
Ruim oumuito bom?
Repleta de informações úteis e também
inúteis, as redes sociais são o tema

.

principal da revista desta semana.

Alfabetização de adultos

Chegou a hora e

a vez de"aprender
Pessoas com idade mínima de 15 anos que querem aprender a ler e escrever podem
participar do Programa Santa Catarina Alfabetizada. Inscrições vão até a próxima
sexta-feira, dia 30. Objetivo para este ano é atender 400 pessoas em' Jaraguá do Sul.

Página6.

Troca de ·Iideranças MARCELE GOUCHE

Solenidade reaííaada ontem à noite, no Clube Atlético Baependi, marcou a posse de

Mônika Hufenüssler na presidência da Acijs. Ela assume o cargo que era de Durval Marcatto.
Já Alessandro Truppel Machado foi reconduzido à presidência da Apevi. Páginas 18 e 19

Defesa CiVil
12 ocorrências

registradas
Entre Corupá e Iaraguá,
vento forte e trovoadas
causaram estragos.Muitos
bairros ficaram sem

energia elétrica. Em alguns
locais, a luz só voltou no
fim da tarde de ontem.

Página 16

ToI:-:aJ.ei.o deVerão

Quatro equipes
na semifinal
Aberto de Futsal de
Schroeder define seus

semifinalistas em jogos
hoje à noite. Time da casa,
equipes de Massaranduba
e Jaraguá disputam vaga
na final da competição.
Página 17

Cadeia Têxtn
Empresários e

sindicatos dos
três Estados do
Sul reÚllem-se
na Capital,
nodia30.

Lourival Karsten

Página 2
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Móveis
Pradi
Completa hoje 51 anos
de atividades esta que
é provavelmente a

mais antiga fábrica de
móveis da região ainda
em atividade. São
raras as empresas que
chegam a esta idade.

lucrativa
Depois de conhecidos

" osresultados das
principais empresas
do mercado, segundo
levantamento
da consultoria
Economática,aVrue
desponta como amais
lucrativa daAmérica
Latina no ano passado,
atingindo cerca de
US$ 20 bilhões, o que
lhe rendeu o quinto
posto entre as mais
lucrativas no mundo.
O que chama a

.

atenção é que mesmo
com todo este ótimo

desempenho, as ações
damineradora estão
em queda. O motivo
é que o investidor
está vendo o futuro",
e não se espera
um desempenho
semelhante ,ao longo .

dos próXimos anos por
causa da retração no
mercado de aço e de

.

minério de ferro,
por consequência,

"',

externo

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Usinas do .rio Madeira

Novamente estão paralisadas as obras
das duas hidroelétricas do rio Madei

ra' em Rondônia. Novamente aconteceu a

mesma cena de vandalismo acompanhan
do a paralisação. O governo federal buscou a

blindagem destas obras depois da primeira

paralisação, preocupado com o risco de um

atraso significativo para o abastecimento
futuro do país. Os ativistas, no entanto, tam
bém sabem vdisto e armaram a greve mes

mo sabendo que a mesma é ilegal, segundo
a Justiça do Trabalho.

Cadeia têxtil
Empresários e sindicatos de indústria dos setores têxtil e do vestuário dos três

Estados do Sul reúnem -se durante a segunda edição do fórum do setor, que
será realizado no dia 30 de março, no Centro de Eventos do Sistema Fiesc, em

Florianópolis. O encontro é promovido pela Fiesc em conjunto com as Federações
de Indústria do Paraná e do Rio Grande do Sul. A programação do encontro contará

com a apresentação dos cases Santa CatarinaModa Contemporânea (SCMC)
e Paraná Business Collection, além de mesa-redonda com a participação de

representante daAssociação Brasííeira da IndústriaTêxtil e de Confecção (ABIT).

ICMS sobre importações
o governo pretende conseguir a aprovação no Senado da resolução 72, que unifica em
4% a cobrança do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas importações.
Para conseguir a adesão de SC e ES - que poderão ter prejuízos com estamedida - o

governo acena com a antecipação de royalties para os dois Estados. Caso aprovada, esta
medida de combate à guerra fiscal trará conseqüências para as empresas catarinenses.

6aFMU
Termina hoje, este evento que reúne em Joinville 183 expositores. Eles apresentam
o que há de melhor no setor de Ferramentaria, Modelação e Usinagem. O evento .

conta com a participação de visitantes dos mais diversos Estados e também de
outros países, interessados em conhecer os mais recentes avanços tecnológicos.

, ,

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04642
1° 61.143 250.000,00
2° 71.951 23.000,00
3° 46.291 13.000,00
4° 48.810 11.800,00
5° 59.500 10.765,00

LOTOMANIA
SORTEIO N°1229
05 - 14 - 15 - 20 - 25
26 - 35 . 37 - 40 . 45
54 - 56 - 59 - 61 - 62
73 - 76 - 93 . 96 - 97

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012-FUMDEC. FUNDO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO 11 ..0 Município de Jaraguá do Sul, através da
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, torna público para conhecimento dos
interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que está promovendo
alteração no item 4.2.10 do Edital. O conteúdo integral da alteração constará no

Edital Versão III que estará disponível a partir do dia 26/03(2012. Sendo assim,
e por força do §4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, esta Administração
Pública cornunlca aos interessados, que está prorrogando a data para entrega,
credenciamento e abertura dos Envelopes, conforme segue: DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até ás 09:00 horas do dia 05

de abril de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes e disputa de preços serão

as 09:30 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. Jaraguá do Sul (SC), 22 de março de 2012.
CEcíLIA KONELL

PREFEITA MUNICIPAL

Marisol
na Exame
Revista Exame desta semana

traz, nas páginas 104 a 106,
reportagem sobre a empresa
jaraguaense, onde analísa

principalmente a compra das
marcas Pakalolo, Rosa Chá, Sais,
Stereo e Babysol e constata que
a empresa ainda não ganhou
dinheiro com nenhuma.delas.
Aborda ainda, a reestruturação
em curso para reverter
esta situação, e comenta a

proposta de recompra das

ações em bolsa, realizada
pelos controladores, e que está
em análise, podendo tirar a
empresa da bolsa de valores.

Licitações
•

ao VIVO

As cidades de Maringá, Angra
dos Reis e Canoas já adotam
um novo sistema de licitações
e está em discussão, na Câmara
deVereadores de Blumenau,
a implantação damesma
sistemática que prevê que
as licitações públicas sejam
transmitidas ao vivo pela
internet. Este é um sistema
em uso há diversos anos por
empresas de leilões empresariais
e o fato de ainda sermuito pouco
utilizado na administração
públicamostra o quanto este

processo público está viciado.

Juros da Weg
o Conselho de Administração
daWeg, em reunião realizada
em 20 de março de 2012,
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 na
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 líquido de R$ 0,065000 por
ação, já deduzido o imposto de
renda na fonte de 15% .

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO
SELlC ��.??�(o........... 7.�9.º:.�g.1..�
.'J:'�................ . ��.q.��0l.o. �.�.:�.9..9:.��.�.� .

�.�.... ..}:}.?�.�.?4 �.9..9:.��.�.� .

.l.'.�����: !.�}.�.?.�<>;'o. .. �.�:�.9..9:.��.. 1..� ..

.!'.���ç� 9?�5.??. 23·�.9..9:.�91� .

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT "'-1,12%
OURO 0,02%

MEGASENA
SORTEIO N° 1373
07 - 27 - 39 - 52 - 55 - 57

CÂMBIO

US$ 123,350
US$ 1644,220

COMPRA VENDA VAR.

0,09%

QUINA
SORTEIO N° 2853
03 - 06 - 10 - 20 . 76

•

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8207 1,8222

riº·�}�.*-�:$.�.ªJ*-:�::�·$) : : ::: ..��.?4.�:q.... :.::: .. ::: ...�',:�.��g
.

�".ª��.' .": ..

.���º.c.��.��).. .. ��.�g�3 2,�g�� ! �g�.1..�<>;'o.
LIBRA (EM R$) 2,8765 2,8811

eÓiÓ,

... -0,41%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2012 I 3 I OPINIÃO

ilida. �s'l etor, á
.

cumuladas a pas-'
•

i

ta da Sâúde. Mas C(1)) a pre'?�ãd de construção de
anartatnéntos'Ropillares,. o Qlie acontece em massa

i ,:.
'.

,',_.

:"J ..
,

.

.

_:'''';! ';
. ,.

Hoje em todo o país Relo ProgramaMinha Casa, MI-
l. J, _� .'"

'ríha Vida, dó governo federál, '"a administração mu-

nicipal jánecessita pensar unia reforma adminiatra
tiva em que amoradia teiiha sua,.,própria secretaria,

A habitação � uma das principais áreas que os

governos têm o deve de Rlan�jar com critério, por
que .a' habitação está atrelada a saúde, educação .

Não basta ajudar somente com a casa, é preciso
oferecer escola e posto de s<iJ,úde.

Muaieípios com menos de ·50 $miJ
têm até o dia 30 de junho para

.

apresentarem o P,l.no lVI1lllicipal
de Habitação de Interesse SpciaI.

Saúdê
.

e Assistência Social (que integra as ações de
. Habitação no município).

. Como Schroeder é um município pequeno, o

prefeito FelipeVoigt optou por manter as responsa-

Charge
SANTA CATARINA ALFABETIZADA

eit

Oportunismo barato
'D'epois que o leão está mor-

to, todo mundo vira caça
dor" - Provérbio Chinês. Infe

lizmente, o referido' provérbio
retrata o cenário político .de
Iaraguá, haja vista muitos polí
ticos estarem aproveitando da

-;

situação acerca do· nepotismo
extraído de nosso município,
devido ao pontapé inicial dado
pela denúncia que elaborei em
nome do DCE da Católica se.

Porém, cabe refrescar a memó
ria de alguns aspirantes a polí
tico' e até mesmo para alguns
vereadores, que, acerca do ne

potismo, em nome DCE toma

mos a iniciativa e fizemos o pa
pel dos vereadores sim, podem
até espernear, gritar, esbravejar,
falar que eu faço política baixa,
conforme a vereadora Natália
Lúcia Petry (PMDB) afirmou na
tribuna da Câmara esses dias,
que eu afirmei que, emnome do
DCE, fiz o papel dos vereadores.
Porém, em 2010 a Lei Orgânica
doMunicípio foi aprovada, com

o. artigo 90 que veda a prática
do nepotismo em nossa cidade.

Agora, a minha pergunta é: por
que o Legislativo não zelou pela
.real aplicação do dispositivo
criado e aprovado pela Câmara?
A desculpa acerca daAção Dire
ta de Inconstitucionalidade não
é verdadeira, pois, até então, a
ADIN não foi julgada proceden
te, sendo que a lei deve ser ri

gorosamente cumprida. Sendo .

assim vou continuar afirmando,
"tomamos a iniciativa sim de
fiscalizar a lei, tudo isso devido
à inércia cristalina dos Edis em
nosso município, pois de nada
adianta afirmarem que criaram
a lei, pois criar leis e não aplicá
las é mesma coisa que nada, ou
seja, é um evidente serviço pela
metade, e os ilustres Edis não
estão recebendo o salário pela
metade, ou estão?".

Luís Femando Almeida,
presicIente do DCE

daCatólica se
-

CompartUhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I

Independência oumorte
v:OCê, leitora, é claro, já notou que quem decide

o que a mulher pode ou não fazer são os ho
mens, não é mesmo? E é bom lembrar também que
se os homens ficassem "grávidos", o aborto de há
muito estaria legalizado" de hámuito.

Semana passada, na Argentina, os homens deci
diram que amulher que engravidar de estupro pode
fazer aborto, só agora os obtusos decidiram isso. Mas

quem tinha que ter decidido, desde há muito, como
digo, teria que ser asmulheres. Amulher deve ser so
berana sobre seu próprio corpo, que conversa é essa
de que o pai decide o que émelhor para a filha, desde
quando estúpidos numa casa parlamentar decidem
sobre o destino das mulheres? O que vou dizer agora
provoca arrepios em muitas falsas feministas, o que
digo é que a culpa dessa cultura de subserviência das
mulheres, em muito, é das próprias mulheres. Da

'-..

maioria, pelo menos.
E tudo começa na primeiríssima infância. Des

d� o berço as meninas são condicionadas para fa
zer isto ou aquilo e deixar de fazer isto ou aquilo.
Os brinquedos dasmeninas são bonecas, casinhas,
miniaturas de máquinas de lavar, fogões, tudo,
tudo para a senzala do casamento. A educação das
mehinas visa ao casamento. Por que razão aos me

ninos não são dadas bonecas, casinhas e correlatos
como presentes de aniversário ou Natal? Será que
os futuros bermudões não vão casar também, não
vão ter filhos e casa para cuidar?

