ficar quando
não estivermos mais aqui?", decla
ra Symone. Enquanto este é o prí-

Com apenas
10 meses, o dia a

dia. do pequeno é .

atarefado.

ACEITAÇÃO A deficiência de Arthur exige
cuidados elÇtras e ele conta; com o amor dos pais
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• 20/3 - Emelec x Lanús*
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Sesc promove competição para suprir carência
de eventos voltados àsmulheres na região

obrigatória a autorização por
escrito dos pais ou do respon
sávellegal. O congresso técnico
acontece no dia 15 de maio, nas
dependências do Sesc, onde se

rão definidas as chaves e o siste

ma de disputa, de acordo com o

número de participantes.
O valor da inscrição por

equipe é de R$ 200, além de um

cheque caução de R$ 350. As

inscrições devem ser confirma
das até as 19h do dia 14 demaio,
no Sesc, através da entrega da
ficha de inscrição preenchida e

assinada pelos atletas, além dos
documentos necessários.

Haverá premiação em troféu
e medalhas para o campeão e o

vice. O terceiro colocado recebe

apenas medalhas. "Nossa expec
tativa é contar com oito equipes,
um número bom e que daremos
um grande passo para futuras

competições", finaliza Rangel.

LACUNA Competições escolares estão entre as poucas opções para as equipes de futsal feDrlnino

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Futsal

Mulheres ganham espaço
DANIEL CAVAGNOLIlCHAPECOENSE

,

VITORIA Agora comandada por Itamar Schulle,
Chapecoense encara os capixabas do São Mateus

Mais uma 'super-quarta'
A noite quarta-feira será

de muito futebol, com parti
das válidas pela Taça Liberta
dores daAmérica e pela Copa
do Brasil, Pela competição
sul-americana, três brasilei
ros entram em campo.

Às 19h45, o Internacional
- sem Jô e DAlessandro - joga
na Bolívia contra a altitude e

o The Strongest (l9�45). Às
22h, o Vasco espera um jogo
difícil -contra o retrancado

Libertad, no Engenhão. Tam-

Por iniciativa do Serviço So
cial do Comércio de Jaraguá

do Sul, vem aí a 1 a Copa Sesc de
futsal feminino. A competição
chega para suprir uma lacuna
no calendário da modalidade,
que hoje conta apenas com

competições amadoras em Ia
raguá do Sul e Guaramirim.

"Estamos disponibilizando
mais um espaço para a prática
do esporte, já que em nossa re

gião as competições no naipe
feminino acontecem com me

nos frequencia", comenta Kle
ber Rangel, coordenador espor
tivo da entidade.

Não é necessário ser comer

ciário ou associado ao Sesc para
participar do campeonato, que
tem seu início previsto para o

dia 20 de maio. A única restrição
diz respeito às atletas federadas,
que não poderão participar da Limitação quanto
disputa. "Acredito que ao ser à participação de
liberada a participação de atle-

atletas federadas visa
tas federadas, podemos tiraro incentivar as equipes
estímulo de equipes com uma

com menor estrutura
estruturamenor", avalia Rangel. na 1a Copa Sesc de

A idade mínima para parti - futsal feminino.
cipar €Ia copa ié� ruBII�os,� Isendo li, ,--I' -----'

bém às 22h, no Pacaembu,
o Corinthians recebe o Cruz

Azul, em clima de decisão.
Na Copa do Brasil, seis

times da elite nacional em

campo. Destaques para os

jogos de Grêmio (19h30, con
tra o River Plate), Palmeiras
(l9h30, contra o Coruripe) e

Botafogo (22h, contra o Tre

ze), que avançam com vitó
rias simples. O mesmo acon

tece com a Chapecoense, que
recebe o São Mateus (20h30).

