
Saúde

Unidade círú
·

ca é inau rada

após espera de quatro anos
Acontece hoje a inauguração do Centro Cirúrgico de Guaramírím, Até então, o localnão possuía'

licença da Vigilância Sanitária do Estadopara funcionar, devido a problemas arquitetônicos e estruturais.

Página 17

..

0505 ganham novo centro.
Agora, pacientes contam com serviços de saúde em um único

endereço. JoãoMariano dos Santos (foto), 85 anos,
comemorou ontem a abertura do Centro de Atendimento

Ambulatorial de Jaraguá do Sul. Página 16

Cultura
MÚSicano
MuseuWeg
Projeto Música Para
Todos inicia hojemais
uma temporada de

apresentações. Uma
atração à parte será a

participação da viola

caipira. Acesso
gratuito. Página 7

Toda sexta-feira encartada aquino acp

Abuso sexual

Políciaprocura
por suspeito
Um inquérito foi
instaurado para localizar
o suspeito de ter abusado
sexualmente de-urna

jovem de 20 anos com
deficiênciamental, em
Iaraguá do Sul. Todas
as redes de segurança
da Polícia Civil já foram
acionadas com este

objetivo. Página 19
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Núcleo de

Hospitalidade
Julio César de Oliviera,
coordenador deste núcleo

Acijs/Apevi, utilizou a primeira
plenária da gestão de Mônika
Hufenüssler Conrads para
expor as realizações de 2011 do
mesmo. No momento em que
completa seis anos, o Núcleo de

Hospitalidade comemora um
ramo de muito sucesso que foi
o melhor da história do setor.

Todas as jnetas estabelecidas
foram batidas.

Feira
AViacredi confirmou para
os dias 3 a 5 de agosto a.
realização deste evento em
que seus associadospoderão
expor produtos paraum
público que esperam que
cheguea 10mil pessoas.
A feira seráno Centro /,

Municipal de Eventos.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 731
03 - 04 - 06 - 07 - 08
11 - 12 - 14 - 15 - 17
18 - 19 - 21 - 22 - 24

Lourival Karsten
QUINA
SORTEIO N° 2857
03 - 40 - 45 - 65 - 72lkarsten@netuno.com.br

Investimento na região
da promotoria bem como a casa de pas
sagem paramulheres vítimas de violência.
Atualmente, contamos com 60 pessoas na
Polícia Civil e mais 296 policiais militares
que terão acréscimo de outros 26 que es

tão em treinamento.

Secretário de Estado do Desenvolvi
mento Regional, Lio Tironi, apresentou

os investimentos realizados na região no

setor de segurança pública, que atingiram
R$ 4,9 milhões. Estão na pauta ainda a re

forma do Fórum, a construção da unidade

Segurança
pública
Não são das mais animadoras

para nossa região as notícias
trazidas pelo secretário de Estado
CésarAugusto Grubba. Segundo
os números apresentados, os
quadros tanto da Política Militar
como da Polícia Civil do Estado
estãomuito defasados, o que deixa
pouco espaço para um aumento

significativo no contingente local. .

Unidas
As paranaenses Batavo, Capal
e Castrolanda planejam a

construção do que será o segundo
maior frigorífico de suínos do

país. O investimento será de R$
640 milhões quando somado o

custo do frigorífico ao das onze
unidades de leitões, 220 granjas
de terminação e a ampliação de
uma fábrica de rações.

.

V,elegacia /

da Mulher
A vinda da nova

delegada para assumi�
esta especializada é
muito oportuna, pois
no ano passado foram

.

registrados 1.660
boletins de ocorrência

"' e instaurados 150 .

inquéritos. Certamente
.

não vai faltar trabalho.

Divisão de

Investigação
Criminal
Secretário CésarAugusto Grubba
confirmou a busca por um imóvel

para a instalação daDivisão de

Investigação Criminal em Jaraguá
do Sul, bem como a ampliação da
Delegacia de Polícia da Comarca
de Iaraguá do Sul, assim como

a transferência da Delegacia de
Polícia da Comarca de Guaramirim

para um imóvel alugado enquanto
as atuais instalações serão
demolidas para dar lugar a um
novo e funcional prédio.

I I reduzido
A esperada ampliação no prazo de vigência do desconto no IPI para geladeiras e fogões
veio acompanhada deuma redução também para osmóveis, luminárias e revestimentos
de parede.Amedida foimuito bem recebida por estes setores, que esperammanter
as vendas destes produtos aquecidas. Historicamente, estas reduções sempre vêm
acompanhadas de uma grande previsão de perdas de arrecadação - no caso R$ 490
milhões - mas que, na prática normalmente não se concretiza, pois omercado mais
aquecido acaba influenciando positivamente a arrecadação de outros tributos.

Católica
eSAP
A SAPBrasil, líder em
soluções para gestão de
negócios, e a Católica de

!' SantaCatarina, assi,na,rapl i
I

na quarta-feira (21),
.

convênio educacional
para qualificar acadêmicos
da Instítuíção em

/,'

Jaraguá do Sul e Joinville,
com softwares SAP. A

Aliança 1Jniversitárta
busca promover o
desenvolvimento
de estudantesmai

quâlffiOadospara
.

mercado de trabalho

Vende-se

com equipamentos: total ou parcial
Telefones: (47) 3322 4665

(47) 9107 3977

(47) 9175 0652

FUNDiÇÃO TRADICIONAL

Mais câmeras
Como parte do trabalho de prevenção ao

crime, serão instaladas dez câmeras de
vigilância em Guaramirim, que também
terá uma central de controle à qual estarão
subordinadas as cinco câmeras a serem

instaladas em Massaranduba e igual número
em Schroeder. Corupá também receberá
cinco câmeras, mas ligadas à central de
controle de Jaraguá do Sul.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SCHROEDER

.