Dia destes, em São Paulo, nove crianças foram
encontradas abandonadas numa casa pobre. Uma
das crianças, de três anos, foi encontrada chorando
na rua e pedindo comida. Ah, mas Deus nos livre fie
alguém votar no Congresso pelo aborto legalizado
para quem não pode ou não deve ter filhos... Melhor
para os hipócritas é deixar as mulheres morrerem

em abortos clandestinos emalfeitos ou ainda deixar

93'
',lll()

crianças na rua'morrendo de fome. Hipócritas. Que
as mulheres decidam por elas, que façam as leis de
acordo com seus interesses, como os homens sem

pre fizeram e fazem mundo afora... No corpo e na

cabeça da mulhermanda amulher, E ponto final.

Meninas
Uma senhora num supermercado me pediu

que falasse, na verdade ralhasse, com as meni
nas que andam na rua maquiladas. Dizia-me a

tal senhora que é um horror, as meninas andam
se pintando cada vez mais cedo. E de que adian
ta" eu falar daqui, senhora? Esse é um problema
dos pais dessas meninas, na verdade mais das
mães ... Aliás, esses tipos não são pais, são uns

bananas que fizeram filhos para serem órfãos de

pais vivos. Eles vão ver o que é bom quando se

tornarem avós bastardos...

Ele

Ninguém foimais lesivo às dignidades do Bra
sil que o Lula. Tem cabimento o cara ter acertado
com a Fifa que seria livre a venda de bebidas nos
estádios durante a Copa de 2014? Temos o Es
tatuto do Torcedor que proíbe essa venda, mas·
agora vamos dar "férias" de um mês à lei, depois
volta tudo a ser o que era. Quer dizer, a lei, a de
cência vai para a linha de fundo durante a Copa.
Tudo por obra dele, que felizmente é passado...

Falta dizer
Cada vezmais as empresas dão mais ênfase à re

putação que ao currículo. O diploma pode ser indis
pensável, mas o que vai garantir a contratação é ser
o candidato "gente", decente, confiável. Ah, se isso

passasse a valer para os casamentos! Sabes o que ia
acontecer?Multidões emultidões de solteiros ...

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br 'Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Oaiana Constantino e

Elisângela Pezzuti ' redacao@ocorreiodopovo.com,br'Fones: (47) 2106-1919' Fax: 21 06·1945 ' inaturas: 2106-1936 'Plantão Redação: 9221-1268
'Comercial: 9107-6932 'Plantão Entregas: 2106-1919' 9132·5491/8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30
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Habitação em Schroeder

Conferência definemudanças
Ministério das Cidades
determina que Plano

seja apresentado
até junho deste
ano para garantir
repasses federais

SCHROEDER

Tita Pretti

. Na manhã de ontem, o au-
,

ditório da Associação Em-

presarial de Schroeder (Acias)
sediou aConferênciaMunicipal
Extraordinária da Habitação,
com o tema Política Pública de

Habitação de Interesse Social.
Realizado pelo Conselho

Municipal de Habitação de
Schroeder e pela Secretaria de
Saúde e Assistência Social (que

integra as ações de Habitação
no município), a Conferência
contou com uma palestra da
Secretária da Habitação e Regu
Iarízação Fundiária da Prefeitu
ra de Iaraguá do Sul, Maristela
Menel, e apresentação da Polí
tica de Habitação de Interesse
Social da cidade à comunidade.

Entretanto, o encontro tam
bém visava adequar algumas
questões do Plano Munici

pal de Habitação de Interesse

Social, criado através da Lei

Municipal nv 1.851 de 11 de
setembro de 2011; que con

templa aspectos de habitação,
infraestrutura social, socioeco
nômicos e ambientais. O Plano
visa instituir a política habita
cional do município com a fi
nalidade de promover o acesso

à moradia digna, especialmen
te à população de baixa renda.

E TBUTURA Voigt (D) quer oferecer creches e

W1idades do eRAS à população dom�cípio

Planejamento

Obras na próxima gestão
Segundo o prefeito Felipe

Voigt, as ações desenvolvidas

pela administração municipal
são o "fundamento da casa"

. na questão da habitação de
interesse social da cidade e as

obras devem sair apenas na

próxima gestão. Schroeder foi
o primeiro município da re

gião a instituir PMHIS. Voigt
afirma que sem planejamento

não há a captação de recursos,
e uma das ações decisivas para
a elaboração do Plano foi o

diagnóstico das principais ne

cessidades, realizado em 2010.

"Além das nioradias que serão

construídas, queremos que
a população tenha por per.o
creches e unidades do Centro
de Referência de Assistência

Social), diz.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

poder consultivo) e do' Conse
lho Gestor do Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social
(que tem poder deliberativo) e

criação do Observatório Habi
tacional e Urbano de Schroe

der", afirma Lima.
Na Conferência, o regi

mento interno foi aprovado
e os membros dos Conselhos
foram escolhidos e apresenta
dos. Já a criação do Observató
rio está pendente e a Plenária
do encontro exigiu o cumpri
mento da determinação que
consta na Lei municipal.

Segundo Lima, agora os
.

Conselhos (formalizados após
publicação de portaria) irão
deliberar sobre Q plano de

ações do Plano Municipal de
Habitação.

...

ACESSO AMORADIA Plano vai beneficiar famílias de baixa renda

Repasse Federal depende
de apresentação doPlano

A Lei Federal nv 11.124 de

2005, que dispõe sobre o Sis
tema Nacional de Habitação
de Interesse Social (SNHIS)
e cria o Fundo Nacional de

Habitação de Interesse' Social
(FNHIS), prevê que os estados
e municípios, ao aderirem
ao SNHIS, se comprometem
a eíaborar seus respectivos
Planos de Habitação. Somen
te por meio da apresentação
do PLHIS os entes federados
terão acesso aos recursos do
Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social.

De acordo com o Ministé
rio das Cidades, os municípios
com menos de 50mil habitan
tes que assinaram o Termo de
Adesão ao SNHIS - o caso de

"Schroeder, formalizado em

2008 - tem até o dia 30 de ju
nho de 2012 para apresenta
rem o Plano.

Segundo omembro suplen
te do Conselho Municipal de

Habitação, Paulo Roberto dos
Santos Lima, que foi o coorde
nador da equipe técnica para
elaboração do Plano de Schro
eder, o documento foi enca
minhado à Caixa Econômica.
Federal e à Secretaria Nacional
de Habitação há duas semanas.

Entretanto, a Secretaria soli
citou que aPrefeitura de Schro
eder fizesse algumas adequa
ções no Plano, que só pode ser

alterado mediante a realização
de uma conferência, segundo o

artigo 40 da Lei Municipal que
instituiu o Plano.

"Entre as adequações exi

gidas pela Secretaria, estavam
a criação e aprovação do regi
mento interno, alteração da for
ma de divisão do Conselho Mu-

\

nicipal de Habitação (que tem

De acordo com censo do IBGE,
Schroeder possui atualmente, pouco .

mais de 15 mil habitantes.
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Apenas Schroeder,
dos cinco municípios

.

da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento

Regional) de Jaraguá,
teve rentesenlação no

.

semin4rio de'·divulgação·do
'

. estudo de regionalização
e da elaboração do Plano
Estadual de Gestão
Integrada de Resíduos
Sólidos de SantaCatarina,

, .�ea1iz d es
,

,

I I

1à:ra S:' .

.

s citlaae
ficaram sem preencher um
questionário para verificar
a viabilidade da realização
de consórcios públicos
interrnuaíci

.

de resíduos
,.

I:.
I:

...

� ."

Código
·"ComerciaI
Foi instalada

, ....

uarta - feira, .

na�ãmara' epütadó$
Federais; soB presidência·
do deputadoArthurOliveira
Maia (PMDB-BA), e relatoria
do deputado Paes Landim
(PTB-PI), a comissão especial
que vai analisar o projeto de
lei que cria umnovoCódigo.
Comercial para o Brasil.

Vagap�ra O

MP de Jaraguá
Até 4 de abril, fica aberto
o períod.o de insGrição
aos interessados na vaga:
de residentepara a 4a
Promotoria de Justiça da
Comarca de Iaraguá. O cargo
<;,lé está�ó cionado

'�

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Deputado defende
ensino à distância

Presidente daComissão de Educação daAlesc (Assembleia Legislativa de Santa

Catarina), o deputado Carlos Chiodini

(PMDB) deve protocolar ainda este mês
urn Projeto de Resolução que cria a Frente
Parlamentar para debater sobre o ensino à
distância no Estado. O objetivo é nortear

ações devido à redução da oferta de está

gio e a formação de novos profissionais
pela educação a distância. Essa situação,
segundo o parlamentar, estaria em con-

fronto com a Constituição e a Lei de Di
retrizes e Bases, conforme aponta a Asso

ciação Brasileira de Educação a Distância.
Chiodini observa que o ensino a distância
vem crescendo em todo o Brasil. 110 perfil
dos alunos a distância conseguem des
contos de até 75% nas mensalidades em

relação ao ensino presencial ...O aluno a

distância é urn trabalhador que conseguiu
voltar a estudar, por isso deve ter nosso

apoio e respeito... ", acrescentou. .

Ordem
de serviço
Hoje, o governo de
Guaramirim assina
ordem de serviço para
reforma de mais urna
escola da redemunicipal
de ensino. Localizada na
EstradaBananal, a escola
Professora Isabel de Souza
receberámelhorias para
oferecer uma estrutura
commaior qualidade e

conforto para os alunos e

funcionários. A empresa
responsável pela obra é a
RochaEmpreendimentos
Ltda. O projeto prevê a
construção de urn refeitório
com rampa, ampliação
de urna sala, reforma dos
banheiros que também
terão acessibilidade,
construção de urna
biblioteca e secretaria. O
valor total a ser investido
é de R$ 245.787,45.

Quarta-feira, durante a aula inaugural do Curso
de Formação Política - O Papel do Vereador -,
promovido pela Escola do Legislativo da Avevi,
o presidente da entidadeValmor Pianezzer
declarou que o evento simbolizou uma

conquista de Marcos Mannes, parlamentar
de Guaramirim falecido em 2010. "Graças à
iniciativa do então vereador Marcos Mannes,
que preocupado com a necessidade de

formação política dos vereadores uniu esforços
no sentido de reavivar a entidade que há

tempos deixara de funcionar", relembrou.

Aula ina ral

Calendário
A juíza da 87a Zona Eleitoral, Candida Inês Zoellner Brugnoli, informa as datas
relativas ao encaminhamento das listas de filiação pelos partidos políticos àIustíça
Eleitoral. No dia 16 de abril, encerra o prazo para a oficialização dos nomes dos
filiados pelas legendas pormeio do Sistema FiliaWeb. Até dia 23 de abril, deve ser feita
a publicação, na internet, das listas oficias de filiados; início da contagem do prazo
para resposta nos processos de duplicidade de filiação. E no dia 14 demaio, termina o

período para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos,

Ação Global
no Rio Molha
o Conseg (Conselho Comunitário
de Segurança) e aAssociação dos
Moradores do Rio Molha realizam
neste sábado, o projeto Ação
Global2012. O evento ocorre das
14h às 17h, na escola Ribeirão
Molha. A programação conta
com teatro realizado pela Defesa
Civil,Bombeiros Voluntários e a

presença da delegadaMilena de
Fátima Rosa, titular da Delegacia
de Proteção à Mulher, ao
Adolescente e ao Idoso.

Resposta
Da vereadora Natália Petry
(PMDB) em resposta a declaração
feita por Ivo Konell ontem à

coluna; "Primeiro, para esclarecer,
sou vereadora, guardiã das leis.
Não tive objetivo de atacar, mas
sim de procurar urnmeio para
que não houvessemais a prática
do nepotismo nomunicípio. E
por fim, a revisão da LOM (Lei
Orgânica doMunicípio) foi
aprovada por nove votos em 2009".

Avicultores
o secretário de Desenvolvimento

Regional Lio Tironi (PSDB) visitou
ontem produtores rurais de
Schroeder que foram prejudicados
com o fechamento do frigorífico
da empresa SearaAlimentos em

Iaragua, no ano passado. Na cidade,
avicultores terminaram ontem o

Curso de Produção de Frangos e
Ovos Caipiras, promovido pela
Gerência deAssistência Social,
Trabalho e Habitação da SDR,
em parceria com o Senar. O

objetivo dessa atividade foi ajudar
os agricultores a recuperarem
a estabilidade financeira.

Entre petistas
José Fritsch, presidente do PT .estadual, se reuniu em Jaraguá

do Sul com lideranças petistas municipais e da região na
quarta-feira. Na pauta, o diálogo sobre a tática eleitoral para a

eleição deste ano. Na foto, Huberto Lombardi (E), José Fritsch,
Airton Sudbrack e Ríolando Petry. Também participaram do

encontro lideranças do PCdoB e PHS, partidos parceiros.
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Nunca -é tarde!

Aprendendo a ler-e escrever

.

- Dia daÁgua é tema de atividade

Programa Santa
Catarina Alfabetizada
tem o objetivo de
atender 400 pessoas
no município este ano

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

Sarnira Hahn

Oprograma Santa Catarina
Alfabetizada faz parte do

projeto nacional Brasil Alfa
betizado. Em todo o Estado, as

- inscrições devem ser feitas até
sexta-feira, dia 30. Com du

ração de oito meses, as aulas
atendem alunos a partir dos 15
anos que querem aprender a ler
e escrever.

