
/

'Avenida Brasil': nova novela da Globo, tem
a vingança como tema principal. Nina

(Débora Falabella) vai atrás damadrasta, .

após ter tudo roubado pelamegera.

DESDE 1919

Especial Pirataria

O irre ular
O tráfico

Liga Futsal
Invencível
naArena

erca

fomen
Jogando naArena
Iaraguá na noite
de ontem, CSM/
Pré-Fabricar vence
São José por 3 a 1,
mantém os 100%
de aproveitamento.
jogando em casa e sobe

para o sexto lugar na
classificação da Liga
Futsal. Página 21

Para a Receita Federal, o problema não é apenas econômico, mas também
de saúde, pois, além da sonegação de impostos, o comércio de produtos

falsificados abrange medicamentos, drogas, armas e munição.
Páginas 4 e 5

História viva Toda sexta·feira encartada aqui no OC,,"

EDUARDO MONTECINO

Trânsito·

Duasmortes no
fim de semana
A jovem Gabriela

Gregório Andrade, 22
anos, morreu na noite
de domingo, em uma

colisão de veículos. Na

madrugada do mesmo
dia, Aurélio Brol, 23
anos, perdeu a vida ao
bater amoto contra
ummuro. Página 23

Eleições 2012
Semana promete

ser decisiva

para a política
local. PT e

PSDBbatemo

martelo sobre a

deliberação
das prévias.

A noite de hoje na Câmara de Vereadores será especial. Amadeus Mahfud (foto) representa grupo de pessoas

homenageadas por ter trabalhado no serviço público logo após a emancipação política de Jaraguá. Página 6 Daiana Constantino

Página 7
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Espaço Lunelli Design
Boa notícia no mercado com o início

das atividades do Espaço Lunelli De

sign, instalado no Bom Retiro, um dos
bairros mais movimentados do comércio
na região central de São Paulo. O ambiente
foi inaugurado na semana passada com o

lançamento da Coleção Iet SetVerão 2013,
abrindo as portas para o público apresen
tando as novidades em malhas, cores e es

tampas. O Espaço Lunelli Design destaca
se pelo conceito criativo, oferecendo um

book virtual de tendências e inspirações,
coleção de estampados Unique, peças de

coleções internacionais e nacionais. Com

. sede em Guaramirim, o Grupo Lunelli é
formado pela Lunellí (malhas em rolo),
Lunender (roupa adulta, masculino e fe
minino), Alakazoo! (roupa infantil, mas
culino e feminino) e Lez a Lez (roupa fe
minina adulta). O grupo contacom 12 mil
clientes em todo o Brasil e no exterior, um
parque fabril com área total de 60.930m2 e

fábricas em Guaramirim, Corupá, na cida
de cearense de Maracanaú e nos municí

pios paulistas de Avaré e Guarulhos. Pro
duz aproximadamente 1.500.000 peças de
confecção/mês (18milhões de peças/ano)
e empregamais de 5 mil funclonários.

J

Novas dívidas
As famílias catarinenses fizeram novas dívidas neste mês de março. Pesquisa
Fecomércio e CNC de Endividamento e Inadimplência do Consumidor evidencia
amelhora da situação financeira nos lares neste início de ano, a expansão do
emprego e da renda, e as condições mais atraentes' de crédito, que acabaram por
recuperar o consumo no Estado. A inadimplência teve ligeira alta mensal, mas foi
menor na comparação com o mesmo período do ano passado. Para a Fecomércio,
o aumento do endividamento no Estado pode ser considerado seguro e positivo,
já que estimula o consumo e dá dinamismo à economia local.

Vendas no varejo
Desde o decreto baixado pelo governo, em dezembro do
ano passado, que desonerou o IPI de eletrodomésticos
de linha branca, as vendas destes produtos no varejo
aumentaram, emmédia, 22,63% nos últimos três meses.
Os dados foram obtidos com todos os associados do IDV
(Instituto paraDesenvolvimento doVarejo). Este grande
aumento de vendas de eletrodomésticos de linha branca

impactou positivamente também em outras linhas de

produtos, e no período de dezembro a fevereiro, as vendas
de eletroeletrônicos também subiram, emmédia, 12,13%. É
inegável o grande poder - muito maior que a taxa de juros
- que tem a desoneração para dinamizar as vendas dos
setores objeto destas ações. Infelizmente, o governo tem
utilizadomuito pouca esta arma que jámostrou que não
provoca redução na arrecadação bruta.

CÂMBIO

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04643
1° 29.850 600.000,00
2° 08.396 12.000,00
3° 44.427 9.000,00
4° 67.399 8.100,00
5° 11.128 7.698,00

Contorno
da DR-I0l
Crescem as pressões pela
construção de contorno da

região da grande Florianópolis
na BR-101. Quando duplicada,
esta importante rodovia foi
indutora de um novo ciclo de
desenvolvimento e hoje já está
bem claro que, além da região
da capital do Estado, também
no trecho entre Balneário
Camboriú e Itajaí uma ampliação
no número de pistas é urgente.
Igualmente a região de Joinville
está chegando ao limite. Claro

que considerando a dinâmica de
toda a região litorânea e o tempo
necessário para a implantação
de uma solução, deveria ser

projetada desde já uma nova
rodovia, com mais quatro pistas
adicionais para pelo menos
metade do trecho
da duplicação mais antiga.

Crise na
avicultura
o fechamento do abatedouro
da Seara em nossa cidade trouxe
uma série de transtornos para a

atividade rural no município, pois
amaioria dos produtores ainda
não encontrou alternativas.
Uma das apostas é a produção
do chamado "frango caipira",
que tem maior valor agregado
por ser criado de uma forma
menos intensiva ou a produção

. de outros tipos de aves. Estas

soluções, no entanto, exigem
novos investimentos por parte
dos produtores e são uma aposta
sem a segurança dos resultados.

Hermann Administradora de Bens

Ltda.,CNPJ 07.313.918/0001-30, lo-
calizada na Rua Frederico Bartel, 150
- Centro em Jaraguá do Sul., comunica
que requereu junto à FUJAMA(Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente), o licen
ciamento Ambiental ( LAP, LAI ), e a Autor

ização de Corte de Vegetação (AuC), para
a atividade de Loteamento predominante
residencial , localização à Rua 669 - Afon
so B. Barbi e Rua 1089 - Sem nome - Trfa
Martins em Jaraguá do Su - SC, no imóvel
pertencente as Matrículas Imobiliárias
33.422 e 40.557, loteamento denominado
Loteamento Hermann. O prazo para im

pugnação junto a FUJAMA é de 20 dias
corridos a partir da data desta publicação,
sendo que o licenciamento será concedido
se atendida a legislação ambiental

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1230
03 - 09 - 12 - 35 - 38
42 - 44 - 46 - 51 - 53
60 - 64 - 67 - 75 - 81
84 - 90 - 93 - 99 - 00

PERÍODO

.�.���ç �??.��o ?:.�.9.9:.?g.�.? .

.� g?.2.�9..�l.o. �.�.:��.9..<?:.���.� .

.ç.�� � }.:}.��.?�� �.9..<?:.�9.}..� ..

.�.�!'.?�!.� !}.?.�.��(� �.�.:�.9..<?:.��.�.� ..

.�º-��ç� g??.��.� �.7..:�.9..<?:.���.� .MEGASENA
SORTEIO N° 1374
06 - 21 - 28 - 31 - 33 - 43

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO
US$ 126,710
US$.1692,960QillNA

SORTEIO N° 2856
05 - 28 - 64 - 67 - 79

DUPLASENA
SORTEIO N° 1057
PRIMEIRO SORTEIO
02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 25
SEGUNDO SORTElO'
05 - 13 - 26 - 27 - 34 - 41

'118'0,51%
"111-0,14%

COMPRA VENDA VAR.

Pº.�A� .. º.9�.J!j.�.9.I.A�"(�� ..��) .. }.?�.�.�.� }.?�.�.?� :�·: .. g?�?�o..
\

Pº.�.Aª .. !.p..ªrªM.9 .. (]!;.M .. ª.�L }.??"�º.Q ).!.ª.ªº.Q �� .9?!� .

.]!;VB.º .. '(E.!.M .. R.�)......................... .. ?!.�.??ª ?!.�.?�.L :� ºI.�.�Cf.:o .

LIBRA (EM R$) 2,9007 2,9038 '�Ii 0,99%
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A deficiência desse serviço se, justifica
pelo enxuto quadro de servidores
existente para atuar na área.

Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Con
traaPropriedade Intelectualse responsabiliza pela
coordenação dasações e políticas antipirataria .

.

Ew Jaraguá, o governo municipal fiscaliza o

doambulante e, apesar da atu�ão,in!ensiva

onto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da CatÓlica SC \.; ...: t'

Programa nacional de
educação no campo

.,

Üanúncio da presidenta Dilma
Rousseff sobre os investimentos

de R$ 5,4 bilhões destinados a aten

der o Programa Nacional de Educa
ção no Campo (Pronacampo) a ra

zão deR$I,8 bilhão ao ano, faz parte
de uma política de Estado destinada
a diminuição da pobreza e aumen

to de produtividade da agricultura
familiar. Pode-se dizer que esta é
uma forma inédita de encontrar

uma porta de saída para grande par
te da sociedade brasileira àmargem
da educação e de acesso ao consu

mo. Tal iniciativa encontra-se em

basada a partir de um relatório do
Ministério de Educação, que indica
que 23:18% da população do campo
com mais de 15 anos é analfabeta,
além dos 50,9% que não completa
ram o ensino fundamental. Nesse
universo populacional, existem 76
mil escolas no campo, 6,2milhões de
alunos matriculados e 342,8mil pro
fessores, entre os quais apenas 182,5
mil com curso superior.

Para sanear um problema que
se arrastra ao longo de décadas de
abandono e descaso, o programa
estará centrado em quatro eixos

estratégicos: formação de profes
sores, formação profissional, quali
ficação técnica e pedagógica, além
de melhorias na infraestrutura dos

. centros educativos.
Por outro lado, as metas do Pro

nacampo contempla o ensino em

período integral de 10 escolas até

2014, que permitirá aumentar o

rendimento escolar dos estudantes

que percorrem longas distâncias

para ir e voltar da escola, incluindo o

acesso destas à energia, saneamen
to básico e internet, com material

. didático suficiente para atender a

3 milhões de alunos. O programa
também contempla ações de aper
feiçoamento de professores, por
meio da criação de 120 bolsas de
estudo para qualificação técnica dos
mesmos, assim como 300 mil vagas
de ensino vinculadas à capacitação
de jovens e adultos. Quais serão as

ferramentas para operacionalização
do Pronacampo?

Em princípio, haverá a adoção
de disciplinas e material escolar

para as escolas das zonas rurais,
respeitando suas especificidades.
Dessa forma, conforme a presi
denta Dilma, ao desenvolver uma

educação diferenciada, "o país re

conhece' sua realidade.que é rica e

multidiversa".
Tal iniciativa deve ser tomada

em conjunto com governadores e

entidades representativas do cam

po, que serão auxiliadas através de

apoio técnico e financeiro aos es

tados, aos municípios e ao Distrito

Federal, por meio de construção de
novas escolas e cursos de formação
continuada para professores, além
de melhorias na infraestrutura das
unidades de ensino que, segun
do o relatório do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), cerca de 11 mil escolas no

campo ainda carecem de luz elétri

ca' laboratórios, bibliotecas e espa
ços de lazer. Desse modo tenta-se

resolver uma disfunção histórica.
,

'(,�(�,Dl,I':ffilfj.l"tiUle ,jiij, 5U,8, �):pbdão". ES�!I�eV#:'''110S!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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. Tchau, amor!
Quando liguei a tevê, o debate estava bem aces

so na GloboNews. Discutiam a separação de
casais acima dos 50 anos. Antes que eu pudesse
�.�s�nhar,uma ídçía sobre pes�oa� mais yelhas em
separação conjugal, uma psicóloga no programa
fez uma afirmação que me deixou pensativo: "Os
homens não saem de casa, os homens trocam de
casa. Eles saem de uma casa e vão para outra, com
outra mulher, com quem já tinham um caso ...

" E
foi mais longe a psicóloga: - "Com a mulher é di
ferente, quando ela se determina a acabar com
um casamento depois de muitos e muitos anos,
ela não vai logo em seguida para outra relação, ela
não tem ninguém de imediato com quem se rela
cionar.. :" A psicóloga foi ao ponto, disse a verdade.

Mas o assunto não morre aqui. O que quero di
zer é repetir o que de há muito vivo dizendo, que
no passado os casamentos duravam até a morte

dos cônjuges, mas não havia amor entre eles, o

amor tinha se extinguido hámuito tempo. E quan
do aqueles casamentos acabavam era por inicia
tiva do homem, a mulher, coitada, servia apenas
para fazer filhos e mais filhos.

Olhe, leitora, não quero ser cruel, mas aquelas
vovozinhas que fizeram oito, dez, doze filhos, nun
ca quiseram ter aqueles filhos todos. Coitadas, não
tinham como se defender, os "velhos" vinham su-

" '\

adas do trabalho ou do arado e as "usavam" como
se usa um objeto, e era filho emais filho ... Coitadas.

Amor não se extingue, quando se extingue a

relação tem que acabar. Amor cresce no tempo,
cresce na admiração, no respeito, no agradável
convívio com a outra pessoa, isso é amor: As tem

pestades sexuais dos primeiros meses de casamen
to não são, nunca foram amor, são atos sexuais

fogoso, inerentes às idades, ao momento. O amor

vem depois, se não vier, tchau, amor! Passe bem!
Seja na idade que for.... _

Espertos
O que seria das cartomantes, dos videntes se não

fossem os ignorantes? Recebi na rua outro folheto
me prometendo tudo. Dizia assim, no título: - "Quer
ter sorte em jogos?Ganhar dinheiro?Atrair fortuna"?
E o sujeito por trás do anúncio me prometia rique
za e fartura em pouco tempo. E por que ele não fica
rico, muito rico com todo esse "saber" e deixa os

outros a se danar com amiséria? É porque ele é um

pobretão e quer ficar rico à custa dos trouxas. E ele

sabeque os trouxas sãomaioria e lotam as igrejas...

Vida
Tenho várias caixas de sapatos cheias de frases

recortadas, anotadas. Ontem pus amão dentro de
uma delas e tirei esta: - 'Busque sempre o novo".
Interessante, mas como é que vou mandar para
longe o meu medo do novo? O velho me dá se

gurança, me repito nos meus acomodados vícios
e gelo diante da novidade. A novidade na vida é
o outro lado do muro, o que haverá por lá? Pode
haver um charco ou um oásis com lindas figuras
e licores do paraíso... Diante da dúvida, todavia, o
medroso fica onde está. E vive se queixando.

Falta dizer
Há pessoas que enjoam quando andam de car

ro. Um problema. Mas psicólogos americanos.de
Memphis descobriram que ninguém enjoa quan
do viaja para um lugar que lhe dá prazer e ao lado
de pessoas agradáveis. - Ah, então o enjoo não é
uma doença, é uma amolação circunstancial? Faz
sentido. Eu vivo enjoando demuita coisa...
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Tentativa de venda
também é ilegal
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Duas formas diferentes
de crime ocorrem quando a

ilegalidade se define como

pirataria: a venda do produto
físico falsificado, a violação
do direito de propriedade in

telectual, no caso da reprodu
ção ilegal de músicas, filmes,
seriados e outras obras "não
físicas". Nessa última, tam

bém se enquadram as cópias
de produtos de design auto

ral. O componente principal
da política antipirataria vi

gente é o Decreto 5.244/2004
- que estabelece o Conselho
Nacional de Combate a Pira
taria e aos Delitos Contra a

Propriedade Intelectual. O ór

gão é responsável pela coor

denação das ações e políticas
antipirataria na União.

Em termos de legislação,
o produto pirateado se en

quadra em dois crimes além
da violação da propriedade
intelectual, a falsificação em

si: também é enquadrado em

contrabando e descaminho.
''Antes da violação da pro-

irataria

o que dizem as leis?
Antes de averiguar a falsificação, produto de origem

duvidosa se enquadra como crime para a Receita Federal

são os mesmos que mantém o tráfico de
medicamentos, drogas, armas e munição .

"Isso além dos tributos sonegados e dos

subempregos gerados pela pirataria".
Durante esta semana, O Correio do Povo

está com uma nova série especial sobre essa
forma de comércio e difusão de informa

ção irregular, abordando as leis, o impacto
econômico, as pessoas que escolhem pelo
produto pirata, as que combatem a pirata
ria e as vias que fomentam a prática. Nesta

primeira parte, apresentamos a legis
lação vigente no país, assim como os

polêmicos projetos de lei para coibir
a pirataria online.

Antes da violação
da propriedade

intelectual, para a

Receita Federal já
se infere a violação
administrativa por
serem em geral
mercadorias cJe

origem estrangeira
que não foram

regularmente
importadas.

JARAGUÁ DO SUL
..... , " " ,.,

Pedro Leal

Pirataria: um grave problema eco

nômico e, simultaneamente, uma

via rápida e barata para a venda de

produtos. Segundo o delegado adjun
to da Receita Federal, Marcondes Witt,
o problema vai além da economia" Os

meios de importação que susten

tam o mercado "alternativo"

De maneira geral, o produto
falsificado já é ilegal por ques
tões de sonegação de impostos
e por não seguir as normas do

Código do Consumidor. Porém,
quando o produto falsificado
é passado por original, a ques
tão legal entra em outro ponto:
enquanto a pirataria em si já é

tipificada como crime, a tenta
tiva de enganar o consumidor

QUALIDADE
Produtos sem o

selo do Inmetro

representam
perigo para
crianças
pequenas

www.ocorreiodopovo.com.br

Legislação aponta
dois tipos de crime'

priedade intelectual, para a

Receita Federal, já se infere a

violação administrativa por
serem em geral mercadorias
de origem estrangeira que não
foram regularmente importa
das", explica o delegado Mar
condesWitt.