Contrato n", 04/2012 - FAS
Processo de licitação n°. 03/20t2 - FAS - Modalidade Tomada de Preço nO. 01/2012 - FAS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO. 83.102.491/0001-
09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO. 3201, no Município de
Schroeder/SC.

.

Contratada: DENIS PAULO SARSI, inscrito no CPF sob o nO. 028.262.269-16 e portador
da Carteira de Identidade nO. 3.576.453-SESP-SC, residente e domiciliado na Rua
Henrique Bernardi, apartamento 06, Loteamento Rua Paulo Schmidt, Bairro Amizade, na
cidade de Guaramirim/SC, CEP: 89270-000.
Objeto: Prestador de serviço para Oficina de Hip Hop Schroeder, oficina do CREAS
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social com parceria do CRAS -

Centro de Referência de Assistência Social, órgãos da Política de Assistência Social
vinculado a Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Schroeder/SC.
Valor do contrato: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)mensais, para o período de 5
meses, totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Data da Assinatura: 27/03/2012 - Vigência: 31/12/2012

Ir�lnl!CAJJORES ÍNDICE PERÍODO

.����� �???<l(o... .. ?:.�.9.9:.?'º.�.? .

T.� .. _ ??�.��.�(o. ?.?.:.�.9..9.:.?.9.. 1..� .

.fJ..P.!I.... . }....1..��.�.?� ��.9..9.:.?9..�.� ..

.1J..��.��� � .. �g?�.?�I.0 ?.?..:��.9..9.:.?.9..�.� .

.J:".�.P.��ç� ?/)�.1. � ?�:.�.9..9.:.?.9..�.� ..

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT "-0,47%
OU:RO -lfIj.--O,05%

US$ 112,370
US$ 1681,000

deworkshops, os docentes
conhecem o sistema
SAP e se aproximam da

linguagem e da demanda
demercado.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DOLAR'COMERCIAL (EM R$) 1,8162 1,8177 't 0,08%
bÓLAlt"TtJR:tsMO (E'ívI"R'$f (7'366 Ià'i66 ·:iii:· �Ó;·5·3(%
'E'üRÓ"Üj''&(RiSY'' 2:·426ó'

· ..

2�42·71 _.. �ó:ó9oi�
.................................................................................................. , .

LIBRA (EM R$) 2,9052 2,9071 1t 0,09%

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

• I t I I I li
•• I (, l II r) f r 11111 {II r, II' l' (,
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"Füi. inaugurada na manhã de ontem a Unidade
de-Atendimento Ambulatorial do Idoso. A nova

estrutura, localizada na ruaWalter Marquardt, na
Barra do Rio Molha, centraliza todos os serviços de
saúde voltados para os idosos domunicíp!o. O novo '

Iocalatenderã diariamente, oferecendo setvíços de
geriatria, 'enfermagem e nutrição. ,. Euturamente,
também será disponibilizado o serviço de um psi
cólogo. A expectativa é atender, com. qualidade. e
gratuitamente, tema de 30 idosos por semana,

.,

Na área do atendimento à Terceira Idade, Jara-.l
guá do Sul pode ser vista como exemplo. b C�ntro.

qüentam as atividades desenvolvidas por profissio
nais qualificados. Os Grul?os de,Terceira Idade são

benéficos para aumentar a qualidade de vida das

pessoas na faixa etária acima dos 65 anos,
'

Há algumas décadas, chegar aestaidade signifi-,

cava a aposentadoria da própria vida, o enclausura-
menta e, muitas vezes, á solidão. Hoje, felizmente,
tudo mudou, 0S idosos têm vida social, se relacio
nam, estudam, querem continuar aprendendo e

vivendo, Foi-se o tempo da "morte em vida". E que
Iaraguã do Sul continue respeitando e valorizando
aqueles que tanto fizêram pela cidade.

Hoje, felizmente, tudo mudou,
,'!, s,

os idosos têm. vida sQcial, se
relacionam, estudam, querem

çontiuuar aprendendo e vivendo.

. de Referência do Idoso, por exemplo, oferece ativí
dades físicas e de lazer, promovem o convívio e o

,

desenvolvimento das centenas de pessoas que fre-

o leittlr

paz na política
Prezados, estamos quase

no final da gestão Cecília
Konell e gostaria de tecer al

guns comentários. Esta ges
tão foi "presenteada" com

tragédias naturais, persegui
ções políticas, oposição mui
tas vezes maldosa, etc. Sinto
uma total falta de respeito
para com a população, para
com os eleitores e também

para com o próprio Sr. Ivo,
pois ocupando alguns cargos
políticos no passado, contri
buiu muito para com o de
senvolvimento e progresso
do município, é cidadão jara
guaense e faz parte da histó

ria, devidamente registrado
nos livros históricos deste

município. Não podemos
deixar de citar também o

excelente trabalho realizado

pela Delegada Fedra Konell e
sua luta pelos direitos damu
lher. Como eleitor (não filia
do a partido algum) sinto que

esta gestão foi extremamente
prejudicada por uma oposi
ção preocupada apenas com

seus próprios interesses, dei
xando de lado a população e

o desenvolvimento da cidade.
E quando o assunto é sobre

nepotismo, entendo que, se

há uma lei que proíba a prá
tica, então deixemos que a.