O projeto de alfabetização
dá ênfase a matérias iniciais
como matemática e portu
guês. Outras disciplinas como
ciências, história e geografia,
também entram na grade
curricular. O aluno inscrito
recebe lápis, borracha, livros

-

e cadernos para ajudar no

aprendizado.
A diretora do Ceja (Centro

de Educação de Jovens e Adul

tos), Deni Rateke, conta que O

objetivo este ano � terminar
o projeto até outubro, e fazer
com que os alunos continuem
com aulas de nivelamento no

ensino fundamental e médio.

Mais um passo foi dado

para a conscientização e pre
servação ambiental em Gua
ramirim. Na tarde de ontem,
Dia da Água, 37 crianças da
Escola Municipal Jacu-Açu e

Erfag (Escola Rural Familiar de
Guaramirim), se mobilizaram
em uma ação de preservação
ao meio ambiente.

Instalando tambores para
destinação correta do lixo e

placas de orientação nas pro
ximidadés da cachoeira do

Jacu-Açu, as crianças reali
zaram essas ações visando a

conscientização ambiental de
todos, exercendo na prática
tudo aquilo que aprenderam
em sala de aula.

"Em Jaraguá do Sul, 2.150 pes
soas não sabem ler e escrever.

Ameta deste ano é atender 400

alunos", afirma.
Até agora, dez turmas fo

ram fechadas. Cerca de 150
alunos estão matriculados. I�S
aulas acontecem nos horários
em quea turma se adequar. O
aluno tem que cumprir no to

tal de 10h semanais", explica.
A camareira Cilene do Ro

sário, 32 anos, frequenta as

aulas todos os dias de manhã
no Ceja. Ela conta que voltou
aos estudos em 2008, fez o ni
velamento e terminou o ensino
fundamental no ano passado.
Neste ano, ela pretende fazer
o ensino médio. "Parei de estu
dar para cuidar do meu irmão
mais novo. Voltei aos estudos,
pois senti necessidade, e me

ajudou bastante no trabalho".

Parei de estudar para
cuidar do meu irmão
mais novo. Voltei aos

estudos, pois senti '

necessidade, e me
.

ajudou bastante
f�O trabalho.

Cilen.e do Rosário�
camareira

Em parceria, as Secretarias
de Educação e Agricultura e

Pecuária, e sob as orientações
do professor da Erfag, Leonel
Pavanello, os alunos soltaram
cerca de mil alevinos de piava
nas águas da cachoeira. Se

gundo o professor, as piavas
são indicadores de pureza da

água, além de combaterem
larvas de mosquitos como o

borrachudo.
A aluna do terceiro ano

da Escola Iacu-Açu, Victo
ria G. Leschinsky, relata que
o aprendizado recebido em

sala de aula já está refletindo
em sua rotina. "Nós fizemos
textos em sala de aula falan
do da importância da água.

EDUARDO MONTECINO

A1JXÍLIO Deni Rateke explica que material não terá custo para os alunos '

Inscrições
Interessados devem procurar Gered

Os interessados devem procurar o Ceja, lo
calizado na rua João Ianuário Ayroso, 115, no
bairro Jaraguá Esquerdo.

As inscrições também devem ser feitas na

Gered (Gerência Regional de Educação) ou no
Naes (Núcleo 'Avançado de Ensino Supletivo),
com a apresentação da carteira de identidade,
CPF e endereço.

Em casa, eu já cobro dos

_

meus pais", afirma Victória.
O pai, Jorge Leschinsky, cita
a importância desse apren

. dizado em sala de aula: "Isso
é muito importante, talvez se

nós tivéssemos esse acom-

.panhamento quando fomos

criança, a situação não esta

ria assim, as pessoas teriam
mais consciência e poluiriam
menos", relata Leschinsky.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO 005/2012

PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

A Prefeitura Municipal de Guaramirim comunica aos

interessados que encontram-se abertas as inscrições
para o processo seletivo para contratação temporária
de Operador de Máquina Escavadeira Hidráulica junto
a Secretaria de Agricultura.As inscrições serão recebi
das na Secretaria de Agricultura, no prédio da Prefei
tura Municipal de Guaramirim, situada na Rua 28 de

Agosto, n", 2042, Centro, no período de 22 de março
de 2012 a 20 de abril de 2012, no horário das 9h às
12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.O edi
tai completo do processo seletivo 005/2012 pode ser

obtido através do site www.guaramirim.sc.gov.br ou

no átrio oficial da Prefeitura Municipal de Guaramirim,
no endereço acima citado.

Os alunos
soltaram cerca
de mil alevinos

de piava nas águas
da cachoeira.

.

21 de Março de 2012
Nilson Bylaardt

Prefeito Municipal
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Femusc na televisão
A TV Senado dá sequência, neste fim de semana, às transmis

sões de concertos gravados no Femusc, em Jaraguá do Sul, em ja
neiro deste ano. Fique atento à programação. Dia 24 às 5h e às 18h
- "Conversa de Músico" - Concertos Femusc 3, neste programa, o

Septeto emMi bemolmaior de LudwigVon Beethoven, conduzido
pelo maestro e violinista cubano Andrés Cárdenes, que também
comenta a obra. Dia 25 às 5h, 10h e 18h e dia 26 à meia-noite -

"Conversa de Músico" Concertos Femusc 4, com duas orquestras
apresentando obras do compositor russo Sergei Prokofiev. O .ma
estro e diretor artístico festival, Alex Klein, comenta sua interpre
tação da Suíte n° 2, Romeu e Julieta, de Prokofiev. Os programas
também podem ser vistos no www.senado.gov.br.

Celebraçã
.

Osterfest agit�
Pomerode

Além da maior árvore de Páscoa das Américas, o evento
conta com artesã que pinta ovos de todos os tamanhos

ais de 3,5
mil pessoas
descobri
ram cuno-

,

sidades
e apren-

deram mais sobre os costumes

germânicos do período pascal,
no primeiro fim de semana da
4a Osterfest - Festival de Pás

coa, que ocorre em Pomerode.
O evento, sinônimo de diversão

para as crianças, é praticamente
um túnel do tempo para os adul
tos, que se sentem revivendo as

mais emocionantes memórias
de infância no local.

A Osterfest acontece aos fi
nais de semana até o dia 7 de
abril com um diversificado nú
mero de atrações, como a Casa
do Coelho (iunto ao Portal Tu
rístico), a maior Osterbaum (Ár
vore de Páscoa) das Américas,

,

apresentações culturais e gastro
nomia temática. Um dos gran
des destaques da programação,
entretanto, é a Ostermarkt (Feira
de Artesanato e Decoração), que
traz trabalhos surpreendentes
,como o da pomerodense Silvana
Pujol. A artesã, que decora ovos

desde os sete anos idade, partici
pa da programação nos dias 25 e

31, com a demonstração ao vivo
de pintura em cascas de ovos.

Filha de mãe artista plástica e

pai ourives, Silvana desenvolveu
uma técnica de pintura própria,
inspirada nos detalhes de acaba
mento artístico feito em joias. A
maior parte do seuportfólio con
ta com peças feitas em cascas de
ovos de galinha e de avestruz. No
entanto, seu trabalho mais inusi
tado é a pintura no ovo de lagar
tixa' que possui o tamanho equi -
valente ao de uma pérola. Para
Silvana, o trabalho minucioso
fica ainda mais especial ao ser

apreciado de perto pelo público.
"ss pessoas gostam do contato

com o artista e isso paramim é o

máximo, é o verdadeiro reconhe
cimento do meu trabalho", diz.

Para saber mais sobre a 4�
Osterfest acesse o sitewww.vem

prapomerode.com.br e aprovei
te o fim de semana para fazer
uma visita no Centro Cultural de
Porrierode, rua HermannWeege,
III, no Centro.

FOTOS ASSESSORIA DE IMPRESA/OSTERFEST
..,.,. .�

•

COLORIDO Com 12 mil casquinhas de ovos pintadas, a
Osterbaum gigante é atração em Pomerode

TÉCNICA Ovos de madeira feitos pela pomerodense
Silvana Pujol chamam a atenção pela beleza

't

ARTíSTICO Oficinas de pintura de cascas de ovos, cestas
e montagem de Osterbaum, ocorrem das lGh às 18h
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revisão do TeDlpO

Sãõ Miguel
do Oeste
.....
210280

Chapecó
...
200270

Passagem de
frente fria
Sexta - feira e sábado
o tempo fica instável
commais nuvens do
Planalto ao Litoral, com
chance de chuva isolada

especialmente na faixa
Leste e áreas próximas.
No Oeste eMeio Oeste,
sol entremuitas nuvens.

Temperaturamais amena.
Domingo o tempo também
segue instável e chove a

qualquer hora do dia.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 7km/h Vento favorável

• 12h Vento favorável Sudeste 11 km/h em dois horários:

• 15h Vento favorável Sudeste 11 km/h 90%
• 18h

de possibilidade
Vento não favorável Leste 5km/h de chuva.

Fonte: www.venlosbrasil.com.br

� . _"

Dlor

Cancelamento no banco
o sujeito chega apressado no banco e fala para a gerente:
-Acabei de ser assaltado!

'

-Você veio ao lugar errado! Isto é um banco e não uma delegacia!
- Não, eu queria cancelar o meu talão de cheque, cartão instantâneo ... Pode ser?
- Ah, claro ... -' diz ela, constrangida - Só umminuto, por favor...
Depois de consultar o banco de dados no computador, ela pergunta:

,

.s.: O senhor também tinha cartão de crédito?
- Sim, eu tinha... Mas não vou querer cancelar... Não vai valer à pena...
- Não vai valer à pena? - exclama a gerente - Mas como assim?
- Eu consultei os extratos e vi que estão gastando menos do que aminhamulher!

udoku

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

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
Ins
c.>
::s
-

O
fi)

�' CHEIA 6/4

MINGUANTE 13/4

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

SeSaira/
noite ou

madrugada,
leve um
casaco

SEGUNA
MíN: 15°C
'MÁX: 26°C

Rio do Sul
......

160250

Florianópolis
.....
210270

NOVA 22/3

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h54: 1,5m
• 16h54: 1,6m
• Baixamar
• 8h23: Om
• 21h08: 0,1m

Itajai
• Preamar
• 2h25: 1,1m
• 14h57: 1,2m
• Baixamar
• 7h02: 0,2m
• 19h51: 0,2m

Florianópolis
• Preamar
• 2h34: 1,1m
• 15h13: 1,3m
• Baixamar
• 7h06: 0,2m
• 20h32:0m

Imbituba
• Preamar
• 1h09: 0,6m
·13h41:0,7m
• Baixamar
• 8h11: 0,1m
• 20h38: 0,1m

São Joaquim
..... '

110230

CRESCENTE 30/3

Palavras Cruzadas

Tábua
das ma'rés

l ,

rest
3. Afiar 190, em algarismos romanos

4. O hábitat do krill e do polvo / Município do estado de
São Paulo, próximo à capital

5. Ajustar uma coisa a outra
6. No cinema, teatro e TV, texto que se esconde no ce

nário para auxiliar o intérprete, caso ele se esqueça
de sua fala 1 Abreviatura latina de e outras coisas

7. Sigla do estado de Oiapoque 1 Dança e música popu-
lar do Minha (Portugal)

8. Observar com cuidado para julgar
9. As iniciais do cineasta francês Renoir (1894-1979) 1

O suco extraído da cana-de-açúcar
10. Arrastado, devastado
11. Definhado, magro
12. Blusa folgada que se usa solta por fora da saia ou

da- calça 1 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na- í 1

cional
13. Pele de cordeiro caracul novo, muito apreciada para 12

agasalhos.

HORIZONTAIS
1. (lngl.) Curta-metragem em filme ou vídeo que ilustra

uma música 1 A atriz Stresser, do seriado "A Grande
Família" ,_

2. A cadeia asiática de montanhas 'êdrtJ monte Eve-

VERTICAIS
1. Telefonema, ligação / Bem moreno

2. Pequena árvore de ramos espinhosos e frutos esféri
cos, de casca fina e coloração amarelo-clara

3. Escandaloso / Abreviatura de senhorita
4. O sistema alemão de TVem cores, adotado também

no Brasil 1 Filósofo grego (séc. VI a.C.), fundador da
escola filosófica para a qual, o universo é resolúvel
em números e relações.

5. A indústria de chocolates que fabrica o Bis e o Sanha
.

de, Valsa 1 Outro nome para o porta-bagagens
6. Nevoeiro fino 1 Utensílio com que os encadernadores

douram as capas dos livros
7. Uma ponta do ... Piauí 1 Mulhe'r que prepara os atletas

para a competição
8. Carro de praça / Pedaço de pano velho 1 O tecnécio,

entre os químicos
9. Árvore cuja casca 'é muito usada na produção de

medicamentos purgativos / Muito pequena em re

lação ao normal.

1 5 6 7 8.2 3

1
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Elijane Jung

Retratos da vida
Recebi de um amigo romântico: "Ouem não quer um amor?