A Receita Federal se en

carrega da fiscalização dos
estabelecimentos comerciais
e dos produtos que entram

no país por meio dos aeropor
tos - no caso de indícios de

irregularidades na contabili
dade das lojas ou nas trans

portadoras', o órgão age em

parceria com a Polícia Federal

para apreender a mercadoria.
Segundo o delegado da Polí
cia Federal em Ioinville, Alcir
Amaral Teixeira, caso o mon

tante tenha um valor acima
de R$ 10mil- ou os produtos
se enquadrem em outras leis
- é feita a prisão em flagran
te. "Para quantias menores, é
encaminhado à Receita para
averiguação e o processo ad
ministrativo", explica.

DIVULGAÇÃO

Marcondes Witt,
delegado

caracteriza um crime diferente:
a fraude comercial, Artigo 175
do inciso lodo Código Penal.
Também é enquadrado no cri
me a tentativa de passar pro
dutos adulterados ou danifi
cados como sendo novos, ou

a alteração na matéria prima
de um produto encomendado
- embora essas situações não

sejam pirataria.
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Pirataria envolve direito autoral

A pirataria em si envolve um

ponto mais abrangente: o direi
to autoral e o copyright, ques
tões cobertas pela Lei 9.610/1998,
suplementada pelas legislações
10.695/2003 e 12.270/2010, que de
finem a proteção do direito autoral
e dos direitos de reprodução. Outra
lei que cobre a mesma questão é a

Lei do Software (9609/1998), que
trata especificamente da cópia e

distribuição ilegal de programas de
computador.

Pelos termos da Lei 10.695, a có
pia total ou parcial de propriedade
intelectual sem permissão do au

tor, intérprete ou produtor incorre
em uma pena de seis meses a um

ano de prisão, ou multa. Porém,
quando há o armazenamento em

quantidade do objeto da violação,
com a intenção de lucro direto ou

indireto com a difusão, venda, alu
guel ou exposição do material, ou
com a transmissão, a pena aumen-

ta para dois a quatro anos de pri
são, ou multa.

A legislação é um tanto dife
rente com relação a programas de

computador e jogos eletrônicos: é

permitida uma única cópia,
-

para
uso próprio, ao contrário do que
acontece com outras obras - e en

quanto a lei de direitos autorais
estabelece a proteção moral

.

da
obra - ou seja, impede que a obra

seja alterada sem a expressão per
missão do autor - a legislação a

respeito de software só impede as

alterações no produto caso estas

prejudiquem a honra ou reputação
do autor do programa.

O direito a propriedade intelec
tual não é uma questão permanen
te. No, Brasil, após um período de
70 anos da morte do autor - ou da

.

publicação no caso de obras anô
nimas - a obra passa a ser de do
mínio público. Com software esse

prazo é de 50 anos.

ARQUIVOOCP
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FISCAL Conforme Piske, a lei até permite fo.::mas de
comércio ambulante, mas a licença não é mais emitida

Fiscalização municipal
abrange outro .nÍvel

Enquanto a fiscalização de produ
tos no comércio formalizado cabe a

Receita Federal, às Prefeituras com-

_ pete monitorar outra forma de ne

gócio irregular, muitas vezes com

posta 'exclusivamente de produtos
piratas: os ambulantes e camelôs,
cuja atividade em Jaraguá do Sul é

ilegal desde 1988 - com o Código de
Posturas do município.

"Enquanto a receita fiscaliza o co

mércio como um todo, ,e a Polícia
Federal coíbe o contrabando, nós'
vamos atrás dos ambulantes", escla
rece o fiscal de posturas da admi

nistração pública de Jaraguá do Sul,
Carlos Fernando Piske.

A legislação permite formas de
comércio ambulante, mas segundo
Piske, a licença não tem mais sido

emitida. "Houve algumas mudanças
na legislação. Se exige o endereço fis
cal fixo, que amaioria não tem".

O procedimento usual é pedir
para o ambulante se retirar do espa
ço público. Caso ele recuse ou haja
mercadoria falsificada, os produtos
são apreendidos. "Atualmente o que
mais pegamos são óculos escuros

e redes. As redes nós normalrrien
te não apreendemos. Os óculos por
outro lado são um perigo para o

consumidor", afirma.
Segundo o fiscal, muitas vezes a

população se opõe as tentativas de

combater a pirataria. I'A população
não vê o quadro geral, sempre dizem

"que ele (o vendedor) não está rou

bando", mas acontece que ele está
vendendo contrabando", lembra.

. Enquanto a receita fiscaliza o comércio
como um todo e a Polícia Federal coíbe o

contrabando, nós vamos atrás dos ambulantes.

Carlos Piske, fiscal
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Emancipação política
Câmarahomenageia
personagemhistórico
Amadeus Mahfud foi um dos primeiros a

trabalhar na Comarca, atuando por 45 anos

Amadeus Mahfud conta que os

tempos não eram fáceis. "Essa
modernidade de hoje é com

pletamente diferente de como

era na época em que trabalhei",
lembra o aposentado.

A homenagem a Mahfud só
será feita graças a um projeto
de lei proposto pela vereado
ra Natália Petry em 2010, que
instituiu a homenagem aos

personagens que participa
ram da emancipação política
de Iaraguá do Sul. Foi Natália

que indicou Mahfud. "Ele é a

memória viva da cidade", resu
me a vereadora. A historiadora
Silvia Kita defende que a data

pode virar feriado, pois é como
se fosse "a Carteira de Identi
dade da cidade".

JARAGUÁ DO SUL tura e do Poder Judiciário. Re

presentando esse grupo estará
o escrivão judiciário aposenta
do Amadeus Mahfud, 85 anos,

que trabalhou 45 anos na área.
Mahfud nasceu em Jaraguá

do Sul e começou a trabalhar
na Comarca em 1946, como

auxiliar de cartório. Dois anos

depois, foi nomeado escrevente

juramentado, um cargo inferior

apenas ao do titular do cartório,
Ney Franco. Em 1956, Mahfud
assume o cargo de escrivão de
todos os cartórios. A aposen
tadoria aconteceu em 1991.

Alexandre Perger

Talvez muita gente não sai

ba, mas ontem Jaraguá
do Sul completou 78 anos de

emancipação política, quando
deixou de ser um distrito de

Joinville e passou a ser um mu

nicípio. Para tentar manter a

data na lembrança dos jaragua
enses e homenagear quem fez

parte dessa história, a Câmara.
de Vereadores vai realizar uma
sessão solene dedicada aos pri
meiros funcionários da Prefei-

MARCELE GOUCHE

cÂMAHA Mahfud receberá o reconhecimento pelos serviços prestados

www.ocorreiodopovo.com.br

Secretário apresenta
balanço no Cejas

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

também citou os investi
mentos em vídeo monitora
mento com dez novas câma
ras em Guaramirim, cinco
em Massaranduba, cinco em
Schroeder e cinco em Co

rupá, ligadas às centrais de

Jaraguá do Sul, já instalada,
e de uma nova central em
Guaramirim.

SEGURANÇA Grubba
falou sobre obras e

investimentos

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 48/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA CIVIL DE AMPLIAÇÃO
DA EDIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SAMAE DE JARAGUA SUL - SC
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/3/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às
16h
DATA DAABERTURA: 13/4/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

o secretário de Estado
da Segurança Pública, César
Grubba, participou ontem

da reunião plenária semanal
da Acijs-Apeví, realizada no

Centro Empresarial de Iara
guá do Sul. Grubba fez um

relato das atividades realiza
das no setor e comentou que
foram realizadas 129 obras
em Santa Catarina, com in
vestimenta de R$ 16 milhões,
destacando que a região do
Vale do Itapocu vem sendo
beneficiada com a amplia
ção do quadro de soldados
das polícias Civil e Militar,
delegados e agentes da Polí
cia Civil, apoio aos bombei
ros e amelhoria da estrutura.
Os investimentos incluem a

vinda para os municípios da

região de 46 policiais, novas
viaturas, instalação de uma

Delegacia de Investigação
Criminal e projetos de am

pliação das delegacias de Po
lícia Civil de Jaraguá do Sul e
de Guaramirim. O secretário

CARAGUÁ AUTO ELITE
CONTRATA

VENDEDOR (a) DE AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

Preferência: experiência comprovada
e curso superior completo.

Enviar CV para:
rh@caraguaautoelite.com.br

Carag'uá Auto Elite
A escolho perfeito

--
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lenário
Daiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Partidos deliberam
sobre prévias

Esta semana será decisiva para a po
lítica jaraguaense. PT e PSDB devem

bater o martelo sobre a deliberação das

prévias. Presidente da sigla dos Traba

lhadores, Riolando Petry disse à coluna
ontem que a resolução interna do parti
do determina que até sexta-feira, dia 30,
seja definido o nome do candidato para
a corrida-majoritária de outubro. Hoje, o
PT tem a ala que defende o nome do ve
reador Justino da Luz e outro grupo que
apoiaAirton Sudbrack.

Já o PSDB irá anunciar o nome do
candidato a prefeito no dia 9 de abril, de
acordo com a presidente da sigla, Isaura
Silveira. Na lista de interessados cons

tam o atual vice-prefeito, Irineu Pasold,

a suplente de senadora, Niura Demar

chi, e o secretário de Desenvolvimento

Regional, Lio Tironi. Até ontem, o ex

deputadoVicente Caropreso não havia
informado se pretende ser candidato.
Isaura afirma que as conversas inter
nas estão caminhando para uma defi

nição interna do partido, sem precisar
realizar as prévias.

Tanto tucanos como petistas já de
ram passos importantes na definição de
uma composição partidária para a elei

ção de outubro. Os trabalhadores firma
ram parceria com o PC do B e PHS e os

tucanos se aliaram ao DEM, do vereador
Adernar Possamai. Até junho, partidos
continuam com as negociações.

MARCELE GOUCHE

ENCONTJlO Secretário do .Estado da SegUrança Pública,
CésarGmbba (40 da esq. para dir.), apresentou o balanço de ações

a plellária da cijs e da
Representantes do governo estadual junto com o secretário de
Desenvolvimento Regional, LioTironi, participaram ontem da plenária daAcijs
(Associação Empresarial de Jaraguá do Sul) eApevi (Associação das Pequenas
eMicro Empresas doVale do Itapocu). Na oportunidade, Grubba tratou sobre
"Princípios gerais de gestão da segurança pública em Santa Catarina e balanço
de ações e investimentos direcionados a Iaraguá do Sul emicrorregião".

Pista de

atletismo
Ainda em agosto de 2011, uma
comissão interna do governo
municipal apresentou gasto de R$
980.350,25 com a pista de atletismo
licitada em 2008, constatando que.
não havia projeto nas Cartas Convite
e suposto pagamento indevido
à empresa SifraConstrutora e

Incorporadora Ltda no valor de R$
24.430,95mil, relacionado aomaterial
doado peloMinistério do Esporte.

)

www.imoveisplaneta.com.br
'

7 1(47) -

Tucanos
Os tucanos jaraguaenses têm
encontro marcado amanhã.
Em pauta, a indicação para a

corrida majoritária, trabalho
com pré-candidatos a vereador
e reunião festiva, marcada
para o dia 9 de abril.

Recado dado
Jaime Negherbon (PMDB) fiscaliza
a situação dos postos de saúde da
cidade e diz que sua preocupação
não se restringe à causa dos

animais, que também é uma

questão de saúde pública,
segundo o vereador.

Novo parceiro
Valdemar Todt, presidente do PSC
de Jaraguá, confirmou ontem
o interesse em firmar parceria
com o PT.A sigla irá apoiarAirton
Sudbrack para a disputamajoritária.

"Dança das
cadeiras"
Prefeitos da região promovem
esta semana a reforma
administrativa de seus governos.
Até o dia 6 de abril, pessoas com
cargos comissionados devem se

desincompatibilizar para poder
participar do pleito deste ano.

Líder

peemedebista
Presidente do PMDB de Jaraguá,
Antídio Lunelli, permanece
trocando figuras com as

lideranças de outras siglas, que
não fazem parte da base de
apoio da prefeita Cecília Konell.

o posicionamento do Airton
Sudbrack não interfere nas

negociações políticas com

o PT, PC do B e PHS.

Alltídio LuneUi,
presidente do PMDB

Pepista na
Assembleia
Na próxima terça-feira, dia 3 de
abril, DieterJanssen (PP) toma·
posse na Alesc (Assembleia
Legislativa de Santa Catarina).
O pepista substituirá por
dois meses o deputado Joares
Ponticelli, presidente estadual
do Pl; que deve se dedicar aos
trabalhos das campanhas para
as eleições municipais em

.

todo o Estado nesse período.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Convenção Regional da UDN
Em março de 1954, o Correio do Povo trazia nota

que dizia: 110 Diretório Regional da UDN marcou para
os próximos dias 26, 27 e 28 de março, a Convenção
Regional do partido para escolha dos seus candidatos

ao Senado e Câmara Federal, bem como àAssembleia

Legislativa Estadual. Durante os trabalhos do referido
conclave serão fixadas as normas e diretrizes do parti
do, com relação às eleições de 3 de outubro próximo".

ntem e Hoje
ARQUNO HISTÓRICO MARCELE GOUCHE

As fotos acima nos mostram a entrada da ponte Abdon Batista e o morro da AABB

(Associação Atlética Banco do Brasil) ao fwtdo, na década de 1960 e nos dias de hoje.

Personagem histórico

A contista e poetisa brasileira, Cora Coralina
Cora Coralina, pseudônimo

de Ana Lins dos Guimarães Pei
xoto Bretas, nasceu na Cidade de
Goiás, em 20 de agosto de 1889.
Poetisa e contista, foi considera
da uma das principais escritoras
brasileiras. Teve seu primeiro livro
publicado em junho de 1965 (Po
emas dos Becos de Goiás e Estó
rias Mais), quando já tinha quase
76 anos de idade. Mulher simples,
doceira de profissão, viveu lon

ge dos grandes centros urbanos.
Alheia amodismos literários, pro
duziu uma obra poética rica em

motivos do cotidiano do interior

brasileiro, em particular dos be
cos e ruas históricas de Goiás.

Ao completar 50 anos de ida
de, a poetisa relata ter passado por
uma profunda transformação in-

teriar, a qual definiria mais tarde

_como lia perda do medo". Nessa

fase, deixou de atender pelo nome
de batismo e assumiu o pseudôni
mo que' escolhera para si muitos
anos atrás. Durante esses anos,
Cora não deixou de escrever poe
mas relacionados com a sua histó
ria pessoal, com a cidade em que
nascera e com ambiente em que
fora criada. Ela chegou ainda a gra
var um LP declamando algumas de
suas poesias. Lançado pela grava
dora Paulinas Comep, o disco aín
da pode ser encontrado hoje em

formato CD. Cora Coralina faleceu
em Goiânia, no dia 10 de abril de
1985. A sua casa na Cidade de Goi
ás foi transformada num museu

em homenagem à sua história de
vida e produção literária.

DNULGAÇÃO

Cora nasceu em agosto de 1889

e faleceu em abril de 1985

Pelo Mundo
1973
Marlon Brando recusa
Oscar de melhor ator
Em 27 de março de 1973, Marlo.n Brando recusa

o Oscar (melhor ator) no filme The Godfather
(110 Poderoso Chefão", no Brasil, 110 Padrinho",
em Portugal) por discordar do tratamento dado

pelo cinema, televisão e pelo seu país aos índios
Síoux, O Oscar é um prêmio da Academia de
Artes e Ciências Cinematográficas, fundada em
Los Angeles, Califórnia, em 11 de maio de 1927.
É entregue em reconhecimento à excelência
de profissionais da indústria cinematográfica,
como diretores, atores e roteiristas. A cerimônia
formal na qual os prêmios são entregues é uma
das mais importantes do mundo. É também a

mais antiga cerimônia de premiação namídia, e
muitas outras, como o Grammy, Emmye Globo
de Ouro, foram inspirados no Oscar.

1977

O acidente aéreo
. .

"'

com maior numero

de vít�mas até hoje.
o domingo do dia 27 de março de 1977, foi
marcado por um trágico acidente aéreo em

Tenerife, nas Ilhas Canárias (Espanha). Dois
jatos jumbos colidiram durante um nevoeiro
na pista, matando 583 pessoas e ferindo ou

tras 61. Um dos aviões era pertencente à em

presa holandesa Royal Dutch Airlines (KLM)
e o outro dá estadunidense Pan American
World Airways (Pan Am). A grande maioria
dos corpos carbonizados não pode ser iden
tificada' pois a única forma possível para fa
zer a identificação naquela época era através
do exame de arcadas dentárias ou de objetos
não inflamáveis que estivessem presos aos

cadáveres, tais como joias, relógios, etc. Não
existia ainda o exame de DNA. Este acidente é

\ considerado até hoje o commaior número de
vítimas na história da aviação mundial.
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Televisão

Na tela:
'�venida
Brasil"·

Nova novela da Globo começou ontem
e promete fortes emoções e rivalidades

ai "Pina Estampa", entra

"Avenida Brasil" no horário
das 21h da TV Globo. Escrita

por José Emanuel Carneiro
e com direção de núcleo de
Ricardo Waddington, tem a

colaboração de Antonio Prata, Luciana
Pessanha, Alessandro Marson, Marcia
Prates e Thereza Falcão. A abertura da
novela que estreou ontem é um grande
clipe super dançante embalado com o

tema IIVem dançar com tudo".
Rita (Mel Maia), a protagonista desta

história, tem exatos 11 anos quando sofre
umduro golpe 'e vê o seu mundo virar ao
avesso. Aos 11 anos de idade, relatam os

especialistas, a criança tem um senso de

justiça bastante aflorado. É também nesta

fase em que o olhar crítico se acentua. Esta
rasteira lhe deixamarcas profundas, chaga
que Rita carregará pela vida inteira.