Justiça 'cuide disso, mas, par
ticularmente, não sou contra

a permanência de parentes
ocupando cargos políticos,
desde que, comprovadamen
te sejam competentes para a

função e de confiança.
Colaborem para que a

prefeita e secretários exer

çam seus cargos com tran

quilidade e em paz, para que
obras importantes para o

município sejam executadas.
A população agradece.

Alexandre FemancIes -

Ruysam, bancário

Com.partilhe a sua opinião. Escreva"llos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

1"1:

,

I'

redacao@ocorreiodopovo.com.br

,j

Vidas Vazias
Um dos meus títulos favoritos para estas nossas

conversas é Vidas Vazias. E a razão é singela,
vidas vazias é o que mais se vê pelas esquinas. E
curiosamente os que mais teriam razões para uma
vida intensa, não a tem. Não, pelo menos, na apa
rência. Veja este caso:

.

Dia destes, a Polícia Militar mais uma vez libe
rou vídeos mostrando um corso de automóveis na
subida de um morro em Florianópolis. Podia ser

em qualquer cidade, em todas é a mesma coisa:

vagabundos das classes sociais mais elevadas sain
do de casa para comprar drogas. Uma fileira de au
tomóveis caros com lixos humanos indo em busca
de uma razão para viver. Sim, porque esses tipos
são os protótipos dos que eu chamo de vidas va

zias, sem as drogas eles dão de cara com o espelho.
E a imagem que veem é a imagem do nada. Essa

gente é um nada. Todos os que consomem drogas,
mesmo por "diversão", coisa pouca, numa saidinha
à noite com os amigos, tudo por "brincadeira", to
dos são uns nadas.

Os homens que fazem isso não se garantem como

homens, a leitora já entendeu do que estou falando...
São homens só no tipo de sapatos que usam.

Imagine um empresário, um lojista, um cientis

ta, um professor, um médico, imagine essas pes
soas consumindo drogas ... Impensável. Só os ratos
humanos consomem drogas.

Sempre agradeço aDeus por não ser policial. Sem
pensar, sem comiseração, eu daria a cadeia mais
férrea para os consumidores de drogas, não para
os traficantes. O traficante só existe porque existe
o guri vagabundo, que pode ser um universitário.
Ele e o pai dele. Afinal, a fruta não cai longe-do pé ...
Com esses caras tem que ser na cinta, no camburão.
e cadeia. E quem os vier defender, entra junto...

i

/' Boa

.

Essa foi boa, gostei. O ·governo de Israel deci
diu dar fim à magreza doentia de suas garotas
modelos. Agora vai ser assim, para tal e tal altura,
tanto de peso, não pode pesar menos do que o

determinado. As mocinhas andavam enlouque
cendo, só queriam perder peso, e a anorexia esta -

.

va derrubando meio mundo por lá. Aqui é muito
pior, mas Deus nos livre de alguém do governo
pensar parecido, aqui o que vale são os direitos

humanos, a liberdade ... Argh!

,

>-

Ele
Continuo lendo tudo o que posso sobre Ste

ve Iobs, o pai dessa modernidade eletrônica que
anda por aí na mão da moçada. Iobs era um gê
nio e um asno. Tem cabimento um sujeito -ser

diagnosticado com câncer de pâncreas, o mais
letal de todos, e não aceitar o tratamento mé
dico convencional? Ficou nove meses tomando
chazinhos e repetindo mantras. Quando decidiu
entregar-se à boamedicina, era tarde. Há muitos
iguais a ele.

I
I,
I

i.
I

I,
I
,.Falta dizer

Olhe o que diz Nuno Cobra, ex-preparador fí
sico de Airton Senna, no seu livro A Semente da
Vitória: - "Mostro de forma clara e científica que,
no fundo, a doença não existe, com exceção das
hereditárias e congênitas. As demais, que cha
mamos de doenças mesmo, são denominadas de
adquiridas, ou seja, a pessoa tem que se esforçar
por demais para conquistar uma delas". Será que
deu para entender? Só adoece quem quer e tem
"razões" para isso...

.
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., Falsificações

Apirataria está
nas prateleiras?
Produtos falsificados, "alternativos" e não
registrados podem estar nas lojas sem que

consumidores ou comerciantes estejam cientes

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

Pedro Leal

Não é apenas nas mãos de
ambulantes, muambei

ros e camelôs que se encontra

o produto pirata. Não é rara a

venda de produtos falsifica
dos ou adulterados no comér

cio, seja intencionalmente
como ocorre com aparelhos
de videogame destravados ou

devido à falta de conhecimento
dos varejistas, que acabam ven

dendo imitações sem perceber
o erro - o que é uma falha gra
ve, segundo o delegado adjunto
da Receita Federal, Marcondes
Witt. 110 comércio não pode ser

feito por 'ingênuos', cabe ao

lojista reduzir ou evitar a in
cidência desse tipo de fraude,
que pode trazer prejuízo a si ou
aos clientes", ressalta.

"Enganação é COmUm", diz
colecionador de brinquedos

Eles estão lá, desapercebidos
em meio as prateleiras. São brin
quedos, acessórios para video

games, mochilas e itens de 'ves
tuário. Alguns são réplicas quase
perfeitas dos originais - outros se

apresentam como periféricos ter
ceirizados ou como uma marca

própria no mercado.
Seja em lojas de desconto,

onde predominam os produtos
"made in china", ou nos grandes
estabelecimentos, onde se per
dem em meio aos seus equiva
lentes de marca, o produto pirata
é vendido sem que o consumidor
saiba da procedência.

Segundo a diretora do Procon

(Serviço de Proteção ao Consumi
dor) de Santa Catarina, Elizabete
Luiza Fernandes, é importante
que o consumidor cobre a pro
cedência do produto, exigindo
a nota fiscal discriminada - que
traz com detalhes a origem do
item. 110 consumidor deve sem

pre favorecer a compra em local
idôneo, exigindo a nota fiscal,
ajudando a combater o produto
pirata", afirma.