Outro dia recebi um desses e-mails que circulam por toda
a rede contando uma breve historinha de uma mulher que
disse não quando um rapaz a pediu em casamento. Ela viveu
sem passar, sem cozinhar, saindo com as amigas e ficando
com quem queria. 'feliz para sempre'. Isso me fez pensar no
outro lado da moeda. Aposto que essa garota até pode ter
vivido bem por algum tempo, mas ela viu todas as

amigas casarem e serem felizes, ficou velha e sozinha e

nunca soube o que é amor de verdade. Tenho
certeza que todas as noites ela deitava eficava pensando
arrependida no rapaz que a amou de verdade".

Pergwtta quem quer·
Como posso adotar uma dieta saudável nessa correria? Não tenho
dinheiro para comprar alimentos caros para família toda, nem
tempo pra ficar cozinhando uma coisa paramim, outra para os
filhos, nem tempo de fazer coisinhas grelhadas e demoradas! (Aline)

Responde quem sabe
P: "Que exercício émais indicado para afinar cintura?Não tenho

gordura na cintura,mas ela é reta, gostaria de ter curvas" (Márcia)
Olá, Márcia! Caso não haja gordura, que se reduz somente com

atividade aeróbica, pode-se fazer abdominais oblíquos e o

exercício de puxada lateral. Basta segurar algo pesado em uma

das mãos e mover o tronco para o lado oposto, com o braço do

peso estendido. Faz-se 3 vezes, 15 repetições para cada lado,
duas a três vezes por semana. No mais, manter boa alimentação
para as tais gorduras não aparecerem. Abraços! (Marcelo
Arenhart - Personal Trainer Cref 3956SC- fone: 9657 6864)

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Dica Amaleras
ATamy lá do blog amaleras.blogspotcom fez um postmegabacana,
baseando-se no bemIegaus.com, um site que só mostra coisinhas

diferentes, invenções malucas e uma porção de coisas que a gente
gostaria de ter. No post da Tamy elamostra um pouquinho de coisas

normais, desenhadas em formatos diferentes. Apaixonada por
design ela postou uma tampa em formato de porquinho que é uma
fofurinha... Passa lá e conferemais imagens e invenções.

'

Coisas da net
MEDOS

NA INFANCtA, SASRINA nNHA
MUITO MEDO DAS BRUXAS•••

Os vários vídeos explicativos na internet que
mostram o passo a passo para fazer makes e

penteados, ou atémesmo para usar umamesma
peça de roupa em produções diferentes! Há ainda
os DIY que ensinam a fazer artesanato, a utilizar
material reciclável e atémesmo a customizar

roupas e acessórios. Uma utilidade bacana que
vem sendo explorada em vários blogs. É uma
forcinhaextra para a gente e isso é flash!

Pense

positivamente!.�

,

'.

Consellteiro
amoroso
P: Terminei um namoro

há pouco tempo e estou

\ na dúvida. Devo sair

para balada e parecer
desesperada ou devo me
entocar em casa e curtir
minha fossa? Como sair do
desânimo? (Silvana)
R: Querida, sair ou não sair

depende muito do seu

perfil, você realmente gosta
de balada ou vai usar isso
como um escape? Para se

animar de verdade você

precisa tirar "fossa" do
seu dicionário, fazer umas
compririhas, renovar o
visual e procurar palavras
que te deixam realmente
feliz: balada? família?

amigas? viagem? ou um
novo amor quem sabe?

\.

,AGORA ELA TEM MEDO DAS
PRINCESAS!

,

E atreva
Cabelo loiro amarelado, exceto, se a intenção é
essa. No mais, com o sol e as lavagens, aquele
loiro bonito da primeira semana vai ganhando
um tom amarelo ovo que fica parecendo
descuido com os fios. Há vários shampoos,
cremes e tratamentos para desamarelar o
cabelo, mas antes de mais nada, amelhor coisa

,

é buscar profissionais competentes e que lhe

indiquem os produtos certos. Treva, hein?!
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Cortar cabelo virou brincadeira de criança!

Fone 473022.1422

3370-3242
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bell' arle�

Sente-se bem
__�&.,...",.,...�..•.� _

Moa Gonçalves

Primeira mão
cz: do Povo está dando um show de agilidade e competên-

cia. Para quem não sabe, ontem à noite, aconteceu, no Clube
Atlético Baependi, a posse da nova diretoria da Acijs - Associação
Comercial Industrial de ]araguá do Sul.Mônika Hufenüssler assu
miuapresidência da entidade.Após o encerramento da transmissão
de cargo, os convidadosforam, literalmente, surpreendidos na saída
do evento, com o jornal de hojefresquinho, e o que émelhor, com as

fotos dos melhoresmomentos do evento. Showde bola!

Vicente, Antídio, Cacá e Dieter, quarteto cada vez mais próximo
MAURICIO HERMANN

AMIGOS Os dentistas Chico, DeUa e Neto. Amigos do coração

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é
Matheus Roweder Frutuoso.
Ele é outro camarada

que acompanha a coluna
todos os dias.

Pensando bem
"Ensina a teu filho o

caminho em que ele deve
andár, e quando for velho
não se desviará dele."
AlexandreDumas

Foco
Cá entre nós, os candidatos de
todos os naipes, sem maiores

explicações, têm ou não têm
mirado bem mais no voto

evangélico ultimamente?

Mais uma
da série
Um empresário bem conhecido
está botando a boca no
trombone. Diz ele, que um
amigo que faz parte de seu
Stammtisch, naMarechal, que
é do tipo conquistador, com
uns quilos amais e energia de
menos, se deu mal. O Don Juan
conheceu uma vendedora no

Calçadão e resolveu arriscar o

milagre da pílula azul. Dizem
que ele ficou vermelhão, com
boca seca e taquicardia e o efeito
não foi o esperado.Amorena
anda soltando a língua sobre
o coroa. Só tomandomesmo
uma taça bem gelada do meu
champanheVeuve Clicot.

Green Beats
Aí galera! As primeiras 20
pessoas que comprarem,
no sábado, ingressos para a

Macarronada do Moa, ganham
um convite na faixa, para
curtir dia 31 de março, no
Pavilhão de Eventos de Jaraguá
do Sul, mais uma festa Green
Beats. O local para compra do

ingresso é na loja Upper Mann
(Shopping Breithaupt). Mais
informações: 3370-2900.

Niver do Cacá
O meu querido compadre
Carione Pavanello, o popular
Cacá, é o aniversariante mais

festejado de hoje. Parabéns,
amigo! O meu desejo é que
você e toda a sua família sejam
felizes para sempre. Cheers!

Humor
Amãe americana encontra
uma lata de cerveja na bolsa da
filha e pergunta para si mesma: .

- Será que minha filha está
bebendo?
A mãe italiana encontra um

maço de cigarros na bolsa da �

filha e se questiona:
- Será queminha filha está
fumando?

E, como não poderia faltar, a .

mãe portuguesa encontra uma
camisinha na bolsa da filha, e
se pergunta:
- Meu Deus! Será que minha
filha é homem?

Nas rodas
• o casal Celinho Lange e a

esposa já estão de volta ao
batente, depois de curtir
intensamente as delícias
do Nordeste brasileiro.

• Solange e CarlosMoraes
estão ultimando detalhes

para o noivado em
dezembro.Vem festão aí.

• Zenira Lux apaga velinhas
no próximo dia) de abril.

• Dia 15 de abril, no
Saint Sebastian, abre um
showroom só para noivas.

47 2107-3000
P. Hugo Brol,ln, 44 - centro
www.kovroshotetcorn.or

Conheça o
nosso novo site.

DISTRIBUIDORA DE METAIS

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN

SHOW
A dupla

sertaneja A1ex

&Williamse

apresenta
hoje na Upper

Floor, em
Guaramirim

COQUETEL

Mayara
Krauss e sua

abmaAline
Bortolini na

inauguração
da Academia

Mayara
Pilates

"
Há favores tão

grandes que
só podem ser

pagos coma

ingratidão.
Alexandre
Dumas

DIVULGAÇÃO

Jorge & Matheus
Em abril, estará em Iaraguá do Sul para mega show,
os sertanejos Jorge e Matheus, amaior dupla do
Brasil na atualidade. Volto ao assunto.

TheWay
Amanhã à noite, a casa noturnaTheWayvai superlotar.
Pepe Narloch e ThiagoMattos apresentam o renomado
Nandinho Santoro. O maior nome daWoods Bar.

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para a galera esperta
daMagicarLatoaria e

Pintura, no Czerniewicz.
Aquele abraço.

Só para deixar claro,
os organizadores que
trariam o shotu do
Capital Inicial para
Iaragúá do Sul, não é

gente aqui da cidade.

• Hoje, na London
Pub, rola shoui com a

excelente bandaAtacama.
Imperdível.

•A minha amiga
GiovanaHornburg,
da Casa do Chocolate,
estampa a capa da revista
NossaWeekend,
nofim de semana.

• Quem também
sinalizou sua participação
na 4aMacarronada do
Moa foi o pessoal bacana
daDeUAnna.

• Seja voluntário,
ajude aAMA.

• Com essa, fui!

t CONTROLE ELETRÔNICO DE
ESTABILIDADE E TRAÇÃO

+ 6 AIR BAGS
.&. � rtJNOICIO ADO AUTOMATICO f DIGITAL

+ DIREÇÃO EL�TRICA
+ SENSOR OE PRESSÃO

I DOSPNEUS
+ RODAS DE LIGA LEVE 17

Preços válidos até 31/03/2012 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades. Ford Fusion 2012!cat. UAA2) a partir de R$ 79.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., com R$ 40.749,00 de entrada e saldo em 12 parcelas
de R$ 3.379,00 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da la parcelai Incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 81.297,00, Custo Efetivo TotallCETI - calculado na data de 14/03/2012 a partir de 0,54%
am e 6,72% aa através do Programa Ford Credít Não ab�ange seguro, acessórios, documentaçâo e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Suieito à aprovação de crédito. O valor de composição
do CEr poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF {não incluso no valor das parcelas
e no cálculo da CEr) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

�.����� -,--� �
MORETTI
Jaraguá do Sul
147) 3274.2800
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Charles Zimmermann,
escritor

Crônica

Páscoa de novo...
Logo já é Páscoa de novo. Cada

ano que passa parece correr ain
da mais rápido, como se o gargalo
da ampulheta se alargasse e deixas
se cair cada vez mais areia. Acho

que é uma mistura da idade chegan
do com a rapidez da vida moderna.
Ou então é porque nunca dá tempo
de fazer tudo que a gente quer. Já
escrevi outras vezes que para fazer
tudo o que quero uma vida não será
suficiente. Um ano é um bom perí
ado de tempo para analisar como
andam as coisas. Por exemplo, o que
aconteceu na minha vida de um ano

para cá? Pensei na Páscoa de 2010:
as coisas melhoraram ou pioraram
desde então? Opa, melhoraram sim.
Até porque, se não melhoraram, a
culpa é minha, totalmente minha.
Pensei na vida amorosa também.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL - SHOPPING BREITHAUPT
• Arco-íris 1.
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h20, 16h, 18h40 21 h20
• Arco-íris 2
• John Carter - Leg. - 14h, 16h30
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 19h, 21 h
.• Arco-íris 3
• O Pacto - Leg. - 14h40, 16h50,19h, 21 h1 O

Novelas

Nada a declarar. Também não fiz
nada para que ela estivesse "nada
a declarar". E se eu não fizer nada,
tudo leva a crer que ela vai continu
ar assim. Só depende de mim.

Um ano é suficiente para dar uma

guinada na vida. Temos pelo menos

365 chances para fazer isso. Segura
mente o que planejamos, promete-

Um ano é suficiente para
dar unia guinada na vida.
Temos pelo menos 365
chances para fazer isso.

mos a nós mesmos no último Ano
Novo, nada realizamos. Nem tenta
mos realizar. Até esquecemos o,que
o álcool daquela noite de primeiro

AMOR ETERNO AMOR· Globo
Carlos e Verbena lembram-se do último momento em que est�eram juntos

e se abraçam. Fernando finge emoção ao falar com a tia. Melissa ameaça não

perdoar Dimas, caso seu sobrinho tenha sido encontrado. Fernando lembra que
Carlos precisa fazer o teste de DNA para comprovar seu parentesco com Verbe
na. Melissa recorda a rejeição de Augusto.Carlos cuida de Verbena. Pedro conta
para Tobias que Carlos foi para o Rio de Janeiro. Gracinha observa o cartão que
o jornalista entrega para o irmão. Dimas e Fernando tentam convencer Melissa a

aceitar a presença de Cartos para não ser retirada do testamento.