A menina, órfã de mãe, é criada pelo
pai. Amoroso, Genésio (Tony Ramos) ja
mais imaginou que a sua segunda esposa

MORTE Tufão (Murílo Benício)
atropela Genésio (Ton,. Ramos),

que fala sobre a esposa ao jogador

VILÃ.MOCINHA Nina (Débora Falabella)
vive com o lema: "ela vai pagar pelo que fez"

pudesse representar o pior de seus pesa
delos. Carminha (Adriana Esteves), a ma
drasta, rouba tudo da enteada: os sonhos,
a casa, a família e a esperança. Rita co

nhece um modelo de vida sem esperan
ça, de muitas perdas e solidão. Ela sente,
na pele, a amargura da decepção.

Mas enganam-se aqueles que subes
timam a capacidade de sobrevivência de
Rita. Amenina não sucumbe ao longo dos
anos. De tudo o que lhe foi tirado, restou
apenas umúnico e vital sentimento: a sede

por um acerto de contas. É nestemomen
to em que o limite para que os fins justi
fiquem os-meios entra em discussão. Esse
limite, por diversas vezes, não se encaixa
no formato simples de certo ou errado.

Na saga pela sua própria justiça, Rita
deixa para trás o passado frágil e se trans
forma em Nina (Débora Falabella), uma
mulher obstinada, firme e blindada para
as surpresas que o destino lhe reserva. A
vida se encarregou desta metamorfose.
Está feito, não há como voltar.

MANIPULADO Max

(Marcello Novaes)
é o companheiro
de Carminha nas

maldades

MULHERENGO
Cadinhó (Alexandre
Borges) terá três
mulheres em
"Avenida Brasil"

FOTOSDNULGAÇÃO/TV GLOBO

MALDADE Carminha (Adriana Esteves) é
disposta a tudo para ter uma vida de luxo

Capaz de tudo
Uma herofna que comeu o

pão que o diabo amassou volta

poderosa e disposta a tudo por
vingança.Você com certeza já viu
essa história em algum lugar, não
só no seriado americano "Reven

ge", que vem sendo apontado nas
redes sociais como fonte de ins

piração para a nova novela das
21h da Globo, IIAvenida Brasil".

Há, de fato, muitas semelhan
ças entre a série-e a novela, o pai '

de família enganado por uma

vilã, a filha pequena que sofre
com isso, e a adulta reaparece
como justiceira. Nina, a persona
gem de Débora Falabella, e Emi
ly Thome, da americana Emily
VanCamp, são mesmo parecidas.
Mas a tese do plágio não se sus

tenta, em 'primeiro lugar, porque
a novela, é claro, está em produ
ção desdemuito antes do seriado
estrear na TV americana, em se

tembro do ano passado.
Antes de tudo isso, entretan

to, ainda no século 19, veio 110
Conde de Monte Cristo", de Ale
xandre Dumas, ele sim o prin
cipal modelo para "Revenge" e

'�venida Brasil", e as outras tan

tas histórias de vingança que se

contaram depois de Edmond
Dantés, omarinheiro que é preso
injustamente, fica rico e se dedi
ca a eliminar seus desafetos.

Jaraguá do Sul é um dos melhores luqarespara se viver. Há 78 anos trabalhamos
muito para o desenvelvimente e progresso da nossa querida cidade. Como
resultado conseguimos a emancipação em 1934. Daí ém diante construímos
com o esforço de todos uma das economias mais fortes de Santa Catarina.

Participe da sessão solene comemorativa do 78° aniversário
de emancipação político-administrativa domunicípio.

,

Dia 27, terça-feira, às 19 horas, na sua Câmara de Vereadores.

A Câmara de Vereadores faz a sua parte criando leis
que melhoram a qualidade de vida da nossa gente.

Venha comemorar tudo isso com a gente.

Câmara de Vereadores de Jaraguá do 5ul- 3371-2510'- www.cmjs.sc.gov.br
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São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 6h49: 1,1m • 4h58: 1,Om

Nublado Trovoada • 19h06: 1,2m • 17h26: 1,Om

22/3
• Baixamar • Baixamar

NOVA • 10h45: O,31!1 • 8h58: O,2m
Previsão de ventos para hoje em Jaraguá Tábua

• 23h06: O,6m • 21 h26: O,5m
• 9h Vento não favorável Sudoeste 3km/h Vento favorável em CRESCENTE 30/3 das marés Itajaí Imbituba
• 12h Vento não favorável Sul 6km/h nenhum horário, • Preamar • Preamar

• 15h Vento não favorável Sul 11km/h 80% CHEIA 6/4
• 4h32: O,9m • 3hOO: O,6m
• 17h17: O,9m • 16h08: O,5m

• 18h Vento não favorável Sul 11 km/h
de possibilidade • Baixamar • Baixamar

de chuva,
, MINGUANTE 13/4 • 9h02: O,2m • 8h17: O,2m

Fonte: www.ventosbrasü.corn.br • 21 h29: O,4m • 23h30: O,4m

Previsão do Te:mpo

SãoMiguel
do Oeste

T .Â.
160220,

Chapecó
T .Â.
140200

I·

Frente fria
cbegando
A frente fria passa
rapidamente pelo Litoral,
provocando chuvamal
distribuída com trovoadas,
mais intensa entre a

madrugada emanhã e com

maiores acumulados no
Litoral Norte eVale do Itajaí.
No decorrer da tarde, uma
intensamassa de ar frio

avança por se, provocando
amelhora do tempo a partir
do Oeste e Sul.

14'
Ensolarado Instável Parcialmente

Nublado

Mafra
T .Â.
15° 23°

Joinville
T.Â.
19° 25°

Jaraguá Sul
T.Â.
17° 24°

Blumenau
T .Â.
18024°

Rio do Sul
T.Â.
15° 23°

HUD10r
Paciente Cleptomaníaco
Depois de um ano de tratamento, o psiquiatra fala para o paciente:
- Seu Jorge, você está totalmente curado da cleptomania.
- Ai, doutor! Graças a Deus!
- Graças a Deus, não! - discorda o médico - Graças a mim! O senhor vai

pagar com cheque ou em cartão?
- Ah, eu pago em dinheiro, doutor. Estou tão feliz!
- Muito bem. - exclama o psiquiatra, sorrindo - Para provar que está

curado, quero que saia daqui e vá direto ao shopping. Você vai ver que não
vai sentir vontade de roubar nada.
- Ai, doutor... Mas e se eu tiver uma recaída?"
- Bem, nesse caso, você pode trazer um celular novo pramim?

Sudoku·

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

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 11°C
MÁX: 22°C

17°C

24°C

7-
Prepare o

agasalho
porque vai
esfriar!

íN: soe
ÁX: 23°C

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 26°C

•
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1. Vigiar, rondar i 2 :<l
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2. (Gír.) Indivíduo tolo, simplório, fácil de ser encana- 13

�
do / O Indiana, interpretado três vezes no cinema j
por Harrison Ford

3. Cova feita por enxurradas j Dispositivo de trans
missão de dados via telefone

4. As iniciais do romancista Veríssimo (1905-1975),
de "O Prisioneiro" / Título que precede o nome

5. Produto que se adquire para substituir o original
que se gastou / De tamanho reduzido

6. Ribombar ou soar (o trovão) / As iniciais do músi
co Bellolto, ex-Titãs

7. Quadris / Dispositivo de maquinismo de tração
'elétrica

8. Aquele que não teme o perigo / Segue o sexto
colocado

9. Aquele que tira a sorte para decidir a quem cabe
um prêmio ou urnaobrlçação.

HORIZONTAIS
1. Colcha
2. Estabelecimento que vende vinho, para consumo

local, além de petiscos (queijo, chouriços etc.)
3. Cada um dos dançarinos que, juntos, enquanto

dançam, formam uma dupla / Automóvel fabri
cado pela Ford

4. Louro-avermelhado
5. O pai dos primos / Contundir
6. Instrumento usado na fiação manual/Zona Tro-

pical
7. Dar passos
8. Abreviatura de loja / A rainha dos jardins
9. Indivíduo do sexo masculino / O conjunto de rock

inglês Zeppelin, de muito sucesso nos anos 70
e 80

10. Hábito ou sistema de escrever sem assinar
11. Contorno / Divisão do Imposto de Renda
12. O intervalo mínimo da escala musical
13. Os inferiores são nossas pernas e pés,

VERTICAIS

i 2 a 4 6 "( 8

,2

3

4

5

8

11
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Casaqueto
detweed:

O novo blazerMichele Camacho micamacho777@gm.ail.com I 47 8838 3084

Depois que inventaram a escova progressiva, inteligente, de chocolate,
definitiva, enfim, ela foi um pouco deixada de lado, mas uma coisa é fato e

não podemos esquecer: elas fizeram, emuito às vezes de nossas melhores
amigas, não é? Mas agora, parece que elas voltaram para quebrar e com
tudo! Para quem não está afim de trabalhar com química em seu cabelo;
ou nem sempre tem aquela vontade de ter seu hair lisinho todos os dias, a
boa nova é a nova boa (desculpem o trocadilho) prancha daG.A.MA, a IHT
Tourmaline. Ao que tudo indica ela tem controle digital de temperadaque

Além das jaquetas de couro, o blazer foi outra peça
de roupa que reinou no inverno e verão passados.
Mas nesse outono a bola da vez mesmo são os
famosos casaquetos, ou como são conhecidos e

.:

eternamente famosos graças a Chanel, casaquetos
de tweeds. Totalmente repaginados, mas sem perder
a graça de outrora (imaginemmeninas que o legado
dele vem desde 1928 quando Coco Chanellançou
o tailleur). Os casaquetos voltam com tudo e dão
urna cara super modema ao look. Aliás meninas,
urna ideia bacana para usar esta peça é combiná-
la com peças maismodernas como calça fiare ou
saia de couro. Até o tailleur pode ganhar uma cara
nova, basta misturar padrões diferentes, mas de
tons idênticos e complementar com urn sapato
mais pesado. E como amoda agora é coroar peças
vintages, vale a pena investir.

Dica de beleza: nova prancha G .A.M.A IHT Tourmaline
pode ser ajustada de 140°C até 230°C, de acordo com a

necessidade dos cabelos. E de quebra ainda possuiTourmaline
Technology, mineral termoativado que potencializa a emissão de
ondas infravermelhas, que trata os cabelos de dentro para fora, e íons
negativos, fechando as cutículas dos fios, mantendo a uinidade natural,
brilho emaciez do cabelo. Ou seja, seus cabelos ficam super brilhosos.
Se funciona realmente eu não posso dizer, pois preciso de urn teste para
dizer oficialmente, mas já ouvimaravilhas da bichinha. #ficaadica: ! I ,I. I I ,I I ,
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Fone 473022.1422

Faça o bem!
A doro fazer o bem, se eu pu

.r1desse passaria todo o meu

tempo ajudando ao próximo.
Além de purificar a alma é um
excelente exercício à saúde: ali
via tensões, reduz o estresse, for
talece o sistema imunológico e

aumenta a expectativa de vida.
Por isso, convoco a todos para,
pelomenos uma horinhapor se-

.:. mana, fazer alguma.ação para
. o bem. Certamente a sua vida

·tam,bém serámuito maisfeliz!

70- 242

estaurante
Reduto de gente bonita e elegante,

.

o Kantan Lounge tem atraído
um número cada vez maior
de bebedores de vinho. Difícil
também é resistir às criações
do chef Iessé, autodidata,
sempre com uma novidade no

cardápio. Fica a dica.

Música
o cantor, compositor e músico
Eneias Raasch também
estará presente, sábado, na 4°
Macarronada Beneficente do
Moa, na Fuel Living.

www.ocorreiodopovo.com.br

.�
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Serne-sebem
__at**".sC"t..�. ___

Moa Gonçalves

NlVER Paulinho Chiodini ladeado pelos irmãos
Beto e João, sábado, na festa de seu aniversário

PRESTÍGIO O senhor Urbano Franzner, patriarca da família
Arroz Urbano, o industriai Antídio LW1elli e o senhorWerner Voigt,

o "W" da Weg, prestigiaram, sábado, o niver do Paulinho

eoflh�� 6

ft{}§j@ fl"VO §i:tª.!

Nas rodas
• o empresário Adernar
Duwe, sempre quando se

faz presente numa festa,
é a alegria pura. Sábado,
no niver do Paulinho

Chiodini, não foi
diferente.Deu um show

I I

j . II i,'I,"�i'
"
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de simpatlaH\é!yiêhliilacle:
Bola cheial

• MarianeRiegel, aMari,
Secretária da Câmara de
Vereadores, esteve aqui
na redação. Estã.muito

; mais linda e feliz. É isso
aí, amiga!

Na faixa
As primeiras cinco pessoas
que comprarem hoje, na
Revista Nossa, o ingresso
da 4° Macarronada
Beneficente do Moa, ganham
na faixa um convite para
conferir a mega festa Green

Beats, no sábado à noite, dia
31, no Parque municipal de
Eventos. Vai perder?

m r!
Sugestão: Cleyson Stein
Um casal estava no shopping,
quando de repente o maridão
some. Irada, e com a voz

alterada, a mulher liga para o

celular dele "pê" da vida:
- Onde raios você se meteu? Tô
te procurando feito uma doida!
- Querida, lembra da joalheria
onde você viu uns brincos
de diamante e se apaixonou
por eles?
Um pouco envergonhada, mas
com um sorriso de orelha a

orelha, olhos brilhantes, ela
respondeu bem meiga:
- Sim, meu amor,
claro que me lembro!
- Então ... Eu tô aqui num
quiosque bem em frente,
tomando um chapinho.

Quem julga
as pessoas

não tem tempo
para amá-las.

Madre Teresa
de Calcutámoagoncalves@netuno.com.br

MABATONA Isabel Taranto, João Carlos de Souza, Solange
Wolf e Fábio GouIart, equipe jaraguaense que participou da

Meia Maratona Internacional, domingo, em F10ripa

Boa pergunta
Como todos sabemos a criatura homem
se acha o ápice da criação. Se assim é,
alguém podeme dizer, por que continua
cometendo os mesmos erros que eram
cometidos hámilhares de anos, como o

uso damentira, o assassinato, estupro, a
discórdia, principalmente a inveja e todos
os pecados possíveis e imagináveis? Ô, raça!

Garoto esperto
O empresário da noiteAdrianinho Junkes
não brinca em serviço. Omoço produz
as grandes festas na cidade, como, por
exemplo, a famosa Green Beats, dia 31 de

março, no Pavilhão de Eventos. Em breve,
o promoter traz também, para agitar
Iaraguá do Sul a dupla sertaneja Jorge &
Matheus. Tá certo, garoto!

'Te contei
• Alcides Rocha foi o grande
aniversariante, bntem, na cidade.
Mil vivas!

.• Sexta-feira, na UpperPloot; tem
shoio com a dupla sertaneja
Nicolas &Matheus.

• Meu amigo Leonardo Vieira,
depois da Macarronada do Moa;
também entra numa dieta rigorosa.
Quer chegar no verão.2013 com
tudo em cima.

Dia 30 de março, às 8h30, a
diretoria daMarisoI movimenta
um café da manhã, no Restaurante
Executivo, para uma coletiva de
imprensa.

• O meu abraço de hoje cheio de
energias positivas vai para aMayara

Mendes, do salão de beleza Le
Feme, que ao lado de sua equipe, as
competentes Lais eMaiara, faz um
excelente trabalho.Aquele abraço.

• Os amigos Beta e Patricia
Baumann, Studio Pilates, estão mais
felizes que ganso novo na lagoa.
Toda a felicidade é porque nasceu o

garotão Victor Luca, o primeiro filho
do casal. Parabéns!

.

• De 20 a 22 de abril, acontece no
ParqueMalwee, o 110Acampamento
e a 80 Olimpíada Folclórica.

• Nei Lombardi movimenta hoje
à noite, o cardápio do Loks.

• Seja voluntário, ajude aAMA.

Com essa, fui!
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FEIRA
Secretária de
eventos de

Indaial, Grasi
Lunardi,

cantor Michel
Teló e o

organizador
da 42a Fimi,
Jota Sacht

Asco!
Leitores, naminhamais pura
opinião o que acontece entre
um homem e umamulher

entre quatro paredes, é da
conta exclusiva deles e lá
devemorrer e ficar sepultado.
Quem fuxica o que faz ou
deixa de fazer com um

parceiro ou parceira sexual, é
um babaca emerece desprezo.
No caso, vai a dica para aquele
político, dublê de empresário,
que adora falarmal da
intimidade quemantinha
com a sua ex. Fica na tua!