Ela ressalta que, embora possa'
ser mais barato, o produto pirata
"sai caro" em longo prazo. 110 pro
duto falsificado é fabricado com

material de péssima qualidade,
sem garantia, podendo até causar

prejuízos à saúde do consumidor",
explica, citando como exemplo
os brinquedos falsificados (feitos
com plástico frágil e muitas vezes
fino, que pode se romper com fa
cilidade e causar ferimentos), os

óculos de sol (com armação em

plástico ao invés de resina, e com
lentes que não protegem contra

os raios UV) e as baterias para ce
lular (que não passam por testes
de segurança, podendo até explo
dir ao serem carregadas).

Para o publicitário e colecio
nador de brinquedos Alessandro
Amaro, a enganação é comum

tanto na venda pela internet

quanto pelas lojas. "Quem conhe
ce o produto que está procurando
vai reconhecer imediatamente

quando é uma falsificação, mas
muita gente pode acabar com

prando gato por lebre", afirma.
Ele ressalta que já foi enga

nado algumas vezes em com

pras pela internet. "Desde pegar
originais daníficados até falsifi

cações muito baratas", diz, mas
lembra que as vítimas maiores
da falsificação, ao menos no caso

dos brinquedos, são as crianças.
"Muitos pais não sabem diferen
ciar o original do falsificado, e

isso pode resultar em surpresas
desagradáveis na hora de abrir
um presente".

FOTOS EDUARDO MONTECINO

OPÇÕES João Pereira af"U"ma que as vendas
da loja estão concentradas em presentes

e produtos para colecionadores

Mudanças no mercado
Segundo o empresário

Paulo Luiz Schmitz, proprie
tário de uma rede de lojas
de música, é comum que
o varejo acabe vendendo
o produto pirateado. IINós

passamos a oferecer outros

serviços, no caso a venda
de instrumentos, para nos

mantermos no mercado,
mas não é raro as lojas que
passem a vender cópias dos
CDs e DVDs para semanter",
afirma. O gerente da loja
João Pereira complementa:
IINo caso do nosso mercado,
as vendas que nós temos são

praticamente só presentes
e Box para colecionadores.

Quem está atrás só da mú
sica ou da série tem 'baixado
da internet".

Na leitura de Schmitz, o

mercado tem mudado bas
tante e a venda de CDs pira-

Nós passamos a
oferecer outros

serviços, no
caso a venda de

instrumentos, para
noS mantermos no

mercado, mas não
é raro que as lojas
passem a vender

cópias dos CDs
e DVDs para se

manter.
,

tas em si tem caído conside
ravelmente. 110 que é mais
comum hoje são os down
loads, embo-ra ainda tenha

quem compre de camelôs ou
de lojas que façam a cópia, e
isso tem riscos", explica.

. Os CDs originais têm
uma camada extra de prote
ção que muitos piratas, fei
tos com mídias graváveis de
baixa qualidade, não tem.

"Essa camada tornamais re
sistente a arranhões e reduz
o reflexo do canhão. Com
um CD pirata você reduz a

vida útil do aparelho, pois o

leitor está submetido amais

tensão"; declara. Compa
rando com a agulha de um
toca discos e com o vinil pi
rata, segundo o empresário,
a agulha se desgastava mais
rápido e o mesmo ocorre

com o disco.

,

Paulo Luiz Schmitz,
.; .

empeesamo
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Pirataria' é comum em jogos

FISCAL Comércio local acaba vendendo o produto
pirateado paramanter abertas as portas do negócio

Uma forma extremamente comum de pira
taria se dá no mercado de videogames: não é
raro o chamado "desbloqueio" - em si uma alte

ração ilegal do aparelho - para permitir o uso de
jogos piratas. Embora a venda de jogos piratas
esteja em queda, emuitas lojas tenham passado
a vender apenas jogos originais, o desbloqueio
continua comum.

Contra aprática, as produtoras têm uma série
de estratégias. A primeira barreira é justamente
o reconhecimento da mídia com os jogos, que é
burlada pelo destrave. Outra barreira nos apa
relhos modernos é o sistema de rede dos video

games: as atualizações periódicas resultam em

novas barreiras contra o software "alternativo".
Outra proteção está nos próprios jogos, com li
nhas de código que alteram o programa no caso

de cópias pirateadas - mas todas estas barreiras

são lentamente superadas pelos piratas.
O caso mais emblemático da perseverança

dos piratas foi o desbloqueio do Playstation 3,
em 2011: por cinco anos o aparelho da Sony foi
considerado "imune" aos piratas,em parte devi
do amídia bluRay, de difícil reprodução. Mas no
ano passado, um grupo de hackers encontrou

um contorno criativo: enganar o aparelho para
achar que o conteúdo do disco rígido eram dis
cos de jogos, e assim rodar o software pirata.

Para o consumidor, o jogo pirata acaba sen

do bastante vantajoso: um jogo original para o

Xbox 360 ou o Playstation 3 pode custar até R$
200 - e o desbloqueio pode ser encontrado por
menos. Mas ao mesmo tempo, isso vem ao cus

to das funções online e da garantia do aparelho
.:... assim como a impossibilidade de jogar alguns
jogos novos sem um novo desbloqueio.

ou

pirataria. ilNã
.gênuos nesse mercado,
o varejista que reven

de mercadoria pirata
está, assim como quem
ceropra, dan inliei
ro para pessoas que
também comercializa

ção munição, armas e

drogas", enfatiza.