• Taça Libertadores

• 20/3 - Bolivar x Junior Barranquilla*
• 21/3 - 19h45 - The Strongest x Internacional

T 21/3
- 22h - Vasco x Libertad
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• 21/3 - 22h - Corinthians x Cruz Azul

• 22/3 -19h45 - Vélez Sarsfield x Deport.Quito
22/3 - 22h - Santos x Juan Aurich

• 22/3 - 22h - Atlético Nacional x Godoy Cruz

*encerrado após o fechamento da edição

• Copa do Brasil
,

21/3 -19h30 - Grêmio x River Plate

• 21/3 - 19h30 - Portuguesa x Cuiabá
• 21/3 - 19h30 - Ponte Preta x Sapucaiense
• 21/3 - 19h30 - Palmeiras x Coruripe
• 21/3 - 20h30 - Chapecoense x São Mateus

• 21/3 - 20h30 - Fortaleza x Comercial (PI)

21/3 - 20h30 - ASA x Santa Quitéria

21/3 - 22h - Botafogo x Treze .

21/3 - 19h30 -. Coritiba x Nacional (AM)
,

I

• Torneio de Verão

• 20/3 - Néki x Cival*

• 20/3 - Kiferro x Noite à Fora*

• 20/3 - PQN x Baumann*

*encerrado após o fechamento da edição

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
.

REPúBLICAFEDERATNADO BRASIL - ESTADO DE SANTACKfARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL - SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para,
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados aprotesto nesteCartó
rio, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado
o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal, FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 204569/2012 Sacado: AlCI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Endereço: AV
MARECHALDEODORODA FONSECA 320 SAlA 25 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:WER
NERMARQUARDT Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 000002 7 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2,420,09Dataparapagamento: 21 de março de 2012Valor R$95,93 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 2.300,00 - Juros: R$ 72,83 Emolumentos: R$ll.60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204549/2012 Sacado: ALDENEI EC UDA Endereço: RUA ADOLF PUTTJER
294 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-600 Credor: VACHERON DO BRASIL ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N" TItulo: 15977/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.672,88 pata
para pagamento: 2l demarço de 2012Valor R$47,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.601,60 -Juros: R$ 24,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204496/2012Sacado:ALISANDRODEMETRIO Endereço: RUADOMHEillER
CAMARA 134 L 34 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: NAVA E GÚÂRESI ITDA ME Por
tador: - Espécie: CH - N°TItulo: 000069 8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 541,32 Data
para pagamento: 21 de março de 2012Valor R$204,60 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 300,00 - Juros: R$ 181,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 204448/2012 Sacado: ALVARO EWALD Endereço: R GEIULIO VARGAS 268
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: OESA COM E REPRES ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 2202765U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.254,79 Data
para pagamento: 21 demarço de 2012Valor R$27,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.202,72.- Juros: R$ 4,81 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204797/2012 Sacado: AURIMARLIPINSKl Endereço: RODOVIABR280KM 85
S/N - CORUPA-SC - CEP: 893078-000 Credor: GMAIOCHIE CIA ITDA Portador: - Espécie: DP
- N° TItulo: 28893/1-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.739,42 Data para pagamento:
21 de março de 2012Valor R$739,14Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.934,63 - Juros:
R$ 716,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 51,45

Apontamento: 204463/2012 Sacado: AUTOMECADVENTO ITDA Endereço: AVMARECHAL
DEODORO DAFONSECA 657 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: BOXCARB EQUI
PAMENTOS ITDAME Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 1462 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.138,36 Data para pagamento: 21 de março de 2012Valor R$27,80 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.086,40 - Juros: R$ 4,70 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204126/2012 Sacado: BELKAS ITDA Endereço: RUA WIGANDO MESUN
86 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-455 Credor: PERSONALL\'ZZA BRASIL INDUSTRIA DE
ACESSO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 875/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.876,95 Data para pagamento: 21 de março de 2012Valor R$31,54 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 2.816,50 - Juros: R$ 8,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 204522/2012 Sacado: BRIMAX SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIM En

dereço: RUA REINOLDO RAU 60 SALA 15 E 16 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-600 Cre
dor: MARMORARIA E TRANSPORTES KRUEGER UDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 05305 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 340,42 Data para pagamento: 21 de

março de 2012Valor R$36,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 280,00 - Juros: R$
13.16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligên
cia: R$ 9,96