HORST BAÜMLE

ACIJS Hamilton Utpadel é o novo
diretor tesoureiro da entidade.
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

ODia daÁgua, 22 de março, é uma
data especial para refletirmos sobre

o futuro e a importância dessa substância
vital, indispensável para que possamos
continuar existindo. Não que isso deva ser
feito só nesse dia, pelo contrário: devemos
ter consciência sempre do que a água
representa para nós, seres humanos.

E é urgente que pensemos sobre o
assunto, é preciso agir no sentido de

preservar esse tesouro inestimável que
está se esvaindo, porque não cuidamos
de nossos rios, de nossa água doce.
O ser humano polui cada vez mais o
meio ambiente, envenena seus rios,
seca seus mananciais por não tratar

. convenientemente asmatas à beira dos
cursos dágua, por não praticar aagricultura
racionalmente, usando agrotóxicos demais
e provocando o assoreamento da terra, por
não proteger as nascentes.

Então o Dia daÁgua serve para
chamar a nossa atenção sobre esse grande
problema que precisa ser pensado agora,

Novelas

Crônica

A nossa água de todo dia
imediatamente, pois já há previsões
de que em poucos anos algumas de
nossas cidades não terão mais água doce
suficiente para distribuição à população.
E não podemos discutir esse assunto
só no Dia daÁgua, há que reflitamos
sobre ele todos os dias, para encontrar
soluções e prevenir um futuro que pode
ser terrível se não tomarmos providências.
Há necessidade premente demais

coisa bem simples, que é não jogar
lixo de qualquer espécie neles nem
em qualquer outro lugar que não seja
destinado especificamente ao lixo. Tudo
o que jogamos em local não apropriado
acaba indo parar nos rios.

Demaneira que depende de todos nós
que a água potável, condição sine qua non
pára que o ser humano continue habitando
esse planeta, não desapareça da face da
Terra. Nós, humanos, temos que trabalhar
para que esse líquido precioso não acabe,
acabando também com a nossa espécie.

Que não lembremos de tudo isso

apenas no Dia daÁgua. Temos que pensar
nisso todos os dias. A água é a nossa

condiçãomaior de sobrevivência, condição
única de existência para nossos filhos e

netos. A natureza já se volta, indignada,
contra o descaso do ser humano com

relação a ela, com a falta de cuidado com
o lugar onde ele vive. Está ficandomuito
tarde, precisamos tomar atitudes em favor
da água, em favor da vida. Haverá tempo?

Nós, humaaos, temos que
trabalhar para que esse líquido
precioso não acabe, acabando
também com a nossa espécie.

investimentos na captação, tratamento
e distribuição de água em quase todas as
cidades, sob pena de termos colapso no
fornecimento em poucos anos.

Precisamos termuito mais cuidado
com nossos rios, começando por uma

AMOR ETERNO AMOR (GLOBO, 18H20)
Verbena leva Carlos até seu antigo quarto e ele se encanta ao ver um fa

rol parecido com o dos seus sonhos. Gabriel entrega o resultado do exame de
DNA para Verbena. Melissa se descontrola ao descobrir que Carlos é mesmo

Rodrigo. Verbena fica inconformada quando Carlos lhe diz que vai deixar toda
a sua herança para Melissa. Klébér pede para Priscila digitar a minuta com as

modificações do testamento de Verbena. Carlqs pede para Antônio ajudá-lo a
• comprar roupas novas. Melissa chega para visitar Carlos e o gato se assusta.

AQUELE BEIJO (GLOBO, 19H30)
Vicente conta para Claudia que Rubinho mentiu para ela. Sarita se quei

xa da proximidade de Alberto e Maruschka. Olavo lê no jornal que Violante
está sendo extraditada para o Brasil. Claudia confronta Rubinho. Marisol
alerta a equipe da Quase que Grace Kelly pode tentar impedi-Ia de lançar
sua coleção. Belezinha chega atrasada ao trabalho e Brigitte ameaea largar
a confecção. Otília volta ao Lar. Joselito e Amália estão juntos quando Iara
surge. Vicente aparece de pé para Claudia e a pede em casamento.

AVENIDA BRASIL (GLOBO, 21H)
Tufão tenta socorrer Genésio e chama uma ambulância. Rita foge de

casa com o dinheiro de seu pai. Um policial chega à casa de Genésio e Car
minha e Max fogem. Carminha comemora a morte de Genésio. Carminha
engana Rita para roubar o dinheiro. Tufão decide ir ao enterro de Genésio.
Max leva Rita para um depósito de lixo e a deixa com Nilo. Tufão conhece
Carminha e se penaliza com o seu falso estado de comoção pela morte de
Genésio. Carminha promete a Max que vai se casar com Tufão.

CORAÇÕES FERIDOS (SBT)
Eduardo vai à mesa de Amanda e Glauco. Ao ver Eduardo e Heloisa,

Amanda o chama de cínico, pois minuteis atrás ele estava no quarto dela
se declarando. Aline afirma que Flávio tem que fazer uma pressão em

Dinho, pois ela teme que o rapaz fale algo sobre o sequestro. Flávio diz
que vai marcar uma reunião com Nabal, o chefe do narcotráfico. Glauco
e Amanda vão conhecer imóvel para o negócio que planejam abrir. Hélio
conta a Vitor que Aline ameaçou Olavo que vai espalhar a notícia de que o

banco está lavando dinheiro. Hélio diz que tem uma auditoria marcada no

banco. Amanda revela a Bianca que ainda gosta de Eduardo e não sabe
se vai conseguir esquecê-lo. Eduardo conta a Regina que falou a Amanda
que se sentia arrependido. Regina diz que o plano de vingança de Eduar
do foi um absurdo. Dinho entra em seu quarto e é surpreendido por Flávio.
Amanda revela a Bianca que está grávida.

VIDAS EM JOGO (RECORD)
O palhaço aciona uma bomba de fumaça, que toma o labirinto. As pes

soas na festa fogem assustadas. Patrícia toma o celular de Lucia e tenta falar
com Regina. A empresária se emociona e decide falar com a filha. Patrícia
questiona, mas Regina não revela sua localização. Depois de ser pressiona
da, Regina pede que Lucia leve Patrícia até o hotel em que está hospedada.
Raimundo e Juliana também ficam incomodados. Todos estranham a ausên
cia dos integrantes do boião. O investigador que cuida dos assassinatos sur
ge no local da festa. Margarida aparece, fingindo que não sabe de nada, e
logo 'começa a ser interrogada sobre a suposta aliança que fez com Regina.
Severino sai do banheiro e fica em cheque ao saber que Jorge foi assassina
do. Ele também é chamado pelo investigador para prestar esclarecimentos.
Francisco e Marizete chegam, separados, e também ficam chocados. Inter
rogado pelo investigador, Francisco afirma que toda a confusão pode ter sido
armada por Regina e Margarida.

" o resumo dos capítulos é de responsabilidade daS emissoras.

Clique

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 Sul .�=>N..

•

nlm

Branca é moa gatinhamuito charmosa. Ela foi abandonada com os

ftlhotes. Eles já encontraramwn lar e ela ainda esperamoa família.
Quer adotá-la? Ligue para Jordana no 3370-7203 ou 9929-6324

Aniversariantes

26/3 Luisa Montebeller Doralice $ardagne Marco A. Rosa
Anatalia P. Schug Luzia D. Hille Elena F. Gumz Marcos A. Kleis
André F. Buzzi Marli de Souza· Eliete R. Theurer Maria A. dos Anjos
Carmen Schwirkowski Narciso Sevegnani Emily Borba klussski Maria F. Guesser
Déborah Z. Pires Ricardo Voigt Everton Luis Dias Marildo Voltolini
Dilson Porath Robson Risso Fabian Radinzki Maurici Venancio

Douglas L. Ramos Vanderson Berns Geraldo Oecshler Michele Bertoli
Ednilson Philadelspho Victor Hugo G. Sarli Guido Urbanski NicolaW. Ribeiro
Gilmara Simbalinski

.

Gustavo Basquiroto Paraná (Smurfs Lanches)
,

Greice K Pianezzer 27/3 Irene de' G. Jankoskiy Rafael Franzener
Jean L. Krueger Adroaldo Zamboni Ismael Zapella Rosani Prada
Jéan M. Pereira Ana Luisa Possamai Jaqueline Francener Thais Spézia
Joao N. Schiochet Andrei Richert Juceli da Rosa Valério Fischer Correa
Joni Franke Bernardo C. Milbratz Leosir Soares da Silva Vaimor Ernesto Bona
Josiane Venera Cristiano J. de Andrade Letícia R. Saganski Valnei Cario Horongoso
Liege Hass Daiana Eccel Marcelo Klitzke Wellington P. de Oliveira
Luciano Erdmann Daiane Glatz Márcia Murara Zeno Bublitz Junior

.

""

sites de redes sociais não? E
salários mais altos fazem as

pessoa.s trabalh�emm.!ris
e commaior dedicação? s�
você acha que as respostas a
essas perguntas são óbvias,
J:1ens� novamente; Duncan
Wattsmostra neste livro que
as explicações que damos
para o que observamos na
vida são menos ütéís do

que parecem e conspiram
para nos fazer acreditar que
entendemosmais sobre o

comportamento humano do
que de fato entendemos.
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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

JOINVILLE GARTEN SHOPPING,
• GNC 1
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h1 O, 16h, 18h50, 21 h40
• GNC2
• Guerra é Guerra - Leg. -14h15, 16h40, 19h10, 21h20
• GNC3
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 16h20, 19:20, 22h
• Anderson Silva: Como Água - Leg. 12 anos - 14h30
• GNC4
• Billi Pig - Nacional - 13h45, 15h45, 18h30, 21 h
• GNC5
• Os Descendentes - Leg. - 18h40
• Histórias Cruzadas - Leg. - 13h30
• A Dama de Ferro - Leg. - 16h30
• O Artista - Leg. - 21 h30
• GNC6
• Pequenos Espiões 4 (3D) - Dub. 14h
• Jogos Vorazes (Digital) - Dub. - 16:10, 19h
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h50

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Jogos Vorazes - Leg. 13h1 O, 16h, 18:50, 21 h40
• GNC2
• John Carter: Entre Dois Mundos - Leg. - 16h20,
19h10, 21h50

• Anjos da Noite: o Despertar - Dub. - 14h
• GNC3
• Guerra é Guerra - Dub. - 13:30 15:30 17:30
19:3021 :30

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• John Carter: Entre Dois Mundos (3D) - Dub.: 19h
• Jogos Vorazes - Dub. - 13h20, 16h1 O
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h50
• GNC2

/

• Jogos Vorazes - Leg. - 13h1 O 16h, 18h50, 21 h40
• GNC3
• Guerra é Guerra - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30
19h30,21h30
• GNC4
• A Dama de Ferro - Leg. - 20h
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 5h15, 17h40, 22h
• Anderson Silva: Como Água - Leg. 13h40
• GNC5
• Drive - Leg. 14h15, 16h45, 19h10, 21h20
• GNC Sala Vip
• W. E. O Romance do Século - Leg. - 13h50,
16h20,18h40,21h10

"

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Jogos Vorazes - Dub. (2D) - 12 anos - 13h, 15h55
• Jogos Vorazes - Leg. (2D) - 12 anos - 19h, 22h
• Cinepolis 2
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 14h1 0, 17h1 0,
20:h20
• Cinepolis 3
• Pre estreia Lorax - Dub. (3D) - livre - 14h(A), 16h(A)
• John Carter - Dub. (3D) - 12 anos - 13h25(C),
16h10(C), 18h35(A), 21 h35

• John Carter - Dub. (3D) - 12 anos - 18h55(C)
• Cinepolis 4
• Cada um tem a Gêmea que Merece - Dub. - 10
anos: 12h40(A), 14h40, 16h40

• Drive - Leg. - 16 anos - 18h45, 21 h
• Cinepolis 5
• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos - 13h20,
15h25,17h40,20h10,22h25
• Cinepolis 6
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 14 anos - 14h35,
19h10,21h40

• Anderson Silva: Corno Água - Leg. - 12 anos - 17h

Cinepolis 7
• Pequenos Espiões 4 - (3D) Dub. - Livre - 13h55,
15h55, 17h55, 19h55

• Anjos da Noite - Dub. (3D)- 16 anos: 22h10

(A) Somente sábado e domingo, (B) Somente
sexta e sábado, (C) Exceto sábado e domingo

'Jogos Voraz�s" contará a história de um futuro
distôpico, não muito distante, em que a Capital,
anteriormente conhecida como aAmérica do
Norte, é dividida em 12 distritos que precisam
pagar tributos de um forma brutal, um casal
de adolescentes éforçado a participar dos jogos,
e precisará lutar até a morte, em transmissão
ao vivo pela televisão. A trama é centrada em
Katniss, adolescente de 16 anos que vai para
o reality shaw no lugar de'sua irmã Primrose,
sorteada pelo distrito. 'Jogos Vorazes" é o novo
fenômeno da literatura jovem!Ficou por mais
de 130 semanas consecutivas na lista dos livros
mais vendidos doNew York Times.
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Garota do' tempo do
"JN" deixa a Globo
Rosana Iatobá não renovou seu con

trato com a emissora, onde apresentava
a previsão do tempo no "Jornal Nacio
nal". Flávia Freire a substituirá. Em seu

blog, Rosana se despediu dos leitores
com uma mensagem dizendo que sai de
comum acordo com a Globo e parte para
novos desafios. Em breve, Rosana deve
anunciar sua ida para outra emissora.

Corpo de Chico
Anysio é cremado·
o corpo de Chico Anysio foi cremado

no domingo, no Rio de Janeiro. Atendendo
a pedido expresso pelo humorista em seu

testamento, as cinzas serão divididas' e le
vadas à floresta localizada atrás do Projac,
no Rio, eMaranguape, sua cidade natal, no
Ceará. A cerimônia foi reservada a mem

bros da família e amigos próximos. Chico
Anysiomorreu sexta-feira, aos 80 anos.

Morre o sertanejo
João Mineiro

O cantor João Sant'Angelo, que adotou
o nome artístico JoãoMineiro e fazia dupla
sertaneja com Marciano, morreu sábado,
em lundíaí, São Paulo, aos 76 anos. O ar

tista estava internado e sofreu uma parada
cardiorrespiratória. Ele tinha diabete e foi
vítima de complicações por causa de uma.
infecção na vesícula. Canções como 'l\in
da Ontem Chorei de Saudade" e "Viola Está
Chorando", são alguns do sucessos da dupla.

Horóscopo
(Vl ÁRIES

-

I
-

Terá facilidade para fazer contatos comerciais. No seu

emprego, termine as tarefas pendentes e planeje outras.
Na relação a dois, procure manter um diálogo aberto.
Caso ainda não tenha um par, convide alguém para um

programa divertido. Cor: verde.

U TOURO

U Cheque suas finanças. É possível que receba notícias
bombásticas a respeito de amigos. Antes de botar fé,
confirme com os envolvidos, pois é possível que seja
fofOca. Expresse seus sentimentos mais pormeio de
ações do que de palavras. Cor: tons claros.

l[ GÊMEOS
No setor profissional, desenvolva suas atividades com
mais leveza Agir com maturidade com familiares e

pessoas próximas só trará benefícios. Ótimo momento
para conhecer gente nova No amor, brincadeiras sadias

podem acabar com o clima tenso. Cor: azul.

. � CÂNCER
� Guardar segredo sobre suas ideias será estratégico neste

dia. Converse com os colegas apenas o necessário.
Palavras mal empregadas poderão render boatos. Na
vida sentimental, haverá troca de confidências. aproveite
para fortalecer a união. Cor: creme.

..() LfÃo
.

UL Discuta novas ideias com os colegas e exponha projetos
profissionais. Cuidado para não se distrair enquanto
realiza suas ativid<:ldes ou precisará refazê-Ias. No
romance, aproveite para colocar o papo em dia e esteja
sempre presente. Cor: rosa

nn VIRGEM
I I-V É tempo de divulgar seu trabalho e suas habilidades. .

Converse com pessoas influentes que podem lhe

proporcionar novas oportunidades profissionais. No amor,
cuidado com as palavras: pense antes de falar ou poderá
sermal-interpretado(a). Cor: tons escuros.

Gentili ameaça
sair do Twitter

Danilo Gentili, que apresenta o talk

show"Agora éTarde", contounoTwitter que
as pessoas interpretam seus posts 'como

querem. "Acho que vou sair do Twitter, viu.
Já estou cheio. Émuito fácil tirar do contex
to o que escrevo lá", desabafou o apresen
tador' que temmais de dois milhões de se

guidores nomicroblog. "O problema é que,
se eu falar o que todos querem ouvir, talvez
tenha vidamais longa naTV", finaliza.

.n. UBRA
- No serviço, use sua simpatia para conquistar o que

deseja. Estreite o contato com colega que mora longe.
É possível que uma tensão ronde seu romance. O
melhor a fazer é manter a calma. Caso esteja só, aja
com mais discrição na conousta Cor: amarelo.

/

m ESCORPIÃO
I I L. Hoje, você vai se dar bem em tarefas que exijam

discrição ou estejam relacionadas a assuntos sigilosos.
É possível que presencie brigas entre amigos - fuja
de qualquer conflito. No romailce, esclareça mal
entendidos e dúvidas da pessoa amada. Cor: cinza

.. '" SAGITÁRIO
)(.