Se.�i. lrrespolls
jeito", afirma.

Ele explica que a

distribuição desse tipo
de mercadoria costu-
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Remodelação
de praça
O prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
assinou convênio com o

governo do Estado para
a revitalização da Praça.
Arthur Müller, no Centro do

município. O ato aconteceu

ontem na SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional).
Ao todo, a obra custará R$
1,4 milhão. Desse montante,
R$ 780 mil virão dos cofres
estaduais, e o restante será

contrapartida da Prefeitura.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Projeto dos tubos

pode ser rejeitado
A Associação de Engenheiros e Arquitetos
Ilde Jaraguá encaminhou à Câmara deVe
readores um ofício para informar que "não
existe necessidade de criação de lei para de
terminar o diâmetro mínimo da tubulação
na cidade", conforme a proposta feita pelo
vereador Jaime Negherbon (PMDB).

Para a assocíação, o que deve ser exigi
do é profissional habilitado para elaborar
esses projetos de acordo com as normas

técnicas. Já para o parlamentar, a deter

minação de diâmetro mínimo de 60 cm

para tubos de drenagem pluvial em novos

empreendimentos é necessário porque
os alagamentos tem se tornado cada vez

mais frequentes.
A matéria foi aprovada em primeiro

turno, na sessão do último dia 20, quan
do Natália Petry (PMDB), Justino da Luz

(PT), Jean Leutprecht (PC do B) e Francis- .

co Alves (PT) votaram favoráveis.
Manso Piazera Neto (PSD), Ademar

Possamai (DEM), José Osório de Ávila
(PSD) e Lorival Demathê (PSD) foram
contra a proposta. Amarildo Sarti (PV),
que não participou do sufrágio, poderá
na segunda rodada empatar o placar, que
deverá ser decidido pelo. presidente da
Câmara, AdemarWinter (PSDB).

Mas, com o ofício da associação, os

contrários à proposta ganharam mais um
motivo para tentar derrubar a matéria.

Negherbon disse à coluna ontem que irá
consultar a assessoria jurídica da Câmara.

BR-280
Na próxima segunda-feira, dia 2
de abril, às 10h, na sede daAmvali
(Associação dosMunicípios do
Vale do Itapocu), acontece a

assinatura da ordem de serviço
para elaboração de projeto
básico de engenharia rodoviária
para adequação e duplicação do
trecho urbano da rodovia BR-280

entreGuaramirim e Jaraguá.

FOTOS EDjJARDO MONTECINO

Mobilização
o vereador de Massaranduba,
Mauro Bramorski (PSD), está
mobilizando a população
para participar de um
abaixo assinado que será
encaminhado à Celesc
(Centrais Elétricas de Santa

Catarina) e às lideranças
políticas locais e estaduais, já
na primeira semana de abril. A

reivindicação é por melhorias
na rede de abastecimento de

energia. Essa ação está sendo
feita em parceria com a Aciam

(Associação Empresarial de
Massaranduba) .

AgTicultura
O prefeito de Massaranduba, Mário Fernando Reinke (PMDB),

garantiu ontem R$ 125mil do Estado. O recurso será investido na

aquisição de um caminhão para uso na agricultura do município.
A Prefeitura entrará com a contrapartida de R$ 100mil, para quitar
o valor total. A assinatura do acordo foi realizada na sede da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento Regional), com Lia Tironi (PSDB).
Reinke acredita que mais R$ 100mil devem ser assegurados para a

compra de um caminhão pipa, na próxima semana.

-

, Antenas de rádio
Após a assinatura da ordem de serviço para a duplicação do trecho
urbano da BN-280, o presidente daAmvali, Luiz Carlos Tamanini,

apresentará a certidão do território onde estão localizadas as

polêmicas antenas de rádio, que se tornam alvo de ação judicial.
O documento, que vai revelar se as terras do morro pertencem

.

a Iaraguá ou aMassaranduba, foi elaborado pela Secretaria do
Estado de Planejamento, que já esteve no local fazendo vistorias.

Em seguida, prefeitos da associação conversam com amandatária
Cecília Konell (PSD) para tratar sobre o assunto.

Sessão solene
Ontem, a Câmara deVereadores de Jaraguá
realizou sessão solene' em homenagem aos 78
anos de emancipação política do município.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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A FlYrX fo..mada,pelo trip Kélson Mareelo
(bateria), João Luis (guitarra/voz) e Vaguer

Assis (guitarra/voz), de Guaramirim,
está prestes a lançar o quarto disco. Eles
falaram ontem sobre o nome e a capa do
novo trabalho, '�y Dear". O �ome do

disc,o faz menção a uma gíria interna usada

pela banda e a arte d_ capa foi produzida
por Franco GiovaneUa. � álbum foi gravado
e produzido pela Fly-X, no próprio est�dio da
banda, e será lançado em abril. Em junho, a
Fly-X completará 15 anos de amor à música

independente, tendo em sua discografia
doi$ demos-tape e quatro discos. Para

apomD�nba.. �ais ilítorPlações, ftqu�,Ii,pdo,

DO Ttlvitter/f1yx:_ e f8.cebook/ny�x�
"\.

"

! I '" " l"1 I

e literatur, têca�Públ Clpa],"!',ii' . !

Rui Barhosa, de Iaraguá do Sul, hoje, às 19h, em mais uma

edição do projeto Ciranda Literária. O convidado seráDaniel
Ricardo Behnke, autor do IivroDoisMundos e outras crôni

cas", lançado no mês passado. As crônicas abordam temas
atuais importantes, como a sustentabilidade, passagem do

tempo� p;Qlítica nacional e a º�guei�a pelo âin�e�{o.':Né� d�
escrifot;:Behllke é graduado,eniAdininistraçã0 e MarI<6ting,
empresário e investidor. O livro 'tem 128 páginas e custa R$
30. Mais informações sobre o evento no telefone 2106-8708.