Apontamento: 204498/2012 Sacado: DENILSON ARISTIDES SILVEIRA Endereço: RUA RO
DOLPHO BUTZKE 55 CASA 2 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-252 Credor: BV FINANCEIRA
S/A C.EI. Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 251012060 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.627,70 Data para pagamento: 21 demarço de 2012ValorR$373,04Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.219,50 - Juros: R$ 349,94 Emolumentos: R$ 11 ,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 204435/2012 Sacado: DIAS & SCHUL1Z MENGARDA ITDA - ME Endereço:
AVENIDAGEIULIOVARGAS 268 SALA 249 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: VI
NICOLA PERICO ITDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 0002276/03 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 402,32Data para pagamento: 21 de março de 2012ValorR$25,68Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 352,48 - Juros:R$ 2,58 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204437/2012 Sacado: DIAS -& SCHUL1Z MENGARDA ITDA - ME Endereço:
AVENIDA GEIULIO VARGAS 268 SALA 249 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: VI-

NICOLA PERICO ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0002275/03 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 447,21 Data para pagamento: 21 demarço de 2012ValorR$26,OI Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 397,04 - Juros: R$ 2,91 Emolumentos:R$II,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204283/2012 Sacado: EUSABETE EUBIO Endereço: RUA MARTIM SD\HL
551 APTO 302 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-310 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTU
RA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0194831005 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 598,40 Data para pagamento: 21 de março de 2012Valor R$26,41
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 552,52 - Juros: R$ 3,31 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 204229/2012 Sacado: FIEDLEREVIEIRANETO LIDA Endereço: RUAWIGAN
DO MENSUN 86 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-455 Credor: PERSONALL\'ZZA BRASIL
INDUSTRIA DEACESSO Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 894-1 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 3.364,57Data para pagamento: 21 de março de 2012ValorR$33,OODescrição
dos valores: Valor do título: R$ 3.302,66 - Juros: R$ 9,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 204534/2012 Sacado: JRV COSMETICA ITDA ME Endereço: RUA JOAO PI
COW 166 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-590 Credor: BELLUNO FUNDO DE INVESTI
MENTO EM DIREITO Portador: COM.VAREJISTA DE COSMET. FACE CORPO ITD Espécie:
DMI - N'Título: 230.004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.489,05Data para pagamento:
21 de março de 2012Valor R$33,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.431,77 - Juros:
R$10,02 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 204550/2012 Sacado: JULIO CESAR PATRICIO Endereço: RUA FELIPE SCHI
MIT218 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89251-060 Credor: ANDlSATCOMERCIO DEELETRO
NICOS ll'DAME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 2 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 448,46 Data para pagamento: 21 de março de 2012Valor R$24,30 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$I,20 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
___________________________________________________ ,,
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Apontamento: 204471/2012 Sacado: KAROISA ITDA ME Endereço: RUAWAl1ER MAR
QUARDT 3050 - BARRA DO RIO MOLHA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: ADINA IND E
COMDE FECHOS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 829751-Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 4.263,31 Data para pagamento: 21 demarço de 2012ValorR$39,89 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 4.199,26 - Juros: R$16,79 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204472/2012 Sacado: MARCIO SILVA BRAGA-ME Endereço: AVMARtCHAL
DEODORO DA FONSECA l188 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: MARECHAL
PNEUS EAUTOCENTER ITDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: CF 582/5 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 403,56Data para pagamento: 21 demarço de 2012ValorR$24,40 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 355,00 -Iuros: R$I,30 Emolumentos: R$ l1,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204475/2012 Sacado: NANETE TEXTIL .ITDA. Endereço: RODOVIA SC
416,2727 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: SHOPPING DO INST COM DE EQUIP ELLIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 162A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 275,53 Data
para pagamento: 21 de março de 2012Valor R$23,88 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 215,00 - Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 204484/2012 Sacado: PAULO ROBERTOVITORINO MENDES Endereço: RUA
DASAZALEIAS, CASA 8 - JGUAESQUERDO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-415 Credor:
CONDOMINIO AZALEIAS Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 19 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 304,67 Data para pagamento: 21 de março de 2012Valor R$25,76 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 2,66 Emolumentos: R$ l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,.10 Condução: R$ 23;20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 204430/2012 Sacado: RAIMUNDO RAHN Endereço: RUA ALBERID UTPA
DEL 1536 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-600 Credor: OESA COM EREPRES ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 2211903U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 334,79 Data

para pagamento: 21 de março de 2012Valor R$24,08 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 267,81 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Dilipência: R$ 28,70