•

Cuidado com conversas improdutivas no seu ambiente
de trabalho. Mantenha o foco apenas nas suas
atividades. Na relação sentimental, converse com seu

par para acertar pendências. A sedução vai fluir melhor
com um bom bate-papo. Cor: tons pastel.

Y\_ CAPRICÓRNIO

"F Domine o estresse na sua profissão. Cuide bem das
suas obrigações e converse menos quando estiver
trabalhando. Tenha cautela para que as preocupações
não mexam com seu sistema nervoso. Jogue limpo
com seu par e aposte na sinceridade. Cor: verde.

.AAA AQUÁRIO

.AAA Hoje, você poderá fantasiar umas ideias e acabar
acreditando na veracidade delas. Antes de defender

isso, compartilhe com seus amigos e ouça as opiniões
deles. No campo profissional, a praticidade será uma
aliada União muito estimulada. Cor: creme.

'I PEIXES .

TI' Astral propíCiO para realizar mudanças, seja em casa

ou fio empregp. Poderá pintar uma chance de mudar
de endereço - considere essa possibilidade. União
protegida Na paquera, reavalie os seus desejos antes
de investir em alguém. Cor: vermelho.

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

I
I:

Parabéns
a Fillipe
Maméde
e Cris

Martins,
que dia 25
noivaram
ese

preparam
para0
casamento.
Felicidades!

Hoje JuIya
Perine
Silveira

completa
mais um ano

de vida. Os

pais Claudio
e Margareth

desejam
muitas

felicidades

O pai Alvacir,
a mãe Janete,
os irmãos
Jeferson e

Aline; e todos
os familiares

Larsen, que
eompletou 10

anos no dia 23

Felipe,de
5 anos, e

Muriloque
completa

"

ummes

de vida

hoje são a

alegria da
família

Daiane Sasse Eccel
comemora 20 anos

\.

hoje. Parabéns e muitas
felicidades é o que

deseja sua famíIia e seu

namorado Bruno

No dia 26 de março, Fábio
Sclunid completou 25

anos. Sua noiva Janaina
e seus fanliIiares o

parabenizam e desejam
felicidades e saúde

Nayara Elyzabeth
Marquardt, que no� 3

foi batizada e no dia 15

completou três meses,
faz a alegria dos pais
Anderson e Rafaela

CHente
AApevi promove paletra teatral "Atitude para seduzir o cliente".
Entre os temas abordados está a importância de respeitar e ouvir
o cliente paramelhor atendê-lo, importância do envolvimento de
todos os profissionais no sentido de trabalhar em espírito de equipe,
demaneira unida para inovar, produzir, vender e prestar serviços,
recursos no atendimento, objetividade, sucesso, espírito de equipe,
etc. Será na Scar, dia 10 de abril, às 19h30. Investimento: R$ 38
nucleados, R$ 42 associados Acijs, Apevi, CDL, Sindicatos Patronais e

estudantes, demais interessados R$ 63. Informações: 3275-7024.

Bairros
Hoje, às 19h30, tem mais uma edição elo Apevi nos Bairros, desta
vez em Nereu Ramos, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Haverá
consultoria individual gratuita de marketing, comercial, financeiro,
planejamento estratégico e recursos humanos com os consultores
do Sebrae. Também haverá palestra "Aumentando minhas vendas"
com Daniel J. Fonseca. Confirme presença pelo telefone 3275-7028
e agende sua consultoria com Bianca.

Memorização
Curso Intensivo de Memorização King Memory com segunda turma
dias 28 e 29 de março - das 18h às 22h,.com o professor Sandro
Machado. Público alvo: empresários, professores, estudantes,
crianças, idosos e todos interessados no tema. Local: Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. Método comprovado na aprovação de
concursos públicos, exames e vestibulares. Inscrições no 3275-7024
(Apevi) ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Jantar italiano
o Círculo Italiano/Trentino de Jaraguá do Sul convida para o

tradicional jantar típico italiano neste dia 30, na sede social, às
20h. Preço: R$ 18 adulto e R$ 12 infantil. Reserve seu ingresso
antecipadamente no 3275-1492 ou no 3370-8636.

Liderança
Ocorre neste dia 29, das 8h às 12h e das 13h às 17h, o Seminário
Especial para Líderes "Liderança comAlta Performance - Como
Liderar?". Será no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul e tem
como objetivo, que o participante vivencie o dia a dia de um
líder através de jogos de empresas e simulações dramatizadas.
Instrutor: Cristiano Pedrolli de Ramos, consultor, palestrante,
empresário, experiência em cargos de gerência, professor de
cursos de MBA, especialista e pós-graduado em gestão de pessoas,
desenvolvimento humano, dinâmica dos grupos e PNL. Contato:
3275-7024 ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Especialização
A Católica de Santa Catarina mantém até o final de março o

período de inscrições a cursos de especialização em Jaraguá do Sul
e Joinville. Os cursos são oferecidos em parceria com instituições
reconhecidas a PUCPR, PUCRS e HSM Educação. Em Iaraguá são
ofertados os cursos de gestão financeira e banking, engenharia
de produção enxuta, comunicação integrada de marketing,
gestão estratégica de pessoas e de gestão estratégica de vendas.
Informações: 3275-8233 e 3275-8219. Em Joinville, as opções
são para especialização em controladoria e finanças, gestão em
comércio internacional, jornalismo digital, farmácia clínica, gestão
estratégica de pessoas, comunicação integrada de marketing,

.

MBA de Gestão Empresarial, MBA de Marketing, MBI Gestão
de Processos de Negócios, Direito Empresarial, Direito Penal e
Processual Penal Brasileiro, Executive Development Program
(EDP) Liderança, EDP Family Business, EDP Marketing e EDP

Negociação. Contato: 3043-5200. No site www.catolicasc.org.br os

interessados têm acesso a todas as informações sobre os cursos,
como grade curricular, duração e valores.
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Eco

Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br

ar

ano ao
o lixo domícílíar, se recebesse tratamento adequado.
poderia gerar recursos da ordem de US$ 10 bilhões ao país
por ano, dinheiro suficiente para beneficiar a população
brasíleíra CODl cestas básicas e U1l1 plano habítacíenaí, O

.

processo social de amadareclmento que o país viveu nos
últimos anos pode, com a implantação da atual Política
Nacional de Resíduos Sólidos, aumentar aindamais os
ganhos com a recíelagem de lixo no Brasil.Tanto o lixo
domícíllar, quanto o 'entulho produzido p-ela construção
civil, por exemplo, poderiam s-er tratados pela sistemãtica
das centrais de reciclagem, para aumentar a lucratividade
com a reciclagem de lixo no país. Para contornar custos
das Preíelturas com a implantação dessas unidades, uma
solução apontada ,é a parceria C0111 empresas.

Tecnologia pode substituir
luz do sol em plantações

,-

Uma empresa sediada na Holanda, chamada PlantLab,
desenvolveu um método para crescer plantas indoor usando uma
luz rosa-roxa feita por uma combinação de luzes LED vermelha
e azul, em vez da luz solar. Significativamente, para um futuro
sustentável isto significa que podemos aumentar as plantações
com 90% menos água. O fato é relevante, pois a agricultura é a

atividade que usa amaior parte da água em todo o mundo.

Cresce investimento
do Google em energia eólica
Amaior parte do investimento do Google em energia renovável é
destinada aos projetos de energia solar. Porém, no ano passado,
de toda a energia consumida pela gigante de buscas, 30% era

eólica. Ainda assim, o investimento continuamaior em projetos
de energia solar. De 917 milhões de dólares destinados à energia
.limpa, pelo menos, 622 milhões resultou em investimento solar. A

energia proveniente do vento é, no mínimo, 50% mais barata do

que a solar. Por isso, acredita que a nova preferência do Google,
que consome 2,26milhões de megawatt-hora de eletricidade por
ano.esteja relacionada à questão econômica.

Brasileiros usam 15 bilhões
de sacolas plásticas por ano
No Brasil, estima-se que o uso de sacola plástica seja 41 milhões
por dia, 1,25 bilhão por mês e 15 bilhões por ano. Mas os
consumidores brasileiros representam apenas uma parte do
uso mundial do produto. Dados daAssociação Brasileira de
Supermercados (Abras) indicam que, no mundo, são distribuídas
de 500 bilhões a 1 trilhão de sacolas plásticas por ano. Dar
uma destinação adequada a essas sacolas e incentivar o uso
das chamadas ecobags tem sido prioridade emmuitos países.
Na Irlanda, por exemplo, as sacolas plásticas foram vendidas,
inicialmente, 0,15 centavos de europor sacola. Com isso, houve

-

a redução de 94% no consumo individual. Antes de 2002, quando,
a lei foi instituída, cada consumidor usava 300 sacolas por ano.
Agora, o número é de 21 sacolas anuais. Hoje, o preço da sacola é

0,22 centavos de euro. O comércio oferece sacolas retornáveis.

Devemos continuar
enterrando lixo?

Es uma pergunta que todo cidadão
deveria se fazer ao colocar o lixo fora de

sua residência para coleta pública. Outra
pergunta inevitável deveria ser: "Para onde
vai este lixo, pelo qual eu pago através de
minhas contribuições municipais?':
Muitos não se importam com este elemento
considerado "inuisiuel", mas que pode
impactar de forma gigantesca o meio

ambiente, a sociedade e o nosso bolso. O
termoN.I.M.B. Y., do inglês "Not InMyBack
Yard" (que significa "não em meu quintal'')
simboliza bem a ação de praticamente todos
os cidadãos, ao simplesmente se esquecerem
de que um dia o lixo gerado por si ou sua
família algum dia existiu, e desde que o

lixo não esteja mais defronte às nossas

. . residências, tudo bem.
Mas este lixo existe sim, e estámuito bem

guardado para as futuras gerações (em lixões
ou aterros), servindo de instrumento para
proliferação de doenças, contaminação das

águas, do solo, de alimento para animais e

insetos, e muitas vezes servindo como uma

forma desumana de "sustento"para catadores

que vivem em lixões e aterros.

Em diversas ocasiões, o lixo que é invisível
.

aos olhos dos cidadãos, serve também como

instrumento de desvio de recursos públicos
pela baixa eficiência de fiscalização, bem
como pelo obscurantismo no fornecimento de
informações coerentes por parte daqueles que
deveriam fazê-lo deforma profissional e ética.
Enfim, faz-se importante enfatizar que o

.

lixo (como tratamos) deixou de existir há
muito tempo, e se transformou em matéria

prima em diversos paísesmundo afora.
Países desenvolvidos comoAlemanha,
França, Japão e Estados Unidos destinam
seus resíduos a centros de processamento e

aproveitamento energético, e em praticamente
em todos os países do hemisfério norte o lixo

(pós-reciclagem) serve como biomassa para
combustão e geração de energia elétrica.
É para isso que a inteligência humana
deve ser utilizada, para reverter o ciclo dos

impactos causados pelo homem ao meio
em que vive, tirando disso o máximo

aproveitamento (energético, material,
tecnológico, etc.), e não causar mais.
impactos à natureza enterrando seu lixo.
Por que então nós, ilustres brasileiros,
continuamos enterrando, enterrando e

'enterrando esta valiosa matéria prima,
cujos custos (em todos os aspectos) são
pagos através de nossos impostos?
Será porque nós brasileiros somos altruístas
com o poder público em ceder-lhes mais uma

oportunidade de arrecadar nossos impostos
com uma prestação de serviços incoerente
com a realidade global? Ou será porque somos
cidadãos de baixo envolvimento com temas .

relevantes que afetam diretamente nosso

dia-a-dia, pelo simples motivo de "não ser da
nossa conta" com o pensamento: "desde que o
lixo suma das nossas portas, o problema não é
mais nosso"?

Enfim, problemas como o da destinação do
lixo devem ser discutidos amplamente pela
'sociedade civil organizada, haja visto que
vivemos em um estado de democracia e os

nossos representantes nos poderes Legislativo
e Executivo, devem ser - acima de tudo -

representantes dos melhores interesses da
sociedade de uma forma geral.
E observem que este é apenas um tema, de
diversos ligados ao tema sustentabilidade
que podem possuir envolvimento dos
cidadãos. O aproveitamento energético dos
resíduos sólidos urbanos (também conhecido

por lixo) é um tema capitaneado pela
Associação Empresarial de laraguá do Sul
(Acijs) e discutido à exaustão por en-tidades
associativas dos municípios da nossa região,
que enxergam uma solução tecnológica e

energética conjunta para esta valiosa matéria

prima. Refletir sobre o tema e perceber tudo
aquilo que nossos municípios estão perdendo
ao simplesmente "se livrar"de problemas

.

advindos do nosso dia-a-dia, ao invés de
encará-los defrente, é o papelfundamental de
uma sociedade com práticas sustentáveis!
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Falecimentos
• Faleceu às llh do dia 22/3, o Sr.
Mário Stephani, com idade de 57
anos. O sepultamento foi realizado
dia 23/3, às 15h, saindo o féretro da

Igreja Nossa Senhora Rainha da paz
- Vila Nova, seguindo após para o
Cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Faleceu às 19h40 do dia 22/�, a Sra.
Silvia Behnke Thomsen, com idade
de 88 anos. O sepultamento foi
realizado hoje 23/3, às 16h, saindo
o féretro da CapelaMortuária Maria
Leier, seguindo após para o cemitério

Municipal do Centro.

• Faleceu às 7h30 do dia 23/3, a
Sra. Aristides Iris Graf .com idade
de 68 anos. O sepultamento foi
realizado dia 24/3, às 10h, saindo
o féretro da CapelaMortuária da
Vila Lenzi, seguindo para o

cemitério daVila Lenzi.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHllLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 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 a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

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

Protocolo: 28880 Sacado: ClAUDINEI GOMES DOS SANTOS CPF: 047.325.859-57 En
dereço: Rodovia BR 280, Km 32 nO stt«, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 91.702.067/0001-96 Número do Título: 120-A
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA.
DataVencimento: 10/03/2012 Valor: 1.800,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 28893 Sacado: CONFECCOES E COMERCIO NEVE TIDA ME CNPJ:
12.072.870/0001-55 Endereço: Rua Ademar Fontanelli nO 435, Amizade, 89270-000, Guara
mirim Cedente: INDUSTRiA CALÇADOS BEITI TIDA CNPJ: 20.160.750/0001-38 Número
doTítulo: 018266B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU
UNlBANCO SA Data Vencimento: 07/03/2012 Valor: 961,80 Liquidação após a intimação:
R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28966 Sacado: lNACIO SIBOWICZ CPF: 665.450.569-,72 Endereço: RuaTifa dos
Perdidos n° s/n°, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-
42 Número do Título: 00525901 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASiL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 08/03/2012
Valor: 89,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 29006 Sacado: JAlNE DA ROSA MARTINS CPF: 080.727.839-47 Endereço: Es
trada Bananal do Sul nO s/n, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAIAAUTO
PEÇAS TIDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 3801104 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASiL SA - AGENCIAGUARA
MIRIM DataVencimento: 10/03/2012 Valor: 266,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28988 Sacado: JONlVANDA SiLVASANTOS CPF: 087.014.869-93 Endereço: Rua
Hilário Hauch n° 10, Figueirinha, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEiRA S/A
GEl CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 1310�9733 Espécie: Cédula de Crédito
BancárioApresentante: SERGIO scm E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimen
to: 14/02/2011 Valor: 18.638,88 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$13,87,

_ Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,QO

Protocolo: 29011 Sacado: JOSÉRONAlDO BATISTADEOliVEIRACPF: 026.715.049-00 En
dereço: Rua 28 de Agosto n° slt», Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAIA
AUTO PEÇAS crDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 NúmerodoTítulo: 4549 Espécie: Duplica-

. ta de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASiL SA - AGENCIAGUA
RAMlRIM DataVencimento: 10/03/2012 Valor: 95,00 Liquidação após a intimação: R$11,6O,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 29162 Sacado: KOHI5INDUSTRlADEMAQUINASUDACNPJ: 06.116.194/0001-
71 Endereço: Rua Erich Meyer nO 146, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWAlD TIDA CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número do Título:
151-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONO
MICA FEDERAL DataVencimento: 12/03/2012 Valor: 109,83 Liquidação após a intimação:
R$11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28841 Sacado: MACIGE COMERCIO LTDA - ME CNP): 73.321.697/0001-76 En
dereço: Rua lrineu Vilela Veiga n° 137, Centro, 89270-000, Guararnírim Cedente: KALISKA
TEXTlL I1'DA CNPJ: 85.359.412/0001-75 Número do Título: 3939/A-l Espécie: Duplicata de

. VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASiLSA - AGENCIAGUARAMI
RIM Data Vencimento: 27/01/2012 Valor: 1.159,33 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 28899 Endereço: Rua Irineu VIlela Veiga na 137, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente: MARARUBIA BATISTAME CNPJ: 06.871.423/0001-63 Número do Título: 407/3 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SAData
Vencimento: 28/02/2012 Valor: 337,60 Liquidação após a intimação:R$'ll,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 290�6 Endereço: Rua IrineuVilela Veiga na 137, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente: MARARUBIABATISTAME CNPJ: 06.87.1.423/0001-63 Número doTítulo: 378/4 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SAData
Vencimento: 02/03/2012 Valor: 380,60 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 -