-,

........
t"· ,�

3311-4800

A Páscoa se aproxima e, du
rante este período de Quaresma,
a Malwee homenageia todos os

seus funcionários e moradores da

região comuma singela decoração
de Páscoa em frente à suamatriz.

É durante este período que
as pessoas buscam intensificar
a prática dos princípios essen

ciais de sua fé, com o objetivo
de serem pessoas melhores e

proporcionar o bem para os de
mais. É com este espírito de re

novação que a Malwee estende
os votos de Feliz Páscoa a toda
comunidade.

FOTOS DIVULGAÇÃO MALWEE

RENOVAÇÃO Símbolos pascais são tema de belo jardim na empresa Malwee

ProjetoMúsica Para Todos
retorna ao MuseuWeg hoje

O Projeto Música Para Todos
inicia hoje mais uma temporada
de apresentações noMuseuWeg.

A atividade ocorre das
18h30 às 19h15 e o acesso é gra
tuito, dando oportunidade ao

público apreciar o trabalho de

formação realizado pela Scar -

Sociedade CulturaArtística.

O projetoMúsica ParaTodos
tem o' apoio cultural da Weg,
por meio da Lei Rouanet de In
centivo à Cultura, com o objeti
vo de dar oportunidade a crian

ças' adolescentes e adultos de
desenvolverem habilidades na

música em diversas classes de
instrumentos..

o programa desta quarta
feira vai reunir alunos de flauta

.

transversal, harpa, violão e vio
lino. Uma atração a parte será
a participação da viola caipira,
instrumento a ser incluído fu
turamente no projeto.

Para mais informações ligue
3275-2477.

Use seu dom de transformar
para fazer má9ica nesta Páscoa.
Em Jaraguá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta aqui:

-nU;NOVE� PáSCOa.sua enteExpert ..

Selecta.
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Previsão do TeDlpo
Canoinhas

� Ã
5° 21°

(

São Miguel
do Oeste
� Ã
5° 21°

Chapecó

4° 20°

Joaçaba
� Ã
3° 19°

Primeira
geada do ano
Quarta e quinta-feira a
massa de ar frio e'seco deixa
o tempo estável com céu
claro e predomínio de sol.

Temperatura baixa, com
previsão da primeira geada
de outono nas áreas altas do
Oeste, Meio Oeste e Planalto
Sul, com previsão de mínima
entre _2° e 4°C. Sexta-feira e

sábado o tempo ainda fica
estável com sol em quase
todo Estado. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Lages
� Ã
2° 19°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

H

GeadaNublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 11 km/h Vento tavorável

• 12h Vento não favorável Sudoeste 10km/h em um horário.

800/0• 15h Vento favorável Sudeste 6km/h I(
de possibilidade

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

Dlor

Sorteio de dois carros
Estava a garotinha indo pagar as contas de água e de de luz, até que se

deparou com um cartaz, dizendo:

"Compre aqui a sua rifa para o sorteio de dois carros OKm".
Mais que rapidamente amenina comprou.
Chegando em casa ela conta para a mãe:
.- Mãe, comprei uma rifa pra concorrer a dois carros!
- O quê menina? E não pagou as contas?
-Não!
A mãe furiosa põe a filha de castigo. Mas no dia seguinte a filha e � mãe se

deparam com dois carros na frente da casa.

Os carros eram da companhia de água e luz.

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.

o
.ca
(.)II
:::s
-

O
cn

Joinville
"!fÃ
14° 22°

Jaraguá do Sul
� Ã
90 22°

São oaquim
TÃ
2° 18°

Blumenau
� Ã
10° 23°

Rio do Sul
� ...
7° 22°

riciÚlna
�Ã
9° 21° NOVA 22/3

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 7°e
MÁX: 23°e

SEXTA
MíN: 11°e
MÁX: 26°e

Hora de
começar a tirar
o agasalho do
armário!

SÁBADO
MíN: 14°e
MÁX: 25°e

CRESCENTE 30/3

CHEIA 6/4

MINGUANTE 13/4

Palavras Cruzadas

São Francisco do Sul
• Preamar
• 7h49: 1,1m
• 16h51: O,7m
• Baixamar
• 11 h23: O,4m
• 23h43: O,8m

Itajaí
• Preamar
• 5h02: O,8m
• 18h01: O,8m
• Baixamar
• 9h27: O,3m
• 21h57: O,5m

Florianópolis
• Preamar
• 5h39: O,9m
• 18�06: O,9m
• Baixamar
• 9h24: O,3m
• 21 h45: O,6m

Imbituba
• Preamar
• 3h26: O,5m
• 16h58: O,5m
• Baixamar
• 8h24: O,2m
• 19h58: O,5m

Tábua
das marés

2

, .