Apontamento: 204495/2012 Sacado: SUELEN TOMAZ OUVEIRA Endereço: RUAWAlTER

MARQUARDT 1920 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: MARLETE MILLNITZ DE OUVElRA
Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000057 4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 363,06
Data para pagamento: 21 demarço de 2012ValorR$38,90Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 300,00 - Juros: R$15,80 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na
data de 21/03/2012. Jaraguádo Sul (SC), 21 demarço de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach Total de títulos publicados: 21

REPúBLICAFEDJillATIVADO BID\SIL- ESTADO DE SANfACATARINA - Tabelionato do Município eComarca de Guararnirirn - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário de funcionamento: 8h30hàs 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇAO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títu
los abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publícaçãçjíeste edital
a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanfo à possibili
dade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ,

Protocolo: 28461 Sacado: ALBERTO TELES DA CRUZ CPF: 020.513.429-70 Endereço: Rua
OlindaPretti Satler nO 01, BeiraRio, 89270-000, Guararnirim Cedente: BVFINANCEIRAS/AC.EI
CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251007273 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVenci
mento: 27/09/2010 Valor: 50.680,20 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28687 Sacado: ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS CPF: 715.051.809-53 Endereço:
RuaOsvaldo Klein nO 940, Guamiranga, 89270-000, Guararnirim Cedente: BANCODOESTADO
DO RIO GRANDEDO SULSACNPJ: 92.702.067/0001-96Número doTítulõ: 1645/68AEspécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 11/02/2012 Valor: 539,00 Liquidação apôs a intimação: R$11,60, Condução: R$27,20,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 28688 Endereço: Rua Osvaldo Klein nO 940, Guamiranga, 89270-000, Guaramirim
Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Nú
mero do Título: 1645/68B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 25/02/2012 Valor: 539,00 Liquidação após a inti
mação: R$ll,60, Condução: R$ 27,20, Diligência.Râ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 28683 Sacado: ALEXANDRE JOAODE BORBACPF: 056.177.009-36 Endereço: Rua
Manoel da Silva nO 150, Guamiranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: ANTONIO MARCOS
RAUSISSE CPF: 532.290.969-91 Número do Título: OI/OI Espécie: Nota Promissória Apre
sentante: ANTONIO MARCOS RAUSISSE DataVencinlento: 1O/01l2012 Valor: 1.700,00 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28245 Sacado: DEBORA DORNELES lll-IA CPF: 026.248.589-38 Endereço: Rua
Carlos Fossile n° 331, Vila Amizade, 89270-000, Guararnirim Cedente: CHELLYN LlNGERIE
LIDA CNPJ: 05.297.285/0001-98 Número do Título: 120409 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 09/01/2012
Valor: 551,40 liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 28259 Sacado: DECORBLU IND. E COM. DEMOVEIS LIDACNPJ: 05.207.381/0001-
06 Endereço: Rua 13 de Maio nO 100, Treze de Maio, 89108-000, Massaranduba Cedente: SI
COOB-SCBLUCREDTCOOPECONECREDITOCNPJ:03.960.819/0001-99NúmerodoTítulo:
10364Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 22/02/2012 Valor: 83,66 liquidação após a intimação:R$ll,60, Condu
ção: R$ 68,54, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28729 Sacado: DONIZETE LOPES DE BRITO CPF: 026.249.799-99 Endereço:
Rua Maria Alves Sabino nO 15, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA
S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251003258 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento:
26/07/2010 Valor: 32.692,80 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28583 Sacado: ENGRENEI TORNEARIA MECANICA ME CNPJ: 10.848.009/0001-
00 Endereço: Rua Patricio Dias - Caixa Postal122 nO s/no, Jacu Açu, 89270-000, Guaramirim
Cedente: INDEK COMERCIO DE FERRO E AÇO ITOA CNPJ: 78.262.169/0001-07 Número do
Título: 111342/A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. DataVencimento: 23/02/2012 Valor: 242,73 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28774 Sacado: EVANDRO OSMAR FEIDMANN CPF: 023.568.789-80 Endereço:
Rod. SC 413, Km 08 nO s/n, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: MAIOCHI PETRO
LEO ITDA CNPJ: 05.287.643/0001-81 Número do Título: 17556 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: MArOCH1 PETRÓLEO ITOA Data Vencimento: 15/01/2011 Valor:
398,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 28553 Sacado: GILBERTO ALBANO - MUSICAR - ME CNPJ: 14.092.448/0001-97
Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1818, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: MULTIALLOY
METAIS E UGAS ESPECIAIS ITDA CNPJ: 54.228.440/0001-20 Número ao Título: 0100675701
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 01/03/2012 Valor: 663,04 liquidação após a inti
mação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 28733 Sacado: GUllRERME ARTUR CORREA CPF: 067.895.269-86 Endereço:
Estrada Bananal do Sul nO 10461, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO
PANAMERICANO S/A CNPJ: 59.285.411/0001-13 Número do Título: 41893660 Espécie: Nota
Promissória Apresentante: BANCO PANAMERICANO S/A DataVencimento: 09/02/2010 Va
lor: 23.144,15 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