Protocolo: 29097 Sacado: MARLENEMARQUESDEMEDEIROS CPF: 050.439.929-21 Ende
reço: Rua Leopoldo Schmitz n- s/n°, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirirn Cedente: FM
FACTORING FOMENTO MERCANTiL TIDA CNPJ: 11.811.333/0001-17 Número do Título:
AAA-900078-0 Espécie: Cheque Apresentante: FM FACTORING FOMENTO MERCANTiL
TIDA Data Vencimento: 21/01/2012 Valor: 750,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28991 Sacado: MIRlAN MASSANEIRO CPF: 758.07_4.089-34 Endereço: Rua
Ernesto Pisetta na 321, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANIF - BANCO INTER
NACIONAL DO FUNCHAL (BRASiL), SA. CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Título:
505745810 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANIF - BAN
CO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASiL), SA. Data Vencimento: 22/12/2011 Valor:
35.754,60 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28861 Sacado: NACIONAL PISOS TIDA CNPJ: 03.717.556/0001-91 Endereço: Rua
28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: RV GEVAS FOMENTO
MERCANTiL TIDA CNPJ: 05.554.264/0001-00 Número do Título: X73393-C Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 08/03/2012 Valor: 436,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 29077 Endereço: Rúa 28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guarami
rim Cedente: MAlTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I1'DA CNPJ:
09.446.885/0001-21 Número do Título: 030696Espécie: Duplicata deVendaMercantil por in
dicação Apresentante: BANCO DO BRASiL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
14/03/2012 Valor: 608,76 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28911 Sacado: OLGADEVIGIlLE UBER CPF: 582.739.139-53 Endereço: Estrada
Bananal nO s/n°, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOSEAPARECIDO GARCIADU
ARTE ME CNPJ: 07.443.741/0001-96 Número do Título: 123/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASiL SA. - BANCO MUI11PW Data
Vencimento: 10 /03/2012 Valor: 195,00 Liquidação após a intimação: R$ 11 ,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29020 Sacado: RlLCAL INDUSTRiA E COMERCIO DE CALCADOS I1'DA - ME
CNPJ: 03.389.786/0001-79 F.ndereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° 100, Ilha da Figueira,
89270-000, Guaramirim Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número do Título: 0000203702 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 20/02/2012
Valor: 947,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 29023 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° 100, Ilha da Figueira, 89270-
000, Guaramirim Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.136/0001-81 Número do Título: 0000201301 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 20/02/2012 Valor:
1.895,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 28986 Sacado: RITADE CASSIADAVlLANUNESCPF: 682.992.659-91 Endereço:
RuaReinaldo Jungn- 232, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente: BANCOFICSAS/A CNPJ:
61.348.538/0001-86 Número do Título: 998212373-0 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: BANCO FICSA S/ADataVencimento: 08/07/2009 Valor: 43.3'70,40 Liquidação
após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 29082 Sacado: ROGERIO SPRUNG CPF: 055.021.089-02 Endereço: Estra
da Poço Grande na 5004, Poço Grande, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVIL CNPJ:
85.789.782/0001-42 Número do Título: 00529601 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASiL SA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimen
to: 11/03/2012 Valor: 412,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 29,42,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29090 Sacado: TOKE ZERO ESTAMPARIA E CONFECÇOES UDA CNPJ:
10.291.261/0001-61Endereço: RuaClaudioTomazelli nO 1889,VIlaAmizade, 89270-000, Gua
ramiri.m Cedente:MUNDIALQUADROS E DESENHOS I1'DACNPJ: 06.272.029/0001-09Nú
mero do Título: 0688 4/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/03/2012 Valor: l.118,21 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$.l5,00
Protocolo: 29091 Endereço: Rua Claudio Tomazelli nO 1889, Vila Amizade, 89270-000, Gua
ramirím Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS TIDA CNPJ: 06.272.029/0001-09
Número do Título: 771 2/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/03/2012 Valor: 496,95 Liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 27 demarço de 2012.

CHRISTA lNGE HIILEWAGNER, Interventora

ADVOGADO(A) TRABALHISTA EMPRESARIAL

Escritório de advocacia empresarial com atuação em Jaraguá do
Sul e reqião, está com processo de seleção para preenchimento
de vaga para ADVOGADO(A) TRABALHISTA EMPRESARIAL.

o

Requisitos:
• Conhecimento da legislação e cálculos trabalhistas
• Experiência mínima de 2 anos na área trabalhista empresarial
• Conhecimentos básicos de informática (Word; Excel; etc.)
• Disponibitidade para realizar viagens

Interessados deverão enviar currículo

para curriçulum_adv@yahoo.com

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LlCITACÃO N° 48/2012 - Processo:009/2012-FMS.

PROCESSO: Dispensa 48/2012 e Processo: 009/2012-FMS. FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso XIII
da Lei Federal 8.666/93. CONTRATADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA -

SOCIESC. CONTRATANTE: MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL E FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE. OBJETO: Contratação de instituição para realização de Concurso Público de provas para

seleção de pessoal para provimento de cargos vagos de Médico, Médico Especialista, Médico do

Trabalho, Odontólogo, Enfermeiro, Auxiliar de Odontologia, Agente Comunitário de Saúde,
Recepcionista, Auxiliar Administrativo, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos

Pesados e Ambulância, Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Máquinas Leves, Eletricista
de Automóveis, Pedreiro, abrangendo, assessoria para a elaboração do Edital do Concurso

Público, bem como os programas de disciplinas dos cargos. FUNDAMENTO LEGAL: A dispensa
de licitação encontra amparo legal no Artigo 24, inciso XIII, da lei Federal N° 8.666, de 21 de junho
de 1.993, que rege sobre a dispensa de licitação" XIII- na contratação de instituição brasileira
incumbida regimentalmente ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou de desenvolvimento

institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada

detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;". JUSTIFICATIVA
DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO: A solicitação para a realização de Concurso

Público se apóia na necessidade das secretarias envolvidas darem provimentos aos seus cargos
vagos, sob pena de incorrerem em penalidades impostas pelo Ministério do Trabalho e Ministério
Público de Santa Catarina, no entendimento de que a política de recursos humanos da

Administração Pública inicia-se com a seleção, mediante a reªlização de concurso público.
FINALIDADE: Realização de concurso público de provas para seleção de pessoal para provimento
de cargos vagos de Médico, Médico Especialista, Médico do Trabalho, Cirurgião Dentista,
Enfermeiro, Auxiliar de Odontologia, Agent� Comunitário de Saúde, Recepcionista, Auxiliar

Administrativo, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados e Ambulância,
Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Máquinas Leves, Eletricista de Automóveis,
Pedreiro, abrangendo assessoria para a elaboração do Edital do Concurso Público, programas de

disciplinas dos cargos, criar e disponibilizar endereço por meio da INTERNET, disponibilizando
Site Oficial do Concurso Público para a inscrição on-line dos candidatos; realizar a cobrança das

taxas de inscrição dos candidatos por meio de boleto bancário; elaborar as questões das provas

objetivas; organizar e aplicar as provas objetivas garantindo a segurança do processo e o conforto

dos candidatos; corrigir as provas objetivas por meio de leitura óptica dos cartões respostas;
analisar, apreciar e julgar os recursos administrativos provenientes do processo; gerenciar e
acompanhar todas as etapas do processo; elaborar a lista de classificados; disponibilizar o

resultado final no Site 'Oficial do Processo. RAZOES DA ESCOLHA DA CONTRATADA: A

SOCIESC - Sociedade Educacional de Santa Catarina é uma associação civil sem fins lucrativos,
beneficente de assistência social, de caráter educacional e cultural, com mais de cinqüenta anos

de existência e sólida imagem no mercado catarinense e nacional, tendo como missão "Contribuir

para o Desenvolvimento Humano e da Comunidade através da Educação e Tecnologia". Possuí
certificados de utilidade pública nos níveis Federal, Estadual e Municipal. Com Unidades em

Joinville, São Bento do Sul, Curitiba, Florianópolis, Blumenau e Balneário Camboriú. É referência

em educação e tecnologia, atualmente possuí um corpo discente de mais de 20.000 alunos

matriculados do ensino fundamental ao mestrado, e em seus 50 anos de existência já formou

milhares de profissionais entre técnicos, graduados e pós-graduados, contribuindo efetivamente

na transformação da cidade de Joinville num dos maiores polos industriais do sul do Brasil e na

melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua. Um dos pilares que fundamenta o

trabalho da SOCIESC é a Responsabilidade Social, com foco na educação, a Instituição investe
no desenvolvimento educacional dos funcionários e seus familiares e em diversos projetos sociais,
como o Projeto Educar, o Projeto Consciência Ambiental, o Projeto de Inclusão Digital e o Projeto
Jovem Aprendiz. Para a SOCIESC, a comunidade e o conhecimento são os bens mais valiosos de
uma nação. Quanto aos diferenciais destaca-se que, para a elaboração das provas a SOCIESC

conta com um corpo docente altamente qualificado composto por mestres e doutores, e para a

aplicação das provas a Instituição dispõe de modernas instalações com salas de aula confortáveis

e climatizadas, possuí também uma equipe de fiscalização experiente neste tipo de evento. A

Instituição ainda mantém convênios com diversas entidades nacionais e internacionais como:

FINEP, SEBRAE, FESAG, FGV, UFPR, UDESC, UFSC, FEPESE, FAPEU, Instituto Paulo Freire,
UMinho, Ascamm, entre outras, nas quais pode se amparar para suprir eventuais necessidades de
seus clientes que não estiverem contempladas em suas áreas de competência. A imagem
construída pela SOCIESC junto à sociedade nestes 50 anos de .existência transfere para cada

concurso realizado: solidez, seriedade e segurança. A SOCIESC possuí ampla experiência na

realização deste serviço, a qual já organizou e executou Concursos Públicos para a Companhia
Águas de Joinville, Prefeitura Municipal de Joinville, abrangendo a Secretaria Municipal da Saúde

de Joinville, a Fundação Cultural de Joinville, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de

Joinville e o Hospital Municipal São José, Secretaria Municipal da Saúde de Jaraguá do Sul,
Câmara de Vereadores de Itapoá, SAMAE Jaraguá do Sul e Prefeitura Municipal de Rio Negrinho.
A Instituição ainda realiza duas vezes ao ano o Vestibular de sua Rede no Paraná e em Santa

Catarina, sendo responsável pela organização e logística na cidade de Joinville dos concursos

realizados por entidades parceiras como Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, entre outros. Estes concursos tiveram

processo totalmente informatizado, das inscrições realizadas via Internet à classificação dos

candidatos. Além de uma central telefônica, a SOCIESC disponibilizou postos de atendimento

onde os candidatos puderam sanar suas dúvidas quanto ao processo e também realizar suas

inscrições. Todas as etapas destes concursos foram realizadas com total segurança e

transparência, como demonstra o portfólio de concursos realizados. O instituto alia a quaüücação
profissional e técnica com o objeto dos serviços reclamados pelo contratante. Isto porque a

Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC - lá efetuou idênticos serviços em diferentes

órgãos da Administração Pública, o que remete a sua 'expertise' na execução dos serviços
contratados. Em suma, sob o ponto de vista técnico, a instituição já prestou serviços para

Administração Pública; sob o ponto de vista econômico o valor ajustado é justo e/ou compatível
com os serviços, riscos e as peculiaridades técnicas do objeto do contrato. O processo
administrativo de dispensa de licitação está instruído com certidões expedidas pelo, no mínimo,
três pessoas jurídicas de direito público, atestando que a pretensa instituição a ser contratada lá

prestou serviços e os executou em conformidade com o contrato, mapa de preços e documentos

de habilitação. Dentre as instituições que se enquadram na hipótese do artigo 24, inciso XIII, da
Lei nO 8666/93, a entidade é aquela que melhor se adequa às necessidades do Município,
especialmente em função da capacidade técnica operacional e/ou da capacidade técnica

profi�sional, não igualada por outras instituições, o que certamente contribuirá para prestação dos
serviços técnicos especializados/ trabalhos técnico-profissionais à Administração Pública.

Ademais, a entidade, a par de preencher todos os requisitos necessários à contratação com

dispensa de licitação, volta suas ações às áreas da saúde e da educação na qual o Município tem
grande interesse, como a pesquisa e o ensino. Conta da justificativas para contratação,
documentos e/ou estudos técnicos que dão suporte à escolha da instituição e ao preço avençado.
Na hipótese, comprovadamente, há nexo entre o dispositivo do inciso XIII do artigo 24, a natureza

e a competência da instituição contratada e o Objeto do ajuste, este necessariamente relativo ao

ensino, à pesquisa ou ao desenvolvimento institucional, além de comprovadas a compatibilidade
de custo cotado pela instituição com os preços correntes no mercado e sua capacidade de

executar por si só o objeto. PRAZO DE EXECUÇÃONIGÊNCIA: O prazo de execução será até

31/05/2012, acrescido de 90 (noventa) dias de prazo de vigência, prorrogáveis se houver interesse
público e conveniência administrativ�, nos termos do caput do artigo 57, da Lei Federal n°

8.666/93. DO VALOR: Pela prestação dos serviços, SOCIESC realizará todo o procedimento sem

custos para o município de Jaraguá do Sul, até o limite de 1.800 (mil e oitocentos) inscrições (fará
o procedimento pelo arrecadado com as inscrições). A partir de 1801 (mil oitocentos e um) inscritos
se propõe a repassar um valor de R$ 7,65 (sete reais e sessenta e cinco centavos) para o cofre

público municipal de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul (SC), 21 de março de 2012.

CECILIA KONELL

Prefeita Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pista de atletismo

Suspeita de irregularidades
Prefeitura de [araguá
do Sul protocolou
denúncias no Fórum,
Ministério Público e

Tribunal de Contas

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

J\ s denúncias de supostas
rlirregularidades na constru

ção da pista municipal de atle
tismo da rifa Martins devem
ser levadas a outras, instâncias.

Depois de protocolar uma Ação
Civil Pública no Fórum, hoje a

Prefeitura de Iaraguá do Sul vai
encaminhar o caso ao Ministé
rio Público Estadual, Ministério
Público da União, Tribunal de
Contas do Estado e Tribunal de
Contas da União.

Em Iaraguá do Sul, a juíza
Cândida Inês Brugnoli deve

despachar o caso hoje, noti
ficando os réus para que eles

apresentem respostas sobre
os questionamentos feitos na

aç.ão. As denúncias foram le-

EDUARDO MONTECINO

ACUSAÇÃO Coilstrução da pista de atletismo pode ter sido superfaturada
'

vantadas por uma comissão
interna da Prefeitura de Ia
raguá do Sul. De acordo com

o procurador do município,
Mário Sérgio Peixer Filho, as

principais acusações são de

superfaturamento, pagamen
to por materiais que haviam
sido doados, aditivos que fo-

ramo acrescentados sem ne

cessidade e falta de um proje
to base para a obra.

Presidente da Fundação
Municipal de Esportes na

época da construção da pis
ta, o vereador Jean Leutprecht
(PCdoB) afirma que ainda
não recebeu nenhum ofício

avisando sobre a ação. "Não
recebi nada ainda, o que eu

sei é que eles estavam fazen
do um levantamento dentro
da Prefeitura", diz o vereador.

Leutprecht está em Brasília e

deve retornar ainda hoje para
participar da sessão da Câma
ra deVereadores.