AQUELE BEIJO - Globo
Vicente afirma que sentiu o toque de Claudia em sua perna. íntima cum

primenta Belezinha pela classificação. Agenor e Belezinha se beijam. Joselito
repreende Iara por interferir na vida das pessoas. Raul prende Estela e conta que
foi Olga quem a denunciou. Sarita diz a Alberto que quer engravidar. Rubinho pro
cura Claudia e a encontra saindo do hospital. Hélio mostra para Marieta a revista
da HAMFA com a foto da filha na capa. Marieta ouve no noticiário sobre a prisão
de Violante. Claudia conta a Rubinho que está reatando com Vicente. Agenor
pede para Belezinha voltar a ser sua mulher. Valério descobre que Damiana não
é irmã de Felizardo. Tide avisa a Ricardo que sabe onde Estela guarda o veneno.

nNA EST�PA - Globo
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

VIDAS EM JOGO - Record
Carlos tenta fazer com que Lucas mude de ideia, mas o ex-companheiro

de Andrea se mostra irredutível. Lucas entrega algemas para Carlos e exige que
ele mesmo as coloque. Ernesto se aproxima de Jaqueline disposto a cortar uma
mecha de cabelo da menina. Regina chega ao evento. Carlos tenta convencer

Lucas de que ele não é assassino. O ex-companheiro de Andrea se irrita e acerta
uma coronhada no milionário, que desmaia. Daniel conta tudo para Divina, que
se desespera. Regina se aproxima para atirar em Marizete, que não a vê. José

consegue puxar sua amada e a livra do tiro. Regina vai atirar outra vez, mas Fran
cisco se coloca na frente de todos. A empresária não atira no genro e decide fugir.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Arrependida, Vera afirma a Silvia e Lucy que convenceu Vitor a se casar

com Aline em comunhão total de bens. Eduardo pergunta a Glauco o que ele
está fazendo no quarto de sua mulher. Amanda diz a Eduardo que Glauco é
muito mais gentil que ele. Glauco fala a Amanda que saíram os papéis da casa.

Amanda conta a Eduardo que vai morar com Glauco. Vitor diz para Aline que
quer se separar dela. Ela o ameaça. Eduardo conta a Heloisa que está voltando
para a fazenda, pois Amanda está com outro homem. Ao telefone, Amanda con
ta a Olavo que não está mais com Eduardo.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade' das emissoras.

do ano colaborou na imaginação.
Pensei nas pessoas que estão ao

meu lado. O que fiz por elas no úl
timo ano? Talvez eu nem lembre do
número exato, mas quantas vezes
convidei alguém para um bar de um
ano para cá? Só isso? E aquele fim de
semana sozinho ou acompanhado
na praia assistindo ao pôr-da-sol,
foram quantos? Na dúvida, vou rir.
Mas penso que até criei momentos
assim. Uma vida é curta. E no meu

lado profissional: o que apresentei
de importante para alguém? Vou ter
que me mexer, porque se me aco

modo no profissional, me acomodo
.

com os amigos, com o romance, vou

ficar para trás.

P.S.: Ouvia amúsica Epitáfio, com
Titãs, enquanto escrevia.

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

Cacau está para
adoção, tem 5 meses

e é muito afetuosa.
Ela espera um lar

que lhe dê muito
amor e carinho.
Está vacinada

desvermifugada e

castrada. Contato na
Clínica Amizade, pelos
telefones 3275·1887

ou 3371·2340.

Aniversariantes

o Banzé é dócil e
brincalhão e aguarda
uma família que lhe
dê muito amor e
carinho. Está vacinado

desvermifugado e

castrado. Para
adotá-Io ligue .,ara
Eliane no 9123-0657.

23/3
Ademir Hoffrnann
Alexandre P. Machado
Altair J. Kreutzfeld

,.1 Altair José Kreutzfeld

II,�
Ana Bertholdi

i Ari A. Ramthum

J Beatriz de Souza

\'1 Bruno GiaC�meR"i h'I Edson Pereira oe a

Elenir Backes Jaison Borinelli Norma Kopp
Elisabeth Gielow Jamile Lunelli Pyetro Vargas
Elise Stahlke Juliana Krues Raquel Kanzler Foester
Fernanda A. de Souza Lauro Backe Reginaldo Baurnann
Francisco Cesconetto Leonir Buzzi Roselene de Oliveira
Huberto Steinert Lucas S. Henhagui Roseli Persch
Humberto Steinert Lucia Steilen Silvana Ap. Augusto
Isabelle S. Luvasaki Maria de L. Sipriani Soraia M. Menslin
Ivanir S. Junkes Monique Samy Thiago R. Mattos
Jair da �itv4 H>liy�'�411 r 11��lspn ���a(el� ! l;f{ j IWilj)on R·' Scháufter

Horóscopo
ÁRIES
Dê atenção às tarefas deixadas para
trás no emprego. Incentive a tunna de
casa em projetos pessoais. Na área
sentimental, notará uma fase diferente,
cheia de ternura. Tire a noite para
comemorar essa etapa nova! Cor: preto.

TOURO
Observe o que vem conquistando nos

últimos tempos. Suas vitórias poderão
representar um incentivo para que
continue lutando. Na relação a dois,
espere um dia gostoso. Cor: vermelho.

]I GÊMEOS
No trabalho, talvez seja preciso rever
súas ações para dar um novo ritmo
às tarefas. Manter a autonomia será o
desafio. O setor afetivo tende a ficar um
pouco de lado. Há tendência a um maior
recolhimento emocional. Cor: roxo.

� CÂNCER
.� Na carreira, pratique a sua independência

para não precisar dar satisfações a
ninguém. Se for preciso, corrija suas
ações antes de seguir em frente. A relação
amorosa será abençoada pela paixão:
entregue-se de corpo e alma! Cor: cinza.

LEÃo
Você vai avançar na carreira, mas poderá
deixar a famma de lado. Tente equilibrar
seus horários para atender a todas

obrigações. Na sedução, deixe-se levar!
Querer conduzir as experiências a todo
momento pode ser desgastante. Cor: preID.

VIRGEM
No campo profissional, pode sentir
dificuldade para se concentrar. Então,
foque a atenção em uma atividade
de cada vez para não diminuir
sua produtividade. No amor, ótimo
momento para resolver conflitos e

fortalecer os laços de afeto. Cor: pink.

.n. UBRA
Se o clima ficar tenso entre os seus

colegas de trabalho, distancie-se ou

poderá sobrar para você. Faça uma
pausa e reflita sobre os rumos da sua
vida. No romance, ceda às vontades
do par. Se estiver só, abuse da sua
simpatia na conquista. Cor: bege.

m ESCORPIÃO
II L. Finalize suas tarefas e reflita sobre

iniciativas tomadas no emprego antes
de propor mudanças. Observe como
seus colegas trabalham e aprenda
com as experiências alheias. Seu par
poderá fazer exigências em excesso.

Estabeleça limites. Cor: verde.

SAGITÁRIO
Procure se distanciar dos problemas
para analisar melhor a situação em

que se encontra. Não leve dificuldades
de casa para o trabalho e vice-versa.
Romance tranquilo. Se deseja partir
para a conquista, observe bem a

pessoa antes de investir. Cor: cinza.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Fique longe das situações estressantes
no seu emprego para avaliar bem as

suas ações. Isso será suficiente para
dar o próximo passo. Em casa, cuidado
com as oscilações de humor. Um clima
de serenidade vai tomar conta do seu
romance. Cor: pink.

Â"Y\ AQUÁRIO
Modere sua ansiedade e não aja por
impulso no serviço. Olhe em volta,
respire fundo, acerte o passo e recomece

tarefas se for necessário. Caso viva
uma relação estável, há perspectiva de
maior envolvimento e de sensualidade.

Aproveite! Cor: roxo.

PEIXES
Antes de tomar decisões no trabalho,
reveja o que fez até agora e corrija o

que for necessário. Não dependa dos
demais para fazer o que deve. A dois,
ouça o que o par tem a dizer. Para se

dar bem na conquista, observe mais

I'�e ��I�,�en��; :o,r: �inza. �
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- MAL IX)CABANA - Fotos Seua:!Iso + patãia;
- Resenha de CD; AIcOOo5c TrencU - fXYMuriIo Soare;;
- 1VCABANA - PaLIa� - No HaId FeeHngs

o Sesc e$Já bonnibando de mr11lIeÚJdIo lfeiE fiml de

SIeIl� lia em Jauagurã do SuJL !Não deiDe de tOO1Tliferiir a

progrannação-AconnpamitE

-Hojje a lI1DÍIe Ia a mruilédia "Durats MulIhere$"'1 dia
Gal�, aqfUIi dIe..HaraguádoSli
O�Io de arII!eS cênilGiS itàUa de tum ãlÍbl.uIso
� que � UJIf1Tllal �her enrn clhas
!f'lI1IUl1i'nems. lPtresas derlllllro de lUlTlf1la� alas passarnll o
da��e�mmDerus.Ouramdb

já esião quase semmnmm e sem EIT1IEIT9�, lUITlTlla <dIej1as;
_

deride que é Itm de Sãilt IA� JTTão>� e IUJnTi'Iãl

Nando é o mais novo rotaborador do bbg do Glbarla Guilt -10 brigtB mnrneça entI!riaI elas.A !briga IUI� o�
de ama, hqje Nando desenvolve 1Jabalhos pammianais em pila.tabunDa uI� as IrlmuUhe�, uI�as&1laGlISii. IUJnrnal dl5JPll!ita
digital 1ambem, mas é um eximio de.senhüsaa Amn de todos esse de muJlheres que querem salir de dendhtto> de 'i

1aJento# é uma pessoa totalmente do bem e fissurado par� II1TlJe5iIUIldIS.A peçal é ITlBOOlInlletrl1dtada para mmailOJmsde 116

anose vaii das 2«Jlhl as 21I1hL
«Fotos da banda Patifaria na última sexIa 00 Larndon Püh:

-An� as 2IDh, �rltlleüe ;ai� db ilrmre
�Ilat."�,�� O ilnme se� em 11m e

� «ii Ihif5ttÓJriial de IUIrtmal iOIiiamrça de 1111 édInlOl5 qUJe�
mm <0& pliis e que mnfl1eoe;, 1m ESüOlIiij., (llInnTal aLga

Neste sábado rola uma noite de m ito mela Espaço do Oca Ilha de tUm jLudleuI ilnilieJledtruaL IA parttiir�anm�1Blte
Abrindo a festa, diretamente de St::hJneder. o grupo que � la mnihJeoe IUInnl If1I1IUjrnCb�,�de ibdlas as

�pre�t3ções, PO�I dan?0 u:na hada no� da lbanda
�

tooê � mt� que ela! 1IDnihIa até 1�Ujttãn. o iHlnme é

u�agJna o que está por VIr: MütIey Rodk. E _o
_

o e-up� nDJlle� IrOOO1nrnerndlad!o para OOrotrES de 11� anos e sea

amda confere oovers de Pantera.., Judas� _ dooa 8Iadk dlutrat:ãoéde UJlt'lI'TIa 1OOra.
Sabbeth, Ozzy Osboume, Dio e ela �ica mm a r.a�'iadlG do Had1es.

Com certeza essa noite vai abalar até o ais sossegado Garnllo do .1NlO domrnir.g�, as·� �ra� de hmJiias "'lNlG

Olimpo! Mais informações no bardoocabogspotromhr: ais «:ÍIG Dedos GordlOlSt1 com a Gia. A1nna lÜMre, de

laraBJUIá do Sud. IA história SE! ;passa num país em que
todlo>s 1rÍrnhem temP'O' e gasto para aquelas artes e

aqwelas oiênrciias que ffàmm ;allegre 'Q coração. Mas é
lõgflGo qUJe a!gQ> ij�r;adjo ImalQ,ra de aCQfillt€C8r

!rlâlqwelle mlOO, E asSim., mi, lI'ainba" aravJto, bl1UlXa5 e

!fadas se ern\\dlvam nwma '1ir:am-a im:fiÍvsl em <que;a rnra
de l1llTm dSfamaÇão> aoonttere pella própnia busca ele
� O�b .e fM!re pêlm il!ooos os

púHicnse1temd�de IUJT1l1\GIlhora.

'Iodo mundo sabe que roquejlO amenCãOO que se preze item o 01111€5
nas veias. Prova disso é show que m1a 'ego mais na

.

roreria Bac Mr.

Rex Johnson apesenta na noite de hoje dássicos dos amos 80a desre

gênero muSicaI� deu origem ao rod('n rolL
Nascido na California (BJI\) há (:b anDSiI Rex .Johnson teve passageml5

pela Europa nas décadas de 80 e SU, onde lIllIOrava em AuIerID

Mazarrool na Espanha. lá ele conheceu o artista�Arml1lio Ire

o empresário Julian 0Jsen. Foi aí que o rumo de 5UIõI Vda� a

mudar: Mais peàsamente se apesemando no dube de JaianI1 o MI
Hai. Hoje, casado com uma basiIeira, Rex.Johrmn vi\e em

.

Ie..

Depois de oonhecer outros 26 países, RexJci1nsoo� hojema

Ucoreria, a partir das 2311, destiIcnb toch o seu repertórió de b1ues e

rock, de exrelente qualidade. Mais informações você caiare no

Facel:xx:>kda Ucoreria ou noVWW'tI.licobar.am.