'

Protocolo: 28682 Sacado: HARfH GILBERTO SALING CPF: 488.407.189-15 Endereço: Rua
Maria Zastrow nO 567, Nova Esperança, 89270-000, Guararnirim Cedente: CCR ETIQUETAS
LIDAEPP CNP]: 01.294.796/0001-03 Número do Título: 001072006 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 01/03/2012 Valor: 233,34 liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
____________________________________________ ..1. , _

Protocolo: 28567 Sacado: JOSE SALVADOR SANTANA DA SILVA CPF: 832.037,619-04 Ende
reço: Rua Butuca nO 104, Butuca, 89108-000, Massaranduba Cedente: AUTO MECANICACAJU
LIDAME CNPJ: 07.554.778/0001-91 Número doTítulo:AEspécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 25/02/2012
Valor: 525,34 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00
Protocolo: 28724 Endereço: Rua Butuca nO 104, Butuca, 89108-000, Massaranduba Cedente:
AUTO MECANICA CAJU ITOA ME CNPJ: 07.554.778/0001-91 Número do Título: A Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 29/02/2012 Valor: 216,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO .

Protocolo: 28692 Sacado: JUCEUO CIZESKI CPF: 948,730.469-04 -Endereço: Rua Luiz Baris
tíeri nO 300, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIALLIDA
CNPJ: 81.514.473/0001-09 Número do Título: 2.353/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRAOESCO SA. Data Vencimento: 17/02/2012 Valor:
150,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 28686 Sacado: MARIA ISOLETE BERRI MORESCO ME CNPJ: 82.890.625/0001-30
Endereço: Rua 307, Aderico Girardi nO 15, Benjamin Constant, 89108-000, Massaranduba Ce
dente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDEDO SULSACNPJ: 92,702.067/0001-96 Número
do Título: 02090204 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO BRADESCO SA. DataVencimento: 22/02/2012 Valor: 372,12 Liquidação após a intimação:'
R$ll,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28732 Sacado: ROGEUO DE OLIVEIRA JOSEF! CPF: 782.549.579-91 Endereço:
Rua São Leopoldo nO 07, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSA S/A CNPJ:
61.348.538/0001-86 Número doTítulo: 998466225-5Espécie: Cédula de Crédito BancárioApre
sentante: BANCO FlCSA S/ADataVencimento: 21/07/2010 Valor: 17.898,16 liquidação após a
intimação: R$ 11,60, e'ondução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guararnírim, 21 de maJ'ÇO de 2012.

CI-IRIS'D\ INGEHILLEWAGNER, Interventora II 1 , ,
� j
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WEGS.A
COMPANHIA ABERTA

CNPJ: 84.429.605/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPq'AL PRÓPRIO
Comunicamos que o Conselho de Administração da WEG, em reunião realizada hoje, deliberou declarar juros sobre capital
próprio ("JCP") no valor total de R$ 47,442,738,61, correspondente a R$ 0,07647059 por ação, aos titulares de ações escriturais
nesta data de 20 de março de 2012, "ad referendum" da Assembleia Geral.O pagamento de JCP ocorrerá a partir do dia 15 de

agosto de 2012 e será feito pelo valor liquido de R$ 0,065000 por ação, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze
por cento), exceto para os acionistas que comprovarem até 23 de março de 2012, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição
financeira escrituraria das ações daWEG S,A., sua condição de imunes ou de desobrigadas da retenção por disposição legal.
O valor pago como ICP será imputado aos dividendos obrigatórios conforme determina o artigo 37 de estatuto social da