Abandono

Dois espaços
sem proveito
Com a estrutura completa

mente comprometida por placas
soltas, a pista de atletismo não

vem sendo utilizada por atletas.
Atualmente, apenas algumas
pessoas aproveitam o espaço
para caminhar e o campo é local
de treinamento do Iuventus, De
acordo com o atual presidente da
Fundação Municipal de Espor
tes,Valdir Bordin, foi feita limpe
za e roçagem do mato. No entan

to, não há previsão de quando o

espaço será reformado.
Em situação semelhante, o

ginásio Arthur Müller também
foi motivo de denúncia feita

pelos vereadores da oposição
em novembro do ano passado.
A acusação é de que o espaço
passa por situação de abandono

público. De acordo com o vere

ador Justino da Luz, que parti
cipou da denúncia, o caso está
nas mãos do promotor da Mo
ralidade Administrativa, Ricar
doViviani. Segundo Bordin, nos
próximos 15 dias a Prefeitura
deve apresentar um !lavo proje
to para o ginásio. "Fizemos uma
limpeza, ampliamos a ilumina

ção e consertamos a grade da

pista de skate", 'afirma Bordin.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
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 praw de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 204889/2012 Sacado: AillENEl EC IlDA Endereço: RUAADOLF PUTDER 294 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89259-600 Credor:VACHERON DO BRASIL IlDA Portador: - Espécie: DMI - W TItulo:
15977/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.659,00Data para pagamento: 27 demarço de 2012Valor
R$33,24Descrição dos valores: Valor do título: R$1.601,60 - Juros: R$10,14 Emolumentos:R$11,60 - Publi

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

Apontamento: 204733/2012 Sacado: ANA LUCIA REINERI Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO
974 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000Credor: CAMISARIAMILENIUM IlDAME Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 327/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 312,65 Data para pagamento: 27 demarço
de 2012Valor R$23,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 259,38 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 204615/2012 Sacado: ANGEIA MARIA FERNANDES Endereço: RUAWAillEMAR DOU
BRAWA 235 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-580 Credor: UPPITEC SUP TECNICO IlDA ME Portador:
- Espécie:DMI - N°TItulo: 6171-Motivo: falta depagamentoValor: R$ 195,73 Data para pagamento: 27 de
março de 2012ValorR$23,70Descrição dosvalores: Valor do título: R$l40,OO - Juros: R$ 0,60 Emolumentos:
R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 204917/2012 Sacado: ARIANA CRISTINA DE IARAME Endereço: R CEL PROCOPIO GO
MES DE OUVEIRA 46 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-201 Credor: ROJEMAC IMPORfACAO E EXPOR
TACA0 LIMITADA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 165722Di - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
314,87Data para pagamento: 27 demarço de 2012ValorR$23,72Descrição dos valores: Valor do título: R$
266,99 - Juros: R$ 0,62Emolumentos:R$1l,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 204695/2012 Sacado: B ED COMERCIO DEMEDICAMENTOS Endereço: RUA ROBERID
ZIEMANN 2091 S 01 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-300 Credor: RlOMEDDIsmmmCAo IlDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N° TItulo: 430983A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 337,57 Data para paga
mento: 27 de março de 2012Valor R$26,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 281,90 - Juros: R$-3,66
Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 204913/2012 Sacado: BALMAQEQUIPAMENTOSIIDA Endereço: RHENRIQUEPIAZERA
103 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: URANO INDUSTRIA DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS ELETR
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 16685 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 643,75 Data para paga
mento: 27 demarço de 2012ValorR$24,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 595,50 - Juros: R$ 0,99
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204840/2012 sacado: BELKAS IlDA Endereço: RUAWIGÀNDO MESLIN 86 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89256-45q Credor: PERSONALIXZZABRASIL INDUSIRIADEACESSO Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 882-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.199,85Data para pagamento: 27 de março
de 2012Valor R$30,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.140,00 - Juros: R$ 7,84 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 205012/2012 Sacado: ClAUDIA LUANASTOmME Endereço:R JOAO JANUARIO AYRO
SO 2050 SAlA 03 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: MAIRARIA FEITO CRlANCA IlDA
Portador: - Espécie: DMI - W TItulo: 016249-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 541,81 Data para
pagamento: 27 de março de 2012Valor R$26,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 486,72 - Juros:
R$ 3,08 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 204875/2012 Sacado: DIAS E SCHUlTZ MENGARDA IlDAME Endereço: AVENIDA GE
TUUOVARGAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: NUGALI CHOCOlATESlNDUSTRIA E
COMERCIO L Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: lSooo1728A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

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

759,37 Data para pagamento: 27 de março de 2012Valor R$29,21 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 706,00 - Juros: R$ 6,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 204904/2012 Sacado: DIOGO ROWEROWUlF ZANLUCA Endereço: RUA URUGUAl35 -

araguá do Sul-SC - CEP: 89251-230 Credor: ANTARES ESTRUTURAS PRE-FABRlCADAS IlD Portador:
- Espécie:DMI - N°TItulo: 1827/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45.556,03 Data para pagamento:
27 de março de 2012Valor R$159,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 45.372,66 - Juros: R$ 136,11
Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204659/2012 Sacado: DUFORT INDMEfAUCAIlDA Endereço: TOMAl FRANCISCO DE
GOES 355 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-170 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAl
VIACREDI Portador: IRMAMENDONSADEVARG Espécie: DMI - N'Titulo: 288/0001- Motivo: falta depa
gamentoValor: R$ 736,55 Data para pagamento: 27 demarço de 2012ValorR$25,14Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 682,50 - Juros: R$ 2,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

, Apontamento: 204756/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDAME Endereço: RUADOS IMIGRANTES
500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Credor:ADILSON LmSQA SILVACOMERCIO Portador: - Espé
cie: DMI - N°TItulo: 270-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 165,45Datapara pagamento: 27 demarço
de 2012Valor R$24,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$109,41- Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,a3

Apontamento: 204724/2012 Sacado: FABRICIO RODRIGUES Endereço: RUA JOSENARIpCH,2781 - TIFA
MARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790 Credor: IAUTHER INDUSIRIA E COMERCIO DE PECAS
PARAMAQ C Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2418/AE - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 495,18
Data para pagamento: 27 demarço de 2012ValorR$23,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 438,50
- Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
18,65

Apontamento: 205018/2012 Sacado: FRAMAKAR lATOARIA E PINTURA Endereço: RUA JOSÉTHEODO
RO RIBEIRO 2684 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89258-000 Credor: LUSCAR FAB DEARTDEMADEIRA Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2533 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 190,13 Data para pagamento:
27 demarço de 2012Valor R$27, 14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 133,33 - Juros: R$ 4,04 Ernolu
mentes R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 204829/2012 Sacado: GISWNE BATISTA CUBA Endereço: RUAWALDOMIRO KARSTEN
65 APfO 05 - RAU - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-090 Credor: GRATIOFAC FOMENTO EASSESSORIA
COMERCIAL IlDA Portador: BIG PE CALCADOS IlDA Espécie: DMI - N°TItulo: 1 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 220,62Data para pagamento: 27 demarço de 2012ValorR$23,59 Descrição dos valores:
Valor do título: R$165,OO - Juros: R$ 0,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 204751/2012 Sacado: GIAUCIMIRA FRACOSI Endereço: RUAEMIIlO STEIN 168 - Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89252-020 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Por
tador: - Espécie: CBI - W TItulo: 504500090 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.938,09 Data para
pagamento: 27 demarço de 2012ValorR$326,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.587,16 - Juros:
R$303,67 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204994/2012 Sacado: INOUE E GOES COM DE PISCINAS L Endereço: R PREFEITOWAL
DEMAR GRUBBA 2222 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: MUll'CLOR Q !MPEXPORD\DORA
IlD Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1751/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.111,71 Data
parapagamento: 27 demarço de 2012ValorR$29,75Descrição dos valores: Valor do título: R$1.051,49 - Ju
ros: R$ 6,65 Emolumentos: R$l1'6<! - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 204907/2012 Sacado: JARAGUA CARGo LDG E TRANSP IlDA Endereço: RUA GUSTAVO
FRIEDMANN 61- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190Credor: POSTO SANTAROSAIlDA Portador: - Es

pécie: DMI - N°TItulo: FNP44193 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.800,00 Data para pagamento: 27
de março de 2012ValorR$31,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.737,75 - Juros: R$ 8,68 Emolu-

mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 204941/2012 Sacado: JARMAQ COMERCIO E SERVICOS IlDA Endereço: RUA JOSE AN
TONIO RIBEIRO 4031 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: BRASIL COBERTURAINDUSTRlA DE
MAQUINAS Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0047532/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 203,41
Data para pagamento: 27 demarço de 2012Valor R$23,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00
- Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
15,46

Apontamento: 204606/2012 Sacado: JOSE PEREIRA DOS SANTOS Endereço; RUA JOSE PICOm 469 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-350 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - WTItulo: 0189705008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 553,02 Data para
pagamento: 27 de março de 2012Valor R$26,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 495,73 - Juros:
R$ 2,97 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 204885/2012 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOIDO
MANHKE 230 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAILAGNOL IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 134551/83 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.055,72 Data para
pagamento: 27 demarço de 2012Valor R$40,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.991,51 - Juros:
R$16,95 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204689/2012 Sacado: NEUOVOITOUNl Endereço: RUAOLMO DOMINGOS BRUGNA
GO 380 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-260 Credor: FIDEUSCOMmSI BEBID IlDAEP Portador: - Es

pécie: DMI - N° TItulo: 11397 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 231,48 Data para pagamento: 27 de
março de2012ValorR$23,91Descrição dos valores: Valor do título:R$188,lO - Juros: R$ 0,81 Emolumentos:
R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 204998/2012 Sacado: NIENKaITER E BAL5ANELLI IlDA ME Endereço: AV. GETUilO
VARGAS, 268 SL 249 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-000 Credor:FUll FIT IND !MP ECOM IlDA Porta
dor. - Espécie: DMI - N°TItulo: 024002/D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 789,10 Data para paga
mento: 27 de março de 2012ValorR$26,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 738,15 - Juros: R$ 3,69
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204603/2012 Sacado: PASCOALCAVALLERi Endereço: RUAANGELO FlDRIANI 330 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89265-746 Credor: INFRASUL - INFRAFSI'RUTURAE EMPREENDIMENT Portador:
- Espécie: DMI - W TItulo: 0192935006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 229,14 Data para paga
mento: 27 demarço de 2012Valor R$24,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,92 - Juros: R$ 0,97

'

Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 204959/2012 Sacado: RAFAEL DOS SANTOS Endereço:AVMALDEODORO DA FONSECA
1311 804 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: SOLEILTECNOLDGIADE ATIVOS IlDA Portador:
SECURITY FILM COM INSI FILM PEL POL IlDA Espécie: DMI - N°TItulo: 1453-2 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 277,87Data para pagamento: 27 de março de 2012Valor R$23,71 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 230,00 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204940/2012 Sacado:VENTURI !MPORT Emsmm DE PROD IlDA Endereço: RUA JOSE
KOCHEllA, 86. - ILHADA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-150Credor: FRIGELÁR COMERCIO
E mSTRJBmCAO SA-CA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5/12850302 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 298,12 Data para pagamento: 27 de março de2012Valor R$23,67 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 244,79 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$15,46

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
27/03/2012. Jaraguá do Sul (SC), 27 de março de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 26

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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at Varzeano

Média é de três
gols porpartida

Rede balançou 48 vezes, nos dezesseis jogos
válidos pela primeira rodada da competição

t

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

/\ primeira rodada do 30° Cam
.flpeonatoVarzeano de Iaraguá
do Sul teve seu complemento
na tarde de sábado, com a reali

zação de quinze jogos. No total,
foram anotados 48 gols na roda
da de abertura, perfazendo uma
média de três gols por partida.

Os destaques ficam por conta
- das vitórias de Amizade/H Bor
dados/Móveis Boing, Supermer
cado Brandenburg/DutraÁgua e

BarrabaxoVidros eDivisórias, to
das por 4 a 1. No clássico daVila

Rau, Bazar do Rau e Rau Madri

empataram em um gol.
No campo da Arsepum jo

garam Atlético Independente
EstradaNova ('X' e Clube Recrea
tivo Operário. Atual campeão da

Segundona, o Operário venceu

por 2 a O, gols de Neodir (de pê
nalti, aos 28' do l° tempo) e Dío
ne (nos acréscimos do 2° tempo).

Também venceram na ro

dada aAgrocomercial Jonathan
(2 a O no Vila Nova/Scheller
Móveis), os Galácticos (2 a 1
no Forprem), aVila Lalau (3 a O
no SN Futebol Clube/Iuriti), o
Sport (2 a 1 no Unidos/Olicar),

Guaramirim

o Nova Geração/CSM/Elian/
Mime (3 aO noVerdureiraNair /
União), o Atlético Independen-
te Estrada Nova HB" (1 a O no

L,

Clube Atlético União) e o Glo-
bal Pisos/Guindastes Volpi (1 a

O na Ponte Preta).
A segunda rodada da pri

meira fase acontece no próxi
mo sábado, _dia 31, com oito

jogos. Apenas os grupos A, B,
C e D - que contam com cinco

equipes cada - terão jogos na

rodada. O campeonato é uma

promoção da Fundação Muni

cipal de Esportes.

A segUnda rodada
acontece no

próximo sábado, dia
31, com oito jogos.

: -,

Bem Bolado e Pinheiros se destacam
. Abola rolou no fim de semana

pela primeira rodada do Campe
onato Varzeano de Guaramirim..
Nos nove jogos, 25 gols foram

marcados, perfazendo uma mé
dia de 2,7 tentos porpartida.

Pela Taça Ronaldo Miron
da Silva, a Primeira Divisão, o

campeão Bem Bolado iniciou
com vitória sobre o Couve-Flor,
por 4 a 1. Paraná, Adriano e Mi

guel (2xYmarcaram para o Bem

Bolado. De pênalti, Fernando
descontou para o Couve-Flor.

Ainda pela Primeira Divisão,
o Avaí passou de virada pelo
Unidos daVila, por 3 a 2. O Cru-

f'

zeiro também venceu na aber-
tura. Bateu o União/Jagunços
por 1 a O. No outro jogo, Atléti
co e Expresso Caixa d'Água não
saíram do zero.

Na TaçaAntônio PedroVick,
a Segunda Divisão, destaque

para a goleada do Pinheiros so
bre o Napoli, por 6 a 1. Catara
tas e Benfica também venceram

na rodada. O Cataratas bateu o

Sportin, por 3 a 1, enquanto o

Benfica passou pelo Rio Bran

co, por 2 a 1.
A segunda rodada da pri

meira fase acontece no próxi
mo fim de semana, com oito

jogos no sábado (dia 31) e 1,lm
no domingo (dia 1°).

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
-� �

NAARSEPUM Em um bom jogo, Operário venceu
o Atlético por 2 a O, com um gol em cada tempo

Futsal

Kiferroe
Coremaco

Pomerode

Vitórias
•

jaraguaenses
Rodada boa para Bo

tafogo e Cruz. de Malta no

Campeonato Regional da

Liga Pomerodense, a Copa
Pomerode. As partidas vá
lidas pela quarta rodada da

primeira fase foram disputa
das no domingo. O Botafogo
venceu seu homônimo por 2
a 1, em Pomerode. Também
fora de casa, o Cruz de Mal
ta bateu o Atlético Pomero

dense, por 3 a 2.

Kiferro e Coremaco/Pos
to Cidade /Brasmeincol são
os finalistas do 19° Torneio·
de Verão - Aberto de Fut
sal de Schroeder. Na noite
de sexta- feira, dia 23, bate
ram respectivamente Civall

Qualitypô/Butuca/RMC (5·
a 3) e Noite à Fora (7 a 5) nas
semifinais. A final acontece
na sexta-feira, dia 30, a par
tir das 2Qh30, no Ginásio Al
fredo Pasold.

Voleibol

Domínio
local

Bicicross

Largando
na frente

Campeonato Aberto de A primeira etapa do
Vôlei de Areia foi realiza- Campeonato Catarinense
do no fim de semana, no de Bicicross foi realizada no
Acaraí. Participaram doze ; domingo, na pista do Par-

duplas masculinas e doze que Malwee, com a partici-
femininas, representando pação de 129 pilotos. Com
sete cidades da região. No 302 pontos conquistados, a

feminino a dupla campeã equipe jaraguaense largou
foi Tati e Sara, de Iaraguá na frente de Lages (com 234)
do Sul. No masculino deu e Brusque (com 232). A pró-
Silvio e Everaldo, também xima etapa do campeonato
de Jaraguá do Sul. O evento ocorre em 29 de abril, na ci-

., � /.\ f�Wl �'i I��� Ir.ol. 1I�1I'llI1'. )'IIUA "'1\. I "\4l '\{�·jl'!

dad ti lJ'ôk1ifD1Sljl!liHffllll!i!I1.l!ilHff.IU_�lImllllllHm.!UiWIIII�IIIfIlIl.!lffJW••_ul.//íi1i!lIll!r.IiIIII_'1.III!ffI.'IB/ffd/HIffl�VI.l'llllmllHlI!ffnIJj1_�mliHl!lffJW'dlJII�.!1IJIlIIIJ.um6J/j�i•••lffffH�WIJjI1I.W_mll.11 ., tese 56 Jogu:!j .. "."". � '4 I. J. .... "" e el 'ag€s�,l j I 11111 ; III i I

Atual campeão, Bem Bolado venceu o estreante Couve-Flor
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Liga Futsal

Imbatívelna

Jogando em casa, CSMjPré-Fabricarvence
novamente e sobe para o sexto lugar

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Em sua segunda partida na

Arena Iaraguá, a CSM/Pré
Fabricar conquistou sua se

gunda vitória, a terceira nesta

primeira fase da Liga Futsal.

Jogando diante de um bom pú
blico na noite de ontem, os co

mandados de Renato Vieira ba
teram o São José, por 3 a 1.

Hugo abriu o placar aos

5:47, após receber de Willian,
avançar com a bola e soltar a

bomba. Aos 9:01, foi a vez de
Willian marcar o seu, depois
de tabelar com Dian. O placar
persistiu até o intervalo.

No segundo tempo, o São

José veio disposto a buscar o

resultado, mas sofreu o terceiro

gol aos 34:45, em jogada con

fusa que acabou gerando um

gol contra de Cris. Rafa ainda
descontou para a equipe pau-

lista, aos 37:30, mas a CSM/
Pré-Fabricar estava segura em

quadra e garantiu a vitória sem

maiores problemas.
"Marcamos muito bem.

Conquistamos três pontos con
tra uma equipe qualificada", co
menta o fixo Jedson.

O técnico Renato Vieira
concorda. "Sabíamos que o

São José era um adversário

qualificado e neutralizamos o

gol linha, principal arma deles,
marcando bem. Acredito que
estamos no caminho certo e

demos mais um passo rumo à

classificação", analisa.
Depois do título da Taça Ci

dade de Volta Redonda e das
duas vitórias na Liga Futsal, a

equipe folga nesta terça-feira.
Na quarta retorna aos trei
nos e na quinta-feira viaja até

Umuarama, no Paraná, onde
enfrenta a equipe da casa no

sábado, dia 31, às 20h.
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FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPEI

Oferecemos salário compatível com a fungão. Restaurante, Plano de
Saúde, Bolsa de Estudo, Oportunidade de Desenvolvimento

Profissional e demais' benefícios,

Envie seu currículo 'para recrutamento@zanotti.com.br ou
entre em contato pelo telefone (47) 3372-5437 - Recrutamento & Seleção.
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MARCELE GOUCHE

VIBRAÇÃO Jedson e Dian comemoram um dos

gols da CSM/Pré-Fabricar na noite de ontem

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Promessa
Como promessa é dívida, vou divulgar hoje o nome do

novo patrocinador do Grêmio Esportivo Iuventus. Tra
ta-se do jornal O Correio do Povo, que adquiriu a cota refe
rente às mangas do uniforme e viabilizou o pagamento da
dívida do clube junto à Federação Catarinense de Futebol
e ao Tribunal de Justiça Desportiva. Assim, quite, o Juven-.
tus confirmou sua presença no Campeonato Catarinense da
Segunda Divisão. Nunca é demais lembrar que o OCP é a

empresa que mais investiu no Iuventus nos últimos anos.