.e _
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
, .
Lunenâer �Z!�2- C

Grupo Lunelli

1958

O falecimento da
Sra. Frieda Blunk

Na primeira semana do mês de março de
1958, o Correio do Povo registrava o falecimento
da Sra. Frieda Blunk. Dizia o texto: "Faleceu em

- ,

ao Bento do Sul, no último domingo, a estima:" .

da Sra. Frieda Blunk, progenitora do Intendente
Distrital de Corupá. A extinta exerceu por mais
de 20 anos as funções de Agente do Correio 10-

cal. Assistiram os funerais, em São Bento do Sul,
os Srs. Willy Germano Gessner, Walter Kuehr e

Aquiles Santana, onde a pranteada falecida foi

sepultada com enorme acompanhamento. À
família enlutada, na pessoa do Sr. Blunk, de Co

rupá, apresentamos, embora tardiamente, as

nossas' condolências".

Ontem e·Hoje
ARQUIVO HISTÓRICO MARCELE GOUCHE

Nas fotos acima, podemos ver a ruaArthur Muller na década
de 30 e nos dias atuais. A via, próxima ao Terminal Urbano;

passa ao lado do Shopping Center Breithaupt

_ Personagem histórico

Paulo Freire, UID educador e fllósofo brasileiro
Paulo Reglus Neves Freire nas

ceu em Recife, em 19 de setembro
de 1921, e faleceu em São Paulo, no
dia 2 de maio de 1997. Foi um edu
cador e filósofo brasileiro. Desta
cou-se por seu trabalho na área da

educação popular, voltada tanto

para a escolarização como para a

formação da consciência política.
Autor de "Pedagogia do Oprimido",
um método de alfabetização ·dialé

tico, se diferenciou do "vanguardis
mo" dos intelectuais de esquerda
tradicionais e sempre defendeu o

diálogo com as pessoas simples,
não só como método, mas corria um

modo de ser realmente democrático.
É considerado um dos pensadores
mais notáveis na história da Peda

gogia mundial, tendo influenciado o

movimento chamado pedagogia crí
tica. A sua prática didática baseava
se na crença de que o educando as

similaria o objeto de estudo fazendo
uso de uma prática dialética com a

realidade, em contraposição a, por
ele denominada, "educação bancá

ria, tecnicista e alienante". Freire foi
o brasileiro mais homenageado da
história: ganhou 41 títulos de Dou
tor Honoris Causa de universidades

.

como Harvard, Cambridge e Oxford.

Freire foi o brasileiro
mais homenageado

da história

Pelo mundo

1919

O surgimento do fascismo
BenitoMussolini funda seumovimento político fascista.
O fascismo é uma doutrina totalitária da extrema-díreita,
desenvolvida porMussolini emMilão, na Itália, a partir de
1919 e durante seu governo (1922-1943 e 1943-1945).A palavra
"fascismo" deriva de "fascio", nome de grupos políticos ou
de militância que surgiram na Itália entre fins do século 19 e

começo do século 20; mas também de "fasces", que nos tempos
do Império Romano era um símbolo dosmagistrados: um
machado cujo cabo era rodeado de varas, simbolizando o poder
do Estado e a unidade do povo. Os fascistas italianos também
ficaram conhecidos pela expressão "camisas negras", em virtude
do uniforme que utilizavam. BenitoMussolini, num-discurso
proferido na Câmara dos Deputados, no dia 26 demaio de 1927,
disse uma frase que define concisamente a ideologia do fascismo:
"Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado".

1964

A fundação de Florianópolis
Em 23 de março de 1726, ocorreu a fundação de Florianópolis,
Capital de Santa Catarina. Quem vê hoje os pescadores de
ostras e de mariscos nas praias mais tranqüilas da cidade de
Florianópolis, não imagina que hámilhares de anos os índios
tupis-guaranis já faziam amesma coisa ali. Eles foram os

primeiros habitantes do local. Depois foi a vez dos portugueses.
A baía de Santa Catarina era um lugar perfeito para as expedições
portuguesas que partiam de SãoVicente (SP) se abastecerem,.
antes de rumar para o Sul. Muito tempo depois, chegou o

bandeirante Francisco DiasVelho e se instalou nessas terras com
a família. O lugar recebeu o nome de Nossa Senhora do Desterro
e, a partir de então, foi crescendo. Tornou-se ummunicípio
independente no dia 23 de março de 1726. (É por isto que todo
ano, nesse dia, Florianópolis comemora sua fundação.) Alguns
anos depois, a cidade foi ocupada pormilitares portugueses

.

que construíram fortalezas e instalaram canhões para defender
a costa.A população começou a crescer, com a chegada de

,

milhares de portugueses vindos deAçores e da Ilha daMadeira, o
que iria exercer uma influência decisiva no portugês falado ali.
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• Tabelionato Griesbach
. Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADODE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeLProcópioGomes deOliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL- se
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPR<JfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOSDOPRarFSfO:

Apontamento: 204570/2012 Sacado: CHAlUlNE CHRISCHON Endereço: RUARUDOlfO
RUFENUESLER 64APTO 07 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor. ISAQUEMACHADOMON
TEIRO Portador. - Espécie: CH - N° Titulo: 000043 4 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 1.698,99 Data parapagamento: 23 demarço de 2012ValorR$74,83 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.600,OO - Juros: R$ 51,73 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204667/2012 Sacado: CLEBERZAPELLINISPINDOlA Endereço:RUAFRAN
DSCO TODT 960 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-170 Credor. MARDO INGO MlLCKE -

EPP Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo: 3358 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 878,36
Data para pagamento: 23 de março de 2012Valor R$24,74 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 824,71- Juros: R$I,64 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 204468/2012 Sacado: D PRAMALHAS IlDA Endereço: R JOSE THEODO
RO RIBEIRO 1061 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Credor: JARTEX INDUSTRIA TElIT
IlDA EPP Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 9098 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.471,43 Data para pagamento: 23 demarço de 2012ValorR$34,33Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.407,44 - Juros: R$ 11,23 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 204469/2012 Sacado: D PRA MALHAS IlDA Endereço: R JOSE THEODO
RO RIBEIRO 1061 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: NATIVA FITNESS IND C
CONF IlDA Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 639 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 3.623,83 Data para pagamento: 23 demarço de 2012ValorR$39,68Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.554,49 - Juros: R$ 16,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 204655/2012Sacado:DAlANYCOSIASILVA Endereço:RUAPRIMAVERA903
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMl- N"
Titulo: 62623*005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.459,30 Data para pagamento: 23
demarço de 2012ValorR$26,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.402,46 - Juros: R$
3,27 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 204736/2012 Sacado: EDSONMlCHAlAR Endereço: RUA IRMAFOSI'ER 06
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: OVAL CONFECCOES E CALCADOS IlDAME
Portador: ANDISAT COM ELETR Espécie: DMl - N" Titulo: 0047-4 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.016,17Data para pagamento: 23 demarço de 2012ValorR$25,OI Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 956,00 - Juros: R$ 1,91 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 204644/2012 Sacado: ELVIS DE FRElTAS Endereço: RUA 1139 N 60 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89254-388 Credor: COMERCIAL HAVEG IlDA Portador: - Espécie:
DMl - N° Titulo: 1111-44141/ - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 423,93 Data para
pagamento: 23 de março de 2012Valor R$24,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$
368,51 - Juros: R$ 1,10 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 204676/2012 Sacado: EXPRESSO DOCE IlDA-ME Endereço: R FLORIANO
STAHELIN 156 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-610 Credor: CONEXAO C RCOMERDODE
CARTOESTELEFONI Portador: - Espécie: DMl- N"Titulo: 15623E - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 284,72Datapara pagamento: 23 de março de 2012ValorR$24,70 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 229,55 - Juros: R$ 1,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 204692/2012 Sacado: IMOBIllARIA LEIER IlDA Endereço: EXP JOAO lA
PELlA 88 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FLORIANI EQUIP P ESCRITORiO Portador:
- Espécie: DMl- N"Titulo: 5543-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 240,83 Data para
pagamento: 23 de março de 2012Valor R$23,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$
193,00 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204739/2012 Sacado: JOSEANEVIEIRADO PRADO Endereço: RUA CARLOS
MAYER 30 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: GRATIDFAC FOMENTO E ASSES
SORIA COMERCIAL IlDA Portador: BIG PE CALCADOS lIDA Espécie: DMl - N" Titulo:
4496-b - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 336,67 Data para pagamento: 23 de março
de 2012ValorR$23,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 284,00 - Juros: R$ 0,66 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 204566/2012 Sacado: JUUO CESAR DEMELW Endereço: RUA FRANCISCO
DUTRA429 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTIJRA E

EMPREENDJMENT Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0186816009 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 156,59 Data para pagamento: 23 de março de 2012Valor R$23,68 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 204441/2012 Sacado:MLPIZZARIA lIDAME Endereço: RCEI. PROOOPIO
GOMES DEOUVEIRA 1580 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: OESA COM E RE
PRES IlDA Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 2207868U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 498,63 Data para pagamento: 23 de março de 2012Valor R$25,04 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 449,43 - Juros: R$I,94Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204454/2012 Sacado: SANDRO uns DEREITI Endereço: RUA FRANCISCO
TODT 185 - JARAGUA00 SUL - CEP: Credor: SI1LLO COMUNICACAOVIlDAME Porta
dor: - Espécie: DMl- N'Titulo: 001171- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 328,20Data
para pagamento: 23 demarço de 2012Valor R$24,29 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 275,00 - Juros: R$I,19Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 204674/2012 Sacado: SJA PRESIACAO DE SERVICOS lIDA ME Endereço:
RUA JOAQillM FRANOSCO DE PAULA 1316 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor:
FRl1Z DISTRIBillDORA DE MA1ERlAIS ELETRIC Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
003069/01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 357,77Data para pagamento: 23 de março
de 2012Valor R$27,30Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 4,20 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 23/03/2012. Jaraguá do Sul (SCl, 23 demarço de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulospublicados: 14

REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASlL- ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do MlUlicípio eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHIUEWAGNER,lnterventora

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

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

Protocolo: 28773 Sacado: ADALMARES MELCHlOREITO LUBAWSKI CPF: 899.190.259-
68 Endereço: Estrada Sete de Janeiro nO s/na, Sete de Janeiro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COarRAVALE CNPJ:
00.680.933/0001-77 Número doTítulo: 000254 2 Espécie: ChequeApresentante: COOPERA
TIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOfRAVALE Data Vencimento: 28/09/2011
Valor: 3.550,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 28772 Sacado: AGRO MASSARANDUBA IlDA - COMEROO DE FRU11\S MEL

CHIOREITO IlDA - EPP CNPJ: 81.593.907/0001-03 Endereço: Estrada 7 de Janeiro na s/na,
Sete de Janeiro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVADOSTRANSPORTADO
RESDOVALE - COarRAVALE CNPJ: 00.680.933/0001-77 Número doTítulo: 001276-9 Espé
cie: Cheque Apresentante: COOPERATIVADOS TRANSPORTADORES DOVALE - COarRA
VALE DataVencimento: 24/09/2011 Valor: 3.550,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28786 Sacado: AMARILDO BAADE CPF: 646.533.589-15 Endereço: RuaRio de
Janeiro na 1156, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96Número do Título: 103873 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci
mento: 06/03/2012 Valor: 73,44 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 53,86,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

.

Protocolo: 28851 Sacado: CMCCOMERCIODEMADEIRASCABRALCNPJ: 10.265.298/0001-
15 Endereço: Estrada Rio Bonito na shv, Interior, 89108-000, Massaranduba Cedente: MAS
TER COMP INFORMATICA IlDA EPP CNPJ: 00.690.431/0001-27 Número do Título: 4797-1

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 22/02/2012 Valor: 260,00 Iíquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, EditaI: R$15,OO
Protocolo: 28853 Endereço: Estrada Rio Bonito na s/nO, Interior, 89108-000, Massaranduba
Cedente: MASTER COMP INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 00.690.431/0001-27 Número
do Título: 4822-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 24/02/2012 Valor:
55,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28537 Sacado: DAN! MOVEIS LIDA ME CNPT: 13.890.088/0001-06 Endereço:
Rua lO Braço do Norte na s/n, la Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: RAC
- REPRESENTAÇÃO ASSESSORIA E COBRANÇA IlDA CNPJ: 05.610.239/0001-05 Núme
ro do Título: 547/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 29/02/2012 Valor:
1.265,60 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28796 Sacado: FABIO DIAS DA SILVA CNPT: 11.691.333/0001-20 Endereço: Rua
MarechalCastelo Branco na 4332, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: OESACOMERCIO
E REPRESENTAÇÕES IlDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2209745U Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOBRADESCOSA Data
Vencimento: 01/03/2012 Valor: 956,87 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 28727 Sacado: MARIA JOSE ALVES DEANDRADE CPF: 574.675.875-20 Ende

reço: Rua Duque de Caxias na 217, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA
S/AC.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131038521 Espécie: Cédula deCrédito
Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimen
to: 13/12/2010 Valor: 12.200,16 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,oo

Protocolo: 28990 Sacado: ROGERIO BERNARDO CPF: 042.806.069-27 Endereço: Rua 23 de
Março n° 100, Itoupava Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: BANIF - BANCO INTERNACIO
NALDO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número doTítulo: 505894343
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANIF - BANCO INTER

NACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA Data Vencimento: 10/12/2011 Valor: 39.737,40
Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 28728 Sacado: SEBASTIÃO DA COSTA CPF: 613.085.109-00 Endereço: Rua
Massarandubinha na 100, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BVFINANCEIRA S/A
GEl CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 750109513 Espécie: Cédula-de Crédito
Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS ASSOOADOS DataVencimen
to: 28/09/2011 Valor: 11.119,68 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 66,32,
Diligência: R$ 35,60, EditaI: R$15,OO

Protocolo: 28867 Sacado: VlTAL INDUSTRIA E COMERCIO DEALIMENTOS FUNCIONAIS
IlDA ME CNPJ: 08.058.394/0001-40 Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco na 762,
Centro Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: ITOUPAVA CEN1RAL MATERIAIS DE CONS

TRUÇÃO CNPJ: 04.452.408/0001-55 Número do Título: 345/01 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
05/03/2012 Valor: 60,25 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24.14, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 23 demarço de 2012.