�" #! c
'

, FI� "

, Qa,S$qt�Çl7lgo </!J. Recrieati\i'O à primeira revista de pOlavras,cruzados do Brasil,
I

I

"

<
I

I
I I' ii" I

� I
I

" '"

HORIZONTAIS
1. O percurso de um avião em vôo / Tecido grosso

e forte
2. Relativo ao calor ou à temperatura
3. Um drinque da moda, refrescante e amargo
4. Que não se refere a uma pessoa em particular
5. Externar alegria / A sigla inglesa para Sport Utility

Vehicles, os veículos utilitários esportivos
6. Substância antisséptica, do gênero da creolina /

Porção de objetos leiloados de uma única vez

7. Alcoólicos Anônimos / O Deus único do Islã / As
iniciais da atriz Savalla

8. O pintor e gravador Milton (1915-1988); recebeu
o prêmio de melhor pintor nacional na III Bienal de
São Paulo

9. O que reveste, protege ou guarnece
10. Insídia armada com malícia
11. Que atinge, simultaneamente, grande número de

indivíduos 10
12. Em culinária, diz-se de bala ou outros doces cuja

forma, por sua natureza ou contextura, se altera,
quando esticada / Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais

13. (Psican.) O eu consciente que escolhe a maneira
de agir / Gemidos.

VERTICAIS
1. Linguagem particular, comum a determinada cate

goria de pessoas"! Certo tipo de panqueca
2. Tornado o melhor possível/Pequeno cão compac

to de orelhas pequenas e o pelo curto e macio
3. Um automóvel que era fabricado pela Fiat / Inferio

ridade de posição
4. (Fam.) Travessura / O político e jornalista carioca

Carlos (1914-1977)
5. A supermodelo britânica Kate / Título de nobreza,

na Inglaterra
6. O cantor e compositor Ivan, de "Novo Tempo" / \

Dó, pena
7. Que não trabalha / A típica flor holandesa
8. Derrubar o adversário, no boxe, sem que ele consi

ga levantar-se em dez segundos / Meio ... caixão
9. O cantor e compositor Francisco (1898-1952),

apelidado "O Rei da Voz" / Outro nome da babo
sa.

3 5 6 7 84

2

II
II II

II II
II

II II
II II

c

II
II II II

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13
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Quer publicar sua fo�o'1 �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ,\_oJIl

o jornal O Correio do Povo recebeu no dia 26,
a visita de alunos do 30 e 50 anos da Escola

Francisco de Paulo. Eles vieram acompanhados das
professoras conhecer como funciona o processo
de produção do jornal, das pautas da redação,

passando pelo comercial, até a gráfica e circulação

A dinda Nane e o

tio Sidão desejam
muitas bênçãos de
Deus para a pequena
Fernanda, que foi
batizada domingo,
na Comtmidade
Cristo Salvador.
Parabéns também
aos pais Andressa e

EvandroRux

Brwta Eloisa Winter

completou 18 anos

dia 26. Parabéns e

felicidades são os

desejos dos seus pais
BrtUlo e Clarice

Giulia

Oldenburg
foi batizada
no dia

24para
a alegria
dos pais,
irmãos,

,

avos e

padrinhos

Quem colou grau
em pedagogia, pela
Uniasselvi, dia 10 de

. março foi Ketlin Dislaine
Konell. Os pais, a irmã,
cWlhado e a arllhada

desejammuito sucesso

na carreira profissional

r'-·"'"""'"""

\
\
\
\

\
I

\
\
I

\,
\

\
\"_,."

SWTOR
1.2 Legacy
atualizado

J/1ifbI
I

?S3

Pebolim para PS
Vita e Playstation 3

Os proprietários de Playstation 3 e PSVita vão poder jogar
pebolim (também conhecido por alguns como totó) no sofá
de casa. Paraturbinar o jogo, a empresa adicionou modos de

jogo e opções de "customização. O jogador pode, por exem
plo, jogar com um time de bonecos cachorro-quente ou com
atletas de terno e gravata. No modo online, haverá torneios e

disputas separadas por nível. O lançamento do jogo está pro
gramado para 2012, mas a data não foi definida.

Gigantesca atualização de "Star Wars
The Old Republic". "SWTOR 1.2 Legacy"
chegou commuita coisa nova noMMO que,
comoa Blizzard falou, está tirando gente do
mundo de Warcraft. A atualização traz no

vas e melhores texturas nos personagens,
novaWarzone, uma nova Operation e uma

\
,

�
�

,
.�vz:

tentativa de te manter preso eternamente

no universo StarWars, com a possibilidade
de criar gigantescas árvores genealógicas
da sua família de personagens, o que nos

dámuitos bônus em forma de poderes, ha
bilidades e possíveis misturas de classes e

raças que antes não eram possíveis.

"Medal ofHonor"

ganha 10° jogo
Em 1999, com a chancela de Steven

Spielberg, a DreamWorks iniciou uma

série de games que faz sucesso até hoje
e em 2012 vai ganhar seu décimo títu
lo para consoles de mesa: "Warfighter".
"Medal of Honor" tem, no total, 16 tí

tulos, contando com os de PS.e de por
tátil. O último título Medal of Honor
lançado é de 2010 e traz como protago
nista a time Tier f. '�y Birds Space" tem

10 milhões de downloads
o perfil oficial no Twitter do jogo Angry

Birds informou na segunda-feira que a versão
"

mais recente do game - chamada "Angry Birds
Space" - ultrapassou a marca de 10 milhões de
downloads desde seu lançamento, na quarta
feira passada. Desenvolvido pela empresa fin
landesa Rovio, a atração está disponível para
aparelhos com sistemas operacionais iOS, da
Apple, eAndroid, do Google, e também em PCs
e Macs. O novo game segue o mesmo roteiro
dos anteriores da série: com um estilingue, o
jogador deve atirar pássaros contra porqui
nhos. Desta vez, contudo, a história se passa
no espaço, e a trajetória dos pássaros é alterada
pela gravidade (ou falta dela) e pela proximida
de com os planetas. ,
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E hoje!
/Ipartir das 17h, o ClubeAtlé
./1tico Baependi recebe mais
umaediçãodoconcorridoHappy
Hour da AMA. Tarde beneficente
que reúne nomes importantes de
A a Z da nossa região, para cur

tir uma boa gastronomia, desfile
de moda e claro, fazer amigos e

praticar solidariedade. A Revis
ta Nossa e a coluna do Moa, do
jornalO Correio doPovo, estarão
presentes e depois a gentemostra
tudo para você.Hajaflash!