, Futuro
Se existiam dúvidas quanto à participação da equipe,
não restammais. Agora chegou a hora do empresariado
local acreditar no projeto de reconstrução do clube. Os

I

torcedores já acreditaram e aderiram ao programa de
sócios. O jornal O Correio do Povo também acreditou,
assim como a empresa CIO. Chegou o momento de
forrar a nova camisa de patrocínios e fortalecer a equipe
nesta caminhada rumo à elite. Quanto à competência
daDiretoria, penso que não restammais dúvidas. Avisei
desde o começo que o trabalho era sério!

Varzeano
Assisti a dois jogos distintos
noVarzeano. NaArsepum, vi
um bom jogo entreAtlético
e Operário, com um nível
técnico surpreendente para
uma rodada de abertura.
O mesmo não posso dizer
do clássico daVila Rau,
onde as equipes pareciam
mais preocupadas com a

arbitragem do que em jogar
. bola: E olha que eu tinha uma
boa expectativa neste jogo.

Guaramirim
No domingo estive em

Guaramirim, assistindo ao

jogo entre Bem Bolado e

Couve-Flor pela rodada de
abertura do Varzeano de lá.
Vi que o campeonato vem

, ganhando em organização.
Para vocês terem idéia, os
uniformes das duas equipes
eram personalizados, com
os nomes dos jogadores nas
costas. O público também
eramuito bom.

'IIID
,;

•• • Campeonato Paulista

• 24/3 - s. Caetano Oxl Catanduvense

• 24/3 - Portuguesa 3xO Comercial

• 24/3 - Ponte Preta lxl Guarani

• 24/3 - XV 2xO Guaratinguetá
• 24/3 - Botafogo Oxl Ituano

• 25/3 - Corinthians 2xl Palmeiras

• 25/3 - Santos 2xO Bragantino
• 25/3 - Mirassol Oxl São Paulo

• 25/3 - Linense 0x2 Mogi Mirim

• 25/3 - Oeste 2xl Paulista

• Campeonato Carioca

• 24/3 - Botafogo 2x0 D. de Crudas

• 24/3 - Ola�a 1 x2 Friburguense
• 24/3 - Madureira 3xl Boavista

• 24/3 - Bonsucesso 0x2 Fluminense

• 24/3 - V. Redonda 2x4 Flamengo
• 25/3 - Vasco 1 xl Resende

• 25/3 - Bangu 2xl Nova Iguaçu
• 25/3 - Americano 3xl Macaé

• Campeonato Catarinense

• 24/3 - Atlético-IB 3xl Brusque
• 24/3 - Camboriú 1 xO Avaí

• 24/3 - Marcílio Dias 1 x3 Criciúma

• 25/3 - Joinville 2xl Metropolitano
• 25/3 - Figueirense 3xO Chapecoense

• Campeonato..

Varzeano" :
.

'

Jaraguá do Sul

• 17/3 - Corinthíans 3xO Vatil

• 24/3 - Néki 2x2 Nereu Ramos

• 24/3 - Amizade 4xl Roma

• 24/3 - Agro. Jonathan 2x0 Vila Nova

• 24/3 - Forprem 1 x2 Galácticos

• 24/3 - Sociedade Barra lx4 Barrabaxo

• 24/3 - Unidos lx2 Sport
• 24/3 - CA União Oxl Atlético B

• 24/3 - Atlético A 0x2 Operário
• 24/3 - Ponte Preta Oxl Global Pisos

..24/3 - Confort Fine 2x2 2000 MM

• 24/3 - Bazar do Rau 1xl Rau Madri

• 24/3 - Meninos RLV lx4 Brandenburg
• 24/3 - Santo Antônio lxl Roma EC

• 24/3 - Juriti Ox3 Vila Lalau

• 24/3 - União EC 0x3 Nova Geração

• Campeonato Varzeano

Guaramirim

• 24/3 - Sportin lx3 cataratas

• 24/3 - Rio Branco 1 x2 Benfica

• 24/3 - Juventus 0x0 Nacional

• 24/3 - Nápoli 1 x6 Pinheiros

• 24/3 - Cruzeiro 1xO União/Jagunços
• 24/3 - Atlético OXO Ex. Caixa d'Água
• 24/3 - Avaí 3x2 Unidos da Vila

• 25/3 - Lion OxO Xavantes

• 25/3 - Bem Bolado 4xl Couve-Flor

• Campeonato Massarandubense
• 24/3 - Santa Luzia 3x2 União

• 24/3 - Amizade 3xl Morangos
• 24/3 - 10 Braço 1 x2 Glória

• 24/3 - Cruzeiro 2x0 Benjamin

• Copa Pomerode

• 25/3 - Tupi lxl Floresta

• 25/3 - Botafogo (PO) 1 x2 Botafogo (JS)
• 25/3 - Vera Cruz 4x2 Caramuru

.

• 25/3 - Atlético 2x3 Cruz de ·Malta

• 25/3 - Água Verde 1xl Müller
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Falta infraestrutura paramoradores
situação deve se agravar com a

conclusão do Residencial Ester

Menel, em Nereu Ramos, onde
serão construídos 224 aparta
mentos populares.

A dona de casa Eni Xavier

Drumm, 56 anos, conta que
marcou um retorno à unidade
no dia Iode março e só con

seguiu agendar o atendimen
to para o1)I1:em. A moradora do
bairro Nereu Ramos diz que se

sente prejudicada com a de
mora: "Só consegui a consulta

porque sou hipertensa. Preciso
desse retorno- para dar conti
nuidade ao meu tratamento.

Enquanto isso, vou me viran

do, cuidando da minha saúde
como posso", conta.

Outro problema que chama

atenção é a falta de asfaltamen
to e sinalização que dá acesso

à escola municipal Ribeirão
Cavalo. Ontem, a reportagem
do OCP assistiu a um incidente
na rua da unidade escolar. Uma
motocicleta em alta velocidade

quase atropelou uma criança:

Já a escola de ensino médio
mais próxima do Ribeirão Cava
lo também fica emNereuRamos.

Segundá o diretor da escola esta
dual Euclides da Cunha, Walde
mar Spíeker, a unidade está com
a capacidade esgotada. "Muitos
alunos que sematricularam aqui
neste ano não fazem parte do
nosso zoneamento escolar. Não
estamos conseguindo atender a
demanda. Já informamos a Pre

feitura, mas nenhuma ação foi
tomada", comenta.

Segundo Spieker, as escolas
de ensino médio mais próxi
mas estão em Corupá, no bairro
Três Rios do Norte ou no Centro
de Iaraguã. "Estamos preocu
pados com o que vai acontecer
com a chegada das 224 famílias
do Ester Menel. Para onde vão
esses alunos?".

Hoje, a unidade conta com

254 alunos no ensino médio, 227
nas séries iniciais e 205 nas séries
finais. A escola atende alunos de
Nereu Ramos, Ribeirão Cavalo,
TifaMonos e Santo Antônio.

Com o aumento

populacional,
ocorre a falta de

serviços básicos Governo entregou
657 unidadesJARAGUÁ DO SUL

Tita Prettí De 2009 até agora, a

Secretaria da Habitação e

Regularização Fundiária

entregou 657 unidades ha
bitacionais. Foram cons

truídos 288 apartamentos
no Condomínio Parque Ja
raguá Dante Minel, 144 no

Residencial Maria Viecelli,
112 no Residencial Algarve,
mais 113 casas populares
nos bairros Ribeirão Cava

lo, Rio da Luz e em outras

localidades do município.
Segundo ii" secretária

da Habitação, Maristela
. Menel, 633 unidades habi
tacionais serão entregues
ainda neste ano e cerca de

500 estão previstas para
2013. Ela afirma que uma

das grandes dificuldades
é encontrar terrenos para
a construção das mora

dias. "O ideal é que todos
os projetos já tenham
creches, áreas de lazer,
escolas, postos de saúde,
quadras poliesportivas e

Centros de Referência de
Assistência Social (Cras).
Um exemplo desse tipo de

. projeto é o do Condomí
�

nio Erika Modrock Mene

gotti, que está sendo im

plantado com recursos do

Programa de Aceleração
de Crescimento (PAC II) ".

Com a chegada de 288 famí
lias no Condomínio Dante

Minel em 2011, uma situação
que já incomodava os mora

dores do bairro Ribeirão Ca
valo passou a se espalhar para
os bairros vizinhos. O posto de
saúde mais próximo da locali -,
dade fica em Nereu Ramos.

Hoje, a unidade ESF (Estraté
gia de Saúde da Família) atende
moradores dos bairros Ribeirão
Cavalo, Braço do Ribeirão Ca

valo, Três Rios do Sul, Tifa Mo

no_s e a própria população de
Nereu Ramos. Os atendimentos

já eram comprometidos antes

mesmo do Crescimento popu
lacional do Ribeirão Cavalo. A • '�I, .,e. I

Localidade: Rua Carlos Hardt,
�

bairro ÁguaVerde
Previsão de entrega: Julho de 2012

• CONDOMÍNIO DAS ÁRVORES
(224 apartamentos)
Localidade: RuaArthur Gonçalves de
Araújo, p-airro João Pessoa
Previsão de entrega: Janeiro de 2013

II Casas / condomínios residenciais

populares entregues desde 2009 Estamos preocupados com o que vai
acontecer com a chegada das 224 famílias do
Ester Menel. Para onde vão esses alunos?

Waldemar Spiell[el�

t
1 • CONDOMÍNIO PARQUE JARAGUÁ -

DANTE MINEL (288 apartamentos)
Localidade: Rua n° 831 PauloVoltolini,
bairro Ribeirão Cavalo

"

Data de entrega: Outubro de 2011

� RESIDENCIAL ESTERMENEL

(224 apartamentos)
Localidade: Rua Luiz Sarti Pioneiro,
bairro Nereu Ramos
Previsão de entrega: Maio de 2012

• RESIDENCIALMARIAVIECELLI

(144 apartamentos)
Localidade: Bairro Estrada Nova
Data de entrega: Janeiro de 2009 (Obras
iniciaram na gestão anterior)

• RESIDENCIAL GABRIEL OECHSLER

(96 apartamentos)
Localidade: Rua João Bachmann,
bairro Ilha da Figueira
Previsão de entrega: Sem previsão,
obras iniciaram em março

• RESIDENCIALALGARVE (112 apartamentos)
Localidade: Bairro Amizade
Data de entrega: Janeiro de 2009 (Obras
iniciaram na gestão anterior)

,

• 50 CASAS POPULARES
Localidade: Bairro Ribeirão Cavalo
Data de entrega: 2009 (Obras iniciaram na

gestão anterior)

• RESIDENCIAL NOVOS CAMINHOS

(256 apartamentos)
Localidade: Rua: BerthaWeege,
bairro Barra do Rio Cerro
Previsão de �ntrega: Agosto de 2013

• RESIDENCIAL SILVANA CLEIDE
MARTINS (80 apartamentos)
Localidade: Rua Eurico Duwe,
bairro Rio da Luz
Previsão de entrega: Janeiro de 2013

• LOTEAMENTO HENRIQUE HEISE

(25 casas)
Localidade: Bairro Rio da Luz

) Data de entrega: 2009 (Obras iniciaram
na gestão anterior)

• 38 CASAS POPULARES - Parceria
com Instituto Ressoar
Localidade: Pontos diversos do município
Data de entrega: 2009 (Obras iniciaram na

gestão anterior)

• LOTEAMENTO HARMONIA (71 casas)
Localidade: Rua Domingos Anacleto
Garcia, bairro Três Rios do Norte
Previsão de entrega:

• LOTEAMENTO GIRASSOL (4 casas)
Localidade: Rua NeuraMaria

Prestini, bairro Santa Luzia
Previsão de entrega: 2012

Casas I condomínios residenciais

populares em fase de construção
• RESIDENCIALANTÔNIO EDMUNDO
PACHECO (16 apartamentos)

.:

Localidade: Rua Paulo Leoni, bairro São Luís
Previsão de entrega: Fim de abril de 2012

(prazo inicial era setembro de 2011)

• RESIDENCIAL BRASÍLIA GASTALDI
BELTRAMINI (192 apartamentos)

• CONDOMÍNIO ERIKAMODROCK
MENEGOTTI PAC II (240 apartamentos)
.Iocalidade: Rodovia BR-280, bairro
Ribeirão Cavalo
Previsão de entrega: Sem previsão,
projeto ainda em andamento.
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Mais duas vítimas

Acidentesmatam

jovens em Iaraguá
Só em 2011, mais de 50 pessoas morreram

em acidentes de trânsito no município

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

/\ jovem Gabriela Gregório
rlAndrade, 22 anos, morreu

na noite de domingo após se

envolver um acidente na rua

José Theodoro Ribeiro, bairro
Ilha da Figueira, em Jaraguá.

Gabriela era carona do Corsa
com placas de Blumenau, guia
do porRodrigo Schmidt, 25 anos.
Porvolta das 21h30min, próximo
ao colégio Holando Marcelino

Gonçalves, o veículo colidiu com
umVectra com placas de Iaraguã
do Sul. Gabriela e Rodrigo foram
encaminhados ao hospital São

José em estado grave. A jovem
não resistiu aos ferimentos e

morreuminutos depois. Rodrigo
não corre risco de morte. Segun
do informações da Polícia Mili-.
tar, a suspeita é que o motorista

do Vectra, de 39 anos, estaria

embriagado. Ele estava acompa
nhado do filho de 13 anos e am

bos sofreram ferimentos leves.

Na madrugada do mesmo

dia, Aurélio Brol, 23 anos, perdeu
a vida ao bater amotocicleta que
guiava contra o muro de uma re
sidência. O acidente ocorreu na

rua Pastor Albert Schneider, no
bairro Barra do Rio Cerro. A víti

ma foi encaminhada em estado

grave ao hospital e morreu cerca

de uma hora depois.

Segundo informações
da Polícia Militar,
a suspeita é que o

motorista do Vectra,
de 39 anos, estaria

embriagado.

JONATHAN H. MANDALHO

COLISÃO Gabriela era carona do Corsa que se se chocou com um Vectra

Dados alarmantes

Teodoro Ribeiro ocupa o 3º lugar
SUGESTÃO DA LEITORA

JOSIANE SIGNORELLI

A rua em queGabrielaperdeu
a vida, aIosé Teodoro Ribeiro, na
Ilha da Figueira, ocupa o terceiro
lugar em números de acidentes,
em Iaraguá do Sul. Os dados são

referentes a 2011, ano em que a

Polícia Militar contabilizou 264

acidentes na via, o que corres

ponde 6,9% das colisões registra
das no ano passado em Jaraguá.
A violência no trânsito vem cha
mando a atenção dos moradores
da Ilha da Figueira. "Estamos

preocupados com a falta de se

gurança no trânsito próximo às
nossas residências", comenta a

moradora Josiane Signorelli.
O ranking em Iaraguá é li

derado pela Avenida Waldemar

Grubba, que no ano passado
contabilizou 612 acidentes, o

que corresponde a 16,8% das
ocorrências de trânsito na cida
de. Em segundo lugar está a rua

Epitácio Pessoa, com .313 aci
dentes (6,93%). Segundo dados
da PM, as três vias juntas regis
tram 31,23% das colisões de trân
sito em Jaraguá. No mesmo ano,
1.202 pessoas ficaram feridas no
trânsito. 12 morreram no local do

acidente, mas a PM acredita que
o número de óbitos ultrapassa a

50, contabilizando com asmortes
emhospitais que aindanão foram

�

repassadas pelas instituições.

Causas

Segundo dados da PM, a

principal causa de acidente com
vítimas em Iaraguá é a embria-

/

guez, seguida de falta de aten

ção e velocidade incompatível.
De modo geral, os quatro pri
meiros colocados são falta de

atenção, desobedecer a sinali

zação, velocidade incompatível
e embriaguez. A PM continua
na batalha para diminuir o nú
mero de acidentes. Radaresmó
veis espalhados pela cidade, ba
fômetros e blitze intensificadas
estão entre as principais ações.
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 45/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERViÇO DE CAMINHÃO
TRUCK.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/3/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às

16h
DATA DA ABERTURA: 11/4/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO NO: 46/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE AÇO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/3/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às

16h
DATA DA ABERTURA: 11/4/2012 10h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, FIa

Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 47/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE ANTIESPUMANTE E HIPOCLORITO DE SÓDIO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/3/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às

16h
DATA DA ABERTURA: 12/4/20121411
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Meneg'otti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente
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WEGS.A.

GRUPOWEG
COMPANHIA ABERTA

CNPJ SOB NR. 84 429 695/0001-11

AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300
JARAGuA 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: l.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 Liquido do 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

Companhía.s.Alteraçã., 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.cvm.gov.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 na 6.404/76 e na Instrução CVM na 481/2009.Voto Múltiplo - Em atendimento

ao disposto no art. 30 da Instrução CVM na 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. Jaraguá do Sul (SC), 23 de março de 2012. DÉCIO DA

SILVA- Presidente do Conselho de Administração
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