CHRlSIA INGEHILLEWAGNER,lnterventora

Do leitor

8 demarço, Dia
daMulher!

Menina que a mãe enfeita
com fitas coloridas. No sorriso de

criança, os traços que irão trans
formá-la na mais linda flor para
enfeitar a natureza. Moça que
se prepara para a vida, buscan
do cursar uma faculdade e ser

uma profissional competente.
Também vai para as baladas em
busca de diversão e, quem sabe...
Encontrar um grande amor!

Mulher que adota uma pos
tura firme e dirige a casa e a fa
mília com responsabilidade e

efetividade. Essa mulher que,
às vezes . não é reconhecida,
apesar de tudo não se importa,
pois ela é forte.

Mãe que acolhe seus filhos
e adota outros que, porventura,
necessitem de seu colo. Essamãe

que mesmo sendo magoada,
mutilada, destruída por atitudes
incorretas dos seus, ainda sim,
abre os braços e os trás de volta,
orientando-os com a paciência e

o amor que-nunca lhe falta.
Essa mulher foi eleita a rai

nha do amor de Deus. Mulher

que usa a sabedoria em tudo

que realiza. Mulher que perdoa
quantas vezes for necessário.

Adelaide BnmiIde
Dombusch Ender,

empresária aposentada.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2012 - FAS

PROCESSO LlCITATORIO N°. n7/2012-FAS -

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de Companhia de Teatro a fim de apresentar Peças
teatrais com o tema Alienação Parental, ECA - Estatuto da Criança e do Ado

lescente, Violência e Exploração Sexual. As peças serão apresentadas a rede

de educação estadual e municipal de Schroeder na Semana do dia 18 de Maio
- Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual Infanto Juvenil.

Evento oferecido pelo CREAS, em parceria da Educação, do CMAS, Conselho
Tutelar e CRAS, daSecretaria de Saúde e Assistência Social, Setor de Assis
tência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 13 de abril de 2012

às 14h.

Abertura do Processo: 13 de abril de 2012 às 14h15min.

local: Setor de l.icitaçôes 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.
Schroeder, 27 de março de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2012 - FMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 13/2012-FMS -

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa especializada em conserto de reboque trailer,
placa LZW 1112, odontológico da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Pre
feitura de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 13 de abril de 2012 às
08h45min.

Abertura do Processo: 13 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.
Schroeder, 27 de março de 2012.
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Bairros ficammais
n

de dez horas sem luz
Em alguns locais, a
luz só voltou no fim
da tarde de ontem.
Houve queda de
postes e árvores

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

Qvento forte, acompanhado
de trovoadas, registrado às

19h de quarta-feira, causou es-
,

tragos na região. Em Corupá e

Jaraguá do Sul,muitos bairros fi
caram sem energia elétrica. Em

alguns locais, a luz só voltou no

fim da tarde de ontem. Houve

quedas de árvores e postes.
No bairro Nereu Ramos, em

Jaraguá, e na localidade de Poço
D'Anta, emCorupá, a energia fal
tou em cerca de dez mil pontos.
Em boa parte deles, a luz retor

nau duas horas depois. Porém,
segundo explica o engenheiro
DanilsonWolff, na rua Luís Sar

ti, em Nereu Ramos, a Celesc só

conseguiu finalizar os trabalhos
no fim da tarde de ontem. O mo

tivo seria a queda de três postes
e de árvores na fiação elétrica. O
mesmo ocorreu na localidade de

_/

Poço D' Anta, onde cinco postes
cairam, atingidos por árvores.
"Tivemos que remover toda a ve

getação e realizar o trabalho de

manutenção", diz o engenheiro.
João Emerson Sarti, 38

anos, morador daVila Macha
do, bairro ao lado de Nereu

Ramos, conta que "a chuva foi

tão forte, que levantou telhas
da casa do vizinho".

Estragos
O vendaval resultou em 12

ocorrências registradas pela
Defesa Civil. Na BR-280, trecho
entre Corupá e Jaraguá, a que
da de uma árvore deixou a pis
ta interrompida por cerca de
20 minutos, durante a noite de

quarta-feira. Casas foram des
telhadas em Nereu Ramos, Rio
da Luz, Ilha da Figueira, Água
Verde e Estrada Nova. Como os

destelhamentos foram parciais,
ninguém precisou sair de casa,
mas a Defesa Civil distribuiu
500 metros quadrados de lona

para as famílias atingidas se pro
tegerem namadrugada.

EDUARDO MONTECINO

TRANSTORNO João Emerson Sarti ficou sem luz em casa por várias horas

Assalto Crime

Ladrão rouba

.

R$ 50 de pedestre
Em dois dias, três

veículos são furtados
Um homem foi assaltado quando caminha

va na rua Epitácio Pessoa, por volta das 16h de

quarta-feira. Segundo seu relato à PM, um ho
mem apontou uma faca e anunciou o assalto.
Ele exigiu que a vítima lhe entregasse a carteira

que continha R$SO, além de documentos pes
soais. O suspeito foi abordado pela PM minutos

depois e foi reconhecido pela vítima. Ele confes
sou o roubo e ainda ievou os policiais ao local
onde havia escondido a carteira. O suspeito ale

gou que jogou no rio a faca utilizada no crime.
Ele foi encaminhado à delegacia.

No período de dois dias, a Polícia Militar

registrou furto de três veículos 'em Jaraguá do
Sul. Na manhã de quarta-feira, a Biz vermelha,
placaMIQ 8929, foi furtada da garagem de uma
casa, no bairro Vieiras. Às 7h do mesmo dia, o
portão eletrônico de uma residência foi forçado
e ladrões levaram um Corsa prata, placas AHP-
024, de Jaraguá do Sul. Na terça-feira, às 20h, na
rua Marcos Emílio Verbinenn, foi furtado um

Voyage prata, placasMHD- 7661. O carro estava

estacionado em frente a um ginásio. Nenhum
dos veículos foi localizado até agora.

COMUNICADO
Comunicamos a todos e a quem possa interessar, que o titulo
mencionado no correio do povo no dia 21/03/2012 se encontra
quitado desde o dia 07, e a Nanete Têxtil Ltda. nada mais deve
ao shopping do instalador.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 45/2012.
Processo: 003/2012-Fumtur e 27/2012-FCJ SECRETARIA MUNICIPAL
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA HABITAÇÃO E REG.
FUNDIÁRINPLANEJAMENTO URBANO FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ
DO SUL FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUMTUR. TIPO: Menor Preço por
Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas,
visando ao Registro de preços a LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL,
destinados para realização de eventos ao longo de 12(doze) meses, conforme
especificações no ANEXO I e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços
do Edital.. REGIMENTO: Lei Federal8.666 de 21/06/93, Lei FederaI10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOP.eS: Até às 13:30 horas do dia
05 de abril de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O

CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as

14:00hs do dia 05 de abril de 2012, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 146.350,00 (cento e

quarenta e seis mil trezentos e cinquenta 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), 15 de março de 2012.

Cecília Konell

Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

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

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

site: http://www.corupa.sc.gov.br
EXTRATO DO CONTRATO 177/11

Processo de licitação nO 119/11
Modalidade Tomada de Preços nO 014/11
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÃ, inscrito no C�PJ 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 em engenharia para
construção do centro de educação infantil no Bairro Bomplandt, incluindo
o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos,
conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial
descritivo e quantitativos.
Valor do Contrato: R$ 815.836,36 (Oitocentos e Quinze Mil Oitocentos e

Trinta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos) ..
Data da Assinatura: 22/12/2011
Data da Vigência: 06{seis) meses após emissão da Ordem de Serviço

Luis Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

WEGS.A.
GRUPOWEG

COMPANHIA ABERTA

CNPJ SOB NR. 84429695/0001-11
AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Or
dinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de abril de 2012, às 16 horas, na sua sede
social à Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, nesta Cidade e Estado a fim de deliberarem so

bre o seguinte: ORDEM DO DIA: Em AGO: 1.Exame, discussão e votação do Relatório da Ad

ministração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, Parecer do Conselho
Fiscal e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011. 2.Destinação
do Lucro Líquido dó exercício e a ratificação da distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio conforme deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração. 3.Eleição dos

membros do Conselho de Administração. 4.Fixação da remuneração global anual dos Administra
dores. 5.Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. 6.Aprovação dos jornais
para publicação dos atos legais. Em AGE: 7.Aumento do Capital Social de R$ 2.265.367.031,00 para
R$ 2.718.440.437,00, sem aumento do número de ações, mediante o aproveitamento de reservas. com

a consequente alteração do caput artigo 50 do Estatuto Social. 8.Alteração do caput do art. 17 do Es
tatuto Social, de modo a dispensar que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da

Companhia.9.Alteração do caput do art. 33 do Estatuto Social, de forma a não permitir empréstimos
aos administradores. 10.Adequação do Estatuto Social às cláusulas obrigatórias mínimas de acordo
com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, com a consequente alter
ação dos artigos 17,22,26,36,40,42,44 e inclusão do artigo 44-A. Informações adicionais: Docu
mentos - Todos os documentos e informações necessárias ao exercício do direito de
voto pelos acionistas, em especial as propostas da administração quanto às matérias a

serem deliberadas encontram-se à disposição na página da Comissão de Valores Mobil
iários (www.cvrmgov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
(www.weg.net).nainternet.Procuradores - Os acionistas podem se fazer representar
por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administra
dor da Companhia ou advogado, e a procuração deve conter os requisitos elencados
na Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM n° 48112009.Voto Múltiplo - Em atendimento
ao disposto no art. 30 da Instrução CVM n° 165, de 11/12/91, o percentual mínimo
necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos
membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento) do total das
ações da Companhia. Ia r a g u

á do Sul (SC), 23 de março de 2012. DÉCIO DA

SILVA- Presidente do Conselho de Administração
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Real Madrid

Parque
o Real Madrid lançou na
tarde de ontem um ousado

projeto de parque temáti
co. O "Real Madrid Resort

Island" será construído
nos Emirados Árabes Uni
dos, em uma ilha artificial
de 50 hectares, no formato
do escudo do clube. O

complexo está orçado em
R$ 1,82 bilhão e terá - en

tre outros serviços - o pri
meiro estádio aberto para
o mar, um museu do Real

Madrid, várias instalações
esportivas, uma área resi
dencial e hotéis de luxo. O

projeto será bancado pelo
governo e por investidores

locais, com previsão de

inauguração em 2015.

Torneio de Verão

Hora de saber quem
serão os finalistas

Semifinais envolvem uma equipe de Schroeder,
uma de Massaranduba e duas jaraguaenses

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Depois de trinta jogos e 244

gols marcados, o 19° Tor
neio de Verão - Aberto de Fut
sal de Schroeder - define seus

finalistas logo mais, a partir das
19h30, no Ginásio Alfredo Pa
soldo Em quadra, Noite à Fora,
CivallQualitypó/Butuca/RMC,
Coremaco/Posto Cidade/Bras
meincol e Kiferro jogam pelo
direito de disputar um dos mais
tradicionais títulos do salonis
mo regional.

Abrindo a rodada, a surpre
endente Cival encara os atuais

vice-campeões da Kiferro. De

pois de uma primeira fase de
altos e baixos

-

- onde avançou
como segundo melhor terceiro

colocado, a equipe deMassaran
duba se encontrou na segunda
fase e obteve a melhor campa
nha na sua chave, na frente das
tradicionais Coremaco e Kaia

pós. A Kiferro fez uma campa
nha inversa. Teve uma primeira
fase tranquila, mas encontrou

dificuldades 'na segunda, se

classificando após o tropeço da
Baumann contra o PQN.

Na outra semifinal, marca

da para 20h30, o atual campeão
Noite à Fora terá pela frente a

Coremaco, equipe da casa, que
no ano passado se chamava

Força Jovem e foi derrotada nes
tamesma fase pelos lobos, por 5
a 2. O Noite à Fora está invicto
na competição e conta com um

ataque poderoso, que jámarcou
33 vezes. Porém, a Coremaco
não fica atrás em poder ofen
sivo. Os schroedenses já balan

çaram as redes adversárias 24

vezes, metade delas com LU51n,
artilheiro da competição.