WEG. A partir de 21 de março de 2012 as ações de emissão da WEG S.A. serão negociadas "ex-juros sobre capital próprio':
Informações adicionais podem ser obtidas no Banco Bradesco S.A., departamento de ações e custódia, Cidade de Deus, Os

asco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou diretamente na sede daWEG S.A., Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.O 3.300, CEP

89.256-900, Iaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-6973. Iaraguá do Sul, 20 de março de 2012

OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - COMARCA DE JARAGUA DO SUL-SC

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Ia
raguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que HELIO GRUETZAMACHER,
CI n= 544.605-8-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 da Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 1090 - Alwin Koch n= 305, bairro Três Rios

doSul, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da Lei n= 6.766/79, o REGISTRO
DO DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 1090 - Alwin Koch e 1086 Heriberto Fe

lipe Onofre, Bairro Três Rios Sul, perímetro Urbano de Iaraguá do Sul/SC, abaixo carac

terizado , aprovado pela Prefeitura Municipal de [araguá do Sul/SC, conforme Certidão
n= 92/2011, expedida em 03/05/2011, e reavaliada em 05/12/2011, Proc. n= 33026/2011,
assinado como responsável técnico, o' técnico em agrimensura José Clenio Vargas de 01-'
iveira, CREA n° 14266-2 ART nO 3877853-7. O desmembramento é de caráter residencial,
possui a área total de 51.541,00 m2, sendo constituído de 03 parcelas, sistema viário e

remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 1-5

(quinze) dias, contados da data da última publi
cação do presente edital, e deverá ser apresentada

'

por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco,
n= 414, sala 02, centro, Iaraguá do Sul/Se.

JARAGUA DO SUL, 14 de Março de 2012.

AOFlCIALA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

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

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

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

EXTRATO DO CONTRATO 033/12
Processo de licitação nO 017/12

_Modalidade Tomada de Preço nO 002/12
Contratante: MUNICíPIO DE CORupA inscrito no CNPJ sob o nO

83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 -

Centro, Corupá - SC ..

Contratada: HANSATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 83.109.108/0001-44, estabelecida a Rua Estrada Pedra de Amolar, 20,
Município de Corupá-SC.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPOR
TE DE PASSAGEIROS COM O INTUITO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS
MATRICULADOS NOS CURSOS DA UNIDADE SENAI/SC DE JARAGUÁ DO

SUL, PARA APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS MO
RADORES DO MUNICíPIO.
Valor do Contrato: R$111.680,00 (Cento e Onze Mil Seiscentos e Oitenta Reais).
Data da Assinatura: 20/03/2012
Data da Vigência: 31/12/2012

luiz Carlos Tarnanlnl
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

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

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

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

EXTRATO DO CONTRATO 032/12
Processo de licitação nO 022/12
Modalidade Tomada de Preço nO·003/12
Contratante: MUNiCípIO DE CORupA inscrito no CNPJ sob o n?

83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 -

Centro, Corupá - SC.
Contratada: ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida na cidade de
Canoinhas estado de Santa Catarina, na Rodovia BR-280, 4517, Bairro Boa

Vista, CEP 89460-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.? 05.279.711/0001-60.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a ampliação, adequações
de edificações e revisões de parte elétrica do Centro de Educação Infantil
Dona Nina, incfhindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas
e equipamentos, conforme projeto arquitetõnico, orçamento, cronograma,
memorial descritivo e quantitativo anexos.

Valor do Contrato: R$ 195.419,86 (Cento e Noventa e Cinco Mil Quatrocentos
e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos).
Data da Assinatura: 20/03/2012
Data da Vigência: 21/09/2012

I ;,
luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal
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MARCELE GOUCHE

c meç

Família reunida
à espera de um lar

A bebê Stefani volta para casa depois de
70 dias de internação em hospital da Capital

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

Ela ficou 70 dias internada.