3370�3242

as rodas
• Mariazinha Gonçalves,
com o seu valente
"Xexéu" na coleira,
eliminou mais um gambá.
Deve ser o quinto só
nesse mês.

• O filme-é velho, mas
não sai do cartaz. Os
motoristas que desfilam
em seus carros com o

som no último volume,
principalmente no
Calçadão daMarechal,
estão deixando os

moradores em polvorosa.
Vem encrenca por aí.

• AMetal Plástico Bertoldi
também sinalizou sua

participação, sábado,
na 4a Macarronada
Beneficente do Moa.

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

/�
bell' arte�

Sente�se bem

www.ocorreiodopovo.com.br

Moa Gonçalves

AMIGOS Cabeça, Celinho, Jeremias, Moa, Flavinho e

Valério, sábado, no niver do Paulinho Chiodini

PRESENÇA
Os sertâ.nejos

Bnmo&
Dionatan
estarão

sábado, na 4a

Macarronada

do Moa

Rua Canoinhas, 361 - Centro

Jaraguá do Sul, se - 89252-110

47 3371-2444

13273-40841
I �� IL. ��9

Bola branca
Muito dez o atendimento dos

profissionais, principalmente
de vacinação, do Posto de

Saúde, na Reinoldo RaU.
Continuem assim.

•

UXIX
Um "guapo" deslumbrado
e todo estiloso aqui da urbe
sorriso, e que namora uma
jovem herdeira da cidade,
fica se exibindo para os

amigos nos lugares
da moda, com o cartão de
crédito da namorada. Claro,
que ele só usa quando ela
assina. Mas, certamente a

família não deve saber dessa

gracinha do rapaz.

Joe & Oeisi
O casal destaque de hoje
é o meu amigo Dr. Ioe
e sua mulher DeisiWaltrick

que, ao lado dos filhos,
formam uma bela e feliz
família. É isso aí!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o querido
amigo Bruno Behling, que
sempre lê esta coluna para

4 ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu
mesmo, irmão!

Conheça o
nosso novo site,

DISTRIBUIDORA DE METAl

moagoncalves@netuno.com.br

Contabilidade

Qualídade
mif.,I·OO}

Rtc;�:J,ll;a1;,,,daw:

\Ivv..w.gumz.com.br sumz@gumz.com.br

(41)3371-4747 UMA PABCERII1QUE OÁ CERl6. Desde 1978

Coquetel
Movimentado pela Engetec Imóveis, acontece hoje, às 20h, o
coquetel de lançamento do elegante Residencial Esplanada Glatz.

Vida boa
Depois do Carnaval, o povo
volta a ter mais um feriadão a

caminho. Em abril, durante a

Semana Santa.

Pensando bem
Fique esperto e não admita que
tirem o sorriso do seu rosto.

Por favor, não dê esse direito a

ninguém. Enfim, seja feliz!"
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• O pessoal bacana daRomitex
Malhas também estará presente,
sábado, na 4aMacarronada
BeneficenteMoa.

'"

liA presidente ooAcijs,
MônikaHufenussler vai estampar
a capa da edição deabril da
RevistaNossa

• O empresário Valéria Iunkes,
da VêMais, depois de bater
pernas nos Estados Unidos,
aterrissa amanhã, em Jaraguá.

Mauro Bramorski, em
Massaranduba, prepara o

tempero do churrasco para
comemorar no próximo dia 2 a
idade nova.

• A Clínica Odontológica
Dana, no bairro Ilha da
Figueira, têm recebido
vários elogios pelo excelente
atendimento. Bola branca!

NlVER Simone Corrêa, a bonita
noiva do amigo Helton Abreu, foi a

aniversariante mais festejada de ontem

• Seja voluntário, ajude aAMA.

• Com essa,fui!

SOCIAL Neivor Bussolaro e a esposa Claudete, na posse dos

presidentes da Acijs e Apevi, realizada no Baependi

Fatal
Como diz aquele velho ditado, o diabo passa um verniz

nas mulheres recém-separadas e as deixam melhores
do que nunca. Aquela loira do importado preto é uma

delas. Está deslumbrante, elegante e anda provocante.
Literalmente vestida paramatar. Por favor, aquela
espumante Pericó Brut, bem gelada?!

Humor!
O Manoel vai convidar o amigo: .

- Opa, venho aqui lhe convidaire para a festa de quinze
anos de minha filha.
- Eu vou, Manoel, mas já vou avisando que só poderei
ficar no máximo 2 anos.

Você pode
ter ideias

brilhantes, mas
. se não puder
colocá-las em

prática, elas
não o levarão a

lugar nenhum.

Lee laccoca
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Elyandria Silva,
escritora

Para aqueles que procuram por
.

que se tomou tão difícil encontrar
um grande amor? Para aqueles que já
encontraram por que sé tomou tão difícil
manter e preservar um amor? Em tempos
modernos, com tecnologia de ponta e um

arsenal de opções para ajudar parece que
tudo complicou, tudo está tão distante,
inalcançável. Computador, e-mail, Orkut,
MSN, blog, mensagem de celular, agência
de casamento, viagens só para solteiros,
cartomante, terapeuta, balada, academia,
ufa!! E na busca diária para atingir seu
objetivo homens emulheres correm
incessantemente na caça à corrida do ouro,