Nas semifinais haverá co

brança de ingresso, no valor de
R$ 3 (três reais). Estes podem
ser adquiridos antecipadamen
te no Posto Mime de Schroe
der. Haverá venda também na

bilheteria do ginásio. O evento

é organizado pela Prefeitura de
Schroeder e tem apoio do Senai
e da Rede de PostosMime.

Jogos semifinais'
em Schroeder

contam com Cival
x Kiferro e Noite à
Fora x Coremaco.

FOTOS HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Com o cancelamento do
show da banda Capital Inicial -

que também aconteceria ama

nhã - a partida deixa o Ginásio

João Moretti, em Ibirama, e volta
para o local onde estava inicial
mentemarcada, aArena Jaraguá.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClSC, 006269/0

INVICTA Coremaco (D) coloca a invencibilidade à

prova contra o também invicto Noite à Fora

Confiança
gumz@gumz.com,brwww.gumz_com.br

(47)3371-4747 UMA ""RCEIUA OUE DÁ CERTO. Desde 1978

'Liga Futsal

CSMjPré-Fabric3r e Suzano será naArena
O horário permanece manti

do, às 19h. Será a estreia da equi
pe diante de seus torcedores. Os

ingressos antecipados podem
ser adquiridos na rede de Postos

Mime, a partir da tarde de hoje.A
cadeira superior custa R$10.

MMA

UFC147
São Paulo perdeu a sede
do UFC 147: O evento,
que terá em seu 'card' as

disputas Anderson Silva x
Chael Sonnen eVitor Bel
fort xWanderlei Silva, foi
transferido para o Rio de

Janeiro, provavelmente no
dia 16 de junho. O local
será o Estádio do Enge
nhão, para um público es

timado em 80 mil pessoas,
- recorde na categoria.

Fórmula 1

Leilão
DIVULGAÇÃO

AToleman TF184-2,
carro que Ayrton Senna

I

pilotou em sua primera
temporada na Fórmula'
1, irá a leilão nos Estados
Unidos em maio. O mo

delo está em condições de
uso e os organizadores do
leilão não ousam estimar
o preço que ele poderá
atingir: Nos últimos 16

anos o carro pertenceu
a um único dono.

I
�

••
/

• Campeonato Varzeano (Jaraguá)

Depois de idas e vindas, aAs
sociação Desportiva Iaraguã e a

organização da Liga Futsal che

garam a um acordo quanto ao

local da partida entre CSM/Pré
Fabricar e Suzana, amanhã, pela
quarta rodada da competição.

Profissionalismo

Competência
'

Credibilídade

• 24/3 - 13h30 - Neki x Nereu Ramos

• 24/3 - 13h30 - Amizade x Roma

• 24/3 - 13h30 - Agro. Jonathan x Vila Nova

• 24/3 - 13h30 - Forprem x Galácticos

• 24/3 - 13h30 - Sociedade Barra x Barrabaxo

• 24/3 - 13h30 - Unidos x Sport
• 24/3 - 13h30 - CA União x Atlético B

• 24/3 - 15h15 - Atlético A x Operário
• 24/3 -15h15 - Ponte Preta x Global Pisos

• 24/3 -15h15 - Confort Fine x 2000 MM

• 24/3 - 15h15 - Bazar do Rau x Rau Madri

• 24/3 - 15h15 - Meninos RLV x Brandenburg
• 24/3 - 15h15 - Santo Antônio x Roma EC

• 24/3 - 15h15 - Juriti x Vila Lalau

• 24/3 -15h15 - União EC x Nova Geração

• Campeonato Varzeano (Guaramirim)
• 24/3 - 13h30 - Sportin x Cataratas

• 24/3 - 13h30 - Rio Branco x Benfica

• 24/3 - 13h30 - Juventus x Nacional
-,

• 24/3 - 15h - Nápoli x Pinheiros
• 24/3 -15h30 - Cruzeiro x União/Jagunços
• 24/3 - 15h30 - Atlético x Ex. Caixa d'Água
• 24/3 - 15h30 - Avaí x Unidos da Vila

• 25/3 - 13h30 - Lion x Xavantes

• 25/3 - 15h30 - Bem Bolado x Couve-Flor

• Campeonato Massarandubense
• 24/3 - 13h30 - Santa Luzia x União

• 24/3 - 13h30 - Amizade x Morangos
• 24/3 - 15h30 - 10 Braço x Glória
• 24/3 - 15h30 - Cruzeiro x Benjamin

• Copa Pomerode

• 25/3 -15h30 - Tupi x Floresta

r
25/3 - 15h30 - Botafogo (PO) x Botafogo (JS)

• 25/3 - 15h30 - Vera Cruz x Caramuru

• 25/3 - 15h30 - Atlético x Cruz de Malta

• 25/3 - 15h30 - Água Verde x Müller

• Torneio de Verão (Schroeder)

I
1

• 23/3 - 20h30 - Noite à Fora x Coremaco
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Cerimônia

Lideranças
• •

empresanals
tomam posse
Evento aconteceu na noite de ontem no Clube
Atlético Baependi e reuniu várias autoridades

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

{ , Ontem, o Clube Atlético Ba

ependi foi palco de uma

noite especial. Em cerimônia
de gala, Mônika Hufenüssler
tomou posse da presidência
da Acijs (Associação Empre
sarial de Iaraguá do Sul) e

Alessandro Truppel Machado
foi reconduzido à presidência
da Apevi (Associação das Pe

quenas Empresas do Vale do

Itapocu) para mais um man

dato. Juntos, os membros das
diretorias das duas entidades
também foram empossados
em seus respectivos cargos.

Mônika assume o lugar de
Durval Marcatto, que presidiu
a Acijs nos últimos dois anos. A
missão da nova presidente será
comandar uma entidade com

74 anos de história (foi fundada

I {

\ I
I

\
!

{
r

I

r 1

! 1
( f

fi
I I

É um privilégio
assWDir a entidade. A

Acijs tem uma história
de trabalho pela

comunidade. Nosso plano
é trabalhar aindamais

pela representatividade
da região e

'

Mônika Hufenüssler,
presidente da Aeijs

tI

(

; I

\
{'

\
/

\ (

em 22 de junho de 1938) e 1.276

associados, divididos nos ramos

de prestação de serviços (43,1%),
comércio (31,6%) e indústria

(25,3%). De acordo com a nova

presidente, o objetivo é dar con
tinuidade aos trabalhos desen
volvidos por Durval Marcatto,
com a presença cada vez mais
marcante da Acijs nos assun

tos que envolvem os interesses
da comunidade.

A Apevi mantém o mesmo

espírito de continuidade da
entidade parceira. Entre as ati
vidades q�e deverão ser manti
das pelo presidente está aApevi
nos Bairros e os cursos de capa
citação dos associados. Um dos

principais objetivos da Apeví
para este ano é a realização da

Expo 2012, maior feira de ne

gócios do Vale do Itapocu, que
acontece entre os dias 13 e 17
de junho, naArena Jaraguá.

f'

Nosso ano vai ser
muito bom, temos
um gTande projeto,
que é a Expo 2012,
além das nossas
atividades de

capacitação.
Alessandro Truppel
Machado, presidente

da Apevi.

Mônika Hufenüssler Conrads

(presidente) recebe os cumprimentos
do ex-presidente DurvalMarcatto

Alessandro Machado (vice-presidente
para Assuntos de Micro e Pequenas
Empresas) e presidente daApevi

Rua Guilherme Dancker, 161 • Sala 3 (Esquina com Rua Marina Frutuoso) • Centro • Jaraguá do Sul 4

Guilherme Vogel (vice
presidente para Assuntos
de Núcleos Setoriais)

Vicente Donini (vice-presidente para Assuntos
da Comunidade) com a esposa Florilda Donini

Sérgio Luiz da Silva
Schwartz (vice
presidente para

Assuntos da Indústria)

·Anselmo Luiz

Jorge Ramos (vice
presidente para

Assuntos de Serviços)

Regiane Q,odrigues
(vice-presidente
para Assuntos do

Comércio)

Benyamin Parham
Fard (vice-presidente
para Assuntos do

Meio-Ambiente)

Robert Bomett (vice-presidente paraAssuntos
_

de Desenvolvimento Profissional) e Luiz Carlos
Buzzarello, ex-vice presidente dos Núcleos Setoriais
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FOTOS EDUARDO MONTECINO E MARCELE GOUCHE

ReineWitthoeft

(vice-presidente para
AsSW1toS de Segurança)

StalimirVieira (vice
presidente paraAssuntos

de ComW1icação)Presidentes de Associações Empresariais da região prestigiaram o evento

Marlise Kaut e Detina Dorchardt

(diretora secretária)

Empresários Ginliano Donini e
Giorgio Rodrigo Donini

Empresário
Paulo Chiodini

Mesa diretora com representantes do

empresariado e da política local

Prefeita Cecília Konell,
acompanhada da tilha Fedra Konell

Diretor do jornal O Correio do Povo,
Nelson Pereira, acompanhado da

esposa Rosilene Pereira

Senador Paulo Dauer esteve

presente ao evento

Líderes políticos e empresariais da região
estiveram presentes na cerimônia de posse

Empresário
Antídio LW1elli

www.megaempreendi.mentos.com Empreendimentos Imobiliários
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MAIS DE 120 OPÇOES A PRONTA ENTREGA

Voyagel.O
A partir de

R$30.590
Básico

Voyagel.6
A partir de .•·II'.I�.

• •

i'"

Fox 1.0 - 2 Portas
A partir de

R$30.Q90
Básico Novo 6011.0

A partir de

R$27.990 R$33.990
Básico Cómpleto

Novo 6011.0
A partir de

· Ar condicionado;
• Direção hidráulica:
· Vidros e travas elétricas
nas portas dianteiras;

· limpador e desembaraçador
do vidro traseiro;

· Alarme
· Pacote Trend

FINANCIAMENTO COM

lºPARCELA
PARA JUNHO

R$39 Qao 'Arcondicionado;
. Oi�eçã� h�drâulica;• • Tno eletnco;

COmpieto : �l���� Irend

Promoções válidas até 25103/2012 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Goll.0 2011/2012, 4 portas, código 5Ul1C4, com preço promocional á vista a partir de R$27.990,00. Novo Goll.0
Total Flex, 4 portas, ano modo 11112, completo, com preço promocional á vista a partir de R$ 33.990,00. Fox 1.0. ano modelo 11112, 2 portas, básico, com preço promocional á vista a partir de R$ 30.490,00..

Voyage 1.6 Total Flex, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 39.480,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, básico, com preço promocional á vista a partir de R$ 30.590,00.
Qualquer desconto no preço anunciado anula a promoção Bike ou GPS. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das

operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Promoção e preços anunciados somente para vefculos disponfveis a pronta entrega, financiamento com la parcela para junho somente para
zero km e seminavos a partir de 2007. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 201112012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos
de motor e \ransmissao (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utüízação o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen
autorizado. Crédito sujeito a' aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Duvidaria: 0800701 2834. www.vw.com.br. Vefculos em conformidade
com o Proconve.

Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeitaNlleUiOOAS

CONt:;t;SSIONÂlllM
DE "EICIJI..O$
A,IC:I}$,NM

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOlKSWAGEN 47 3274 6000

JIII/UllIt!liIlllliiii;;'IIJil1Ul!fUtIlmlllllmillll1'i!!mllllll!l!!lli!II!):'1!i1fi11;ll1!!;1llliil;jfljl1l111�U/JI�!iIiI>1IIH,mw,IHRJ1,lIIl/nllW1ll'lllJlllli.�,.umilltlfmfllii!<l!liarJjui!llõlliil!m!illm;;.."lJiP!li!i!'ll!IW!IlII!'IlüI;I'ill!�IIlIJI)li1IIj�I!frIIII/!IIIiIIllR!ImI!Ilnri!llnullllJl!lll1!l1lU!r1lllli;ú!�'lIlIJIilli!iI'li11!!li1lIli1llillflllllr.tdllGliIIlI!OIfimoIlDllHllm,jl!!ii'ÜlHld�IJüiIUlmfOlIIll1ml!�IIi'.j,1I11lnH_Wll!iHe1ltl1llllrlUIDdl!lll!fi1rU,ntllrlllilItIlll11;'IIm/III!IJ/Io1iil!11laiII<II!!!1lIllil1l!!!mlIl!liliiiiiilill!i!o'lli!i!u1lllpilllll"tlll!Dl!iiolllllJulll/!l'll!Rir.mnmruIllllWII!lI!fIr,1l1l1lllli'dHI!R!il/llllWrUlillI11111l'i1ird�I<I!mIW!!/!IfI!J�illII!rlJi!Itill!JJ�1111IrII6I/IlI�lullbJIIIlIr",'liU#Ul1lIrIll!�Il!,,�il/1U1'!l!!fIiI1i!iI.'iEI�II'!llIWIl1!pI,'1IiInllli"1;_n!lllIllIJrlllI!lhllJlIU/mllOiilll"";,'1!HilllitUJi!�lIJl!p1/1Wf!ilm"IP.illlii1l1,1Il11,illlli!;jIl1l!<!I!iI:,i)1J!ri.EililIilm,.m!il"lIlIPL'IlIII�lIli'l!!!IIIi!ll!IIIIllli<il.1llii!rJ
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