Chegou a ser desenganada
pelos médicos, que informaram
que as chances de sobrevivência
eram de apenas 5%, sofreu para
da cardíaca e por pouco não per
deu o braço esquerdo. Hoje, Ste
fani de Lima, urn ano, volta para
casa e finalmente Maria Ângela
Rodrigues Dufeck, reúne os três

filhos. A irmã gêmea Dafni, saiu
do hospital há dois meses. As

bebês sofreram queimaduras de

segundo e terceiro graus em urn

incêndio na casa onde moravam
com os pais, em Jaraguá, dia 9 de

janeiro deste ano.
Stefani recebeu alta do

hospital Joana de Gusmão, na

segunda-feira à tarde. No mes-

mo dia, Angela retornou com a

filha nos braços para Iaragua e

está na casa da irmã junto com

a pequena Dafni e o filho mais
velho Andrei, 5 anos.

Logo nos primeiros!dias, os
médicos foram taxativos. "Eles
disseram que era para eu ficar

preparada, que eles iriam fazer
o máximo para salvá-la, mas as

chances eram poucas", lembra
Angela. Semanas depois, veio a

notícia de que o braço da bebê

poderia ser amputado. A equi
pe médica conseguiu reverter o

quadro. No início de fevereiro,
veio a primeira tentativa de reti
rar Stefani daUI! e encaminhar

para o quarto. Logo no segundo .

dia, ela sofreu urna parada car

díaca. "Eu pensei que perderia
/

minha filha. Mais uma vez ela
foi guerreira e venceumais essa".

Ema busca
de um lar

As bebês estão bem, ape
sar das marcas deixadas pelo
corpo. Mas ainda precisam de
muitos cuidados e ainda este

ano, mais cirurgias serão feitas.
Em breve, as duas colocarão
uma malha especial que terão

que usar em tempo integral.
Por conta disso, elas precisam
morar em uma casa de alve

naria, com ar-condicionado.
Como a casa que foi cedida por
vizinhos é de madeira, a família
não tem onde ficar. "Eu agrade-

I

ço a ajuda, mas elas podem pio-
rar e voltar para o hospital. As
meninas precisam de um lugar
arejado para usar a malha", diz.
As bebês também necessitam

de uso diário de protetor solar.
Quem puder' ajudar a famí

lia deve entrar em contato atra

vés do telefone (48) 9129-3036.

Parece um

sonho que estou

com meus três
filhos reunidos.

Agora, só preciso
de uma casa

adequada para a

gente morar.

1lng;ebl.
Dufeck, mãe

...

FAlVULIA
Stefani (E)
volta para
perto da irmã
Dafni, que está
aos cuidados

.

da madrinha .

Solange

Colisão entre carro e

moto resulta emmorte

A motociclista Darlete UI
ler Dias, 38 anos, morreu na

manhã de ontem ao colidir
a moto que guiava com um

Fiat Palio. O acidente ocorreu

na Estrada Tibagí, interior de
Guaramirim.

Segundo informações dos
Bombeiros Voluntários de

Guaramirim, Darlete guiava a

moto, placa MCR-6242, quan
do bateu de frente com o Palio.

A placa do veículo não foi in
formada. Darlete foi atendida

primeiramente pelo Samu e

por uma equipe dos Bombei
ros. No caminho para o hos

pital, ela foi transferida para o

Helicóptero Águia da PM que
a levou até para o São José. A
VÍtima teve politraumatismo
e fratura de fêmur. Morreu ao

dar entrada no hospital. Omo

torista do Palio não se feriu.

WILLIAM FRITZKE/DIVULGAÇÃO

JEU/lOLIWI�lll!I.tl�J7JíS]W.O Mulher morreu logo após
ser atendida no Hospital São José, em Jaraguá

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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Solução para o lixo

Governo incentiva consórcios
Estudo vai 'identificar

.,.., ...

quais sao as prmcipais
demandas e as regiões'
para formar consórcio

JARAGUA DO SUL
................... , , .

Alexandre Perger

Incentivar a formatação de
uma nova forma de gestão

de resíduos sólidos é o objetivo.
dos governos federal e estadu
al para os próximos anos. Para

isso, será realizado um estudo

que irá levantar as demandas
e identificar as regiões que
poderão compor consórcios

intermunicipais para a gestão
do lixo. Isso tudo foi apresen
tado em um seminário reali
zado na tarde de ontem pelo
Ministério do Meio Ambiente
e SDS (Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico
Sustentável) .

NoVale do Itapocu, a discus
são sobre a formação de uma

parceria entre os municípios

EDUARDO MONTECINO

DEBATE Seminário mostrou algumas soluções para .gestão de resíduos

da região para criar uma solução conjunta
para o problema do lixo culminou na criação
do Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Vale do Itapocu. Mas, atualmente, o órgão
gerenciado pela Ainvali (Associação dos Mu-

nicípios do Vale do Itapocu) está parado. De
acordo com o consultor de saneamento da
Amvali, Leocádio Neves, não há previsão de

quando o cónsórcio volte a funcionar.
a analista técnico da SDS, Robson Ávila

Wolff, explica que o estudo po
derá apontar sugestões e me

lhorias a serem feitas no mode-

.

lo discutido noVale do Itapocu.
IICom a formação de um con

sórcio, será mais fácil para con
seguir verbas do governo fede

ral, porque existe uma lei que
incentiva esse tipo de parceria
e prioriza quem forma consór

cios", diz o analista.

..
'

Com a formação
de um consórcio

será mais fácil para
conseguir verbas
do governo federal,
porque existe uma
lei que incentiva

-

esse tipo de parceria
e prioriza quem
forma consórcios.

'"

Robson AvilaWolff,
analista técnico da SDS

fi CIAMENTO COM

19 �RCELA
PARAJUN O
A TES DE COMPRAR, COMPARE
VALORIZAÇÃO DO SEU USADO

TROCO A TROCA
\

Fax 1.0 - 2 Portas Fox 1.0 - 4 Portas
A partir de A partir de

R$30.Q90 R$3Q.990
Básico Completo

• Ar condicionado;
• Direção hidráulica;

A partir de
. Vidros e tra�as el�tr1cas

i nas portas dIanteiras;

33 990
·lim�adof e de:sembaraçaoor

R$
� do VIdro traseiro;

,Alarme
• • Pacote Trend

Completo

Não fique só imaginando,
seu deseje de ter um VW

iá pode virar realidade.

• Ar-coodirionado
, Direção hidráulica
• TriG elétrim e illartlle
• ParoteTrem:!
• t..impadnr e desembaraçador
do vidro traseiro

NovoGoll.O
A partir de

Rs27.990
Básico

Novo 6011.0

Promoçõesvâ.lidas ate21103?2O�2para veituloscom pi.n1waSôlida. Frete incluso. NovoGol1.0201112012. 4 portas, código 5U11C4. com preço prom0cic?nal à vista a partir de R$27.990,OO.
Novo Gol t.0 Tola'! P.!ex, <4 portas, anomodo 11112. completo. oom preço�al à vista a partir de R$ 33.990,00. VFox 1.0, ano mode]o 11112, 2 portas, básico, com preço promocional
à vis!ta a partirdeRS 30.490.00. Fo.x 1.0, anomodelo 11}12. 4lPOJi1as. comp!eto. com preço promocional à vista a partir de R$ 34.990,00. IOFe cadastro inclusos nos cálculos das prestações
e nos CETs. Primeira ,paroela para junho: eoofira coodlçôes na CaraguáAul:o Elite. Despesas deGravame e Despesas de Registro Elelfónico das operações não inclusas nos cálculos das
p.res'taçães oe do eH. Ganllf'ltia de 3 anos pala a linhaVoI� ::NH112011 e 201112012. sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação emontagem em componentes intemos
demolore tmnsmissão {exceto 'Kombj, I.lmltada a 80 ..000 km). é� pala a sua utilização o cumprimento do plano demanutenção. Para mais infonnaç6es, consulte um Goncession
MO V0lkswagelf'l aliltotizado.. Cred'1Io �n(l a aj)l'Ollação. SAC: 0800 TiO 1926. AGesso às pessoas com deficiência auditiva ou de tala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834.
·www.\7W.com.br.Veiou.los em confatmidade oom (I Proooove.�CAS

�0rNÃ\UAS
iOiEváWiOS
�l'"fM

TECNOJDG1AAlEMÃ
Grupo Auto Elite .40 anos de credibirsdade. www.autoelite.com.br· BANCQ, V9J.KSW�GEfJlI �1.4�32l4 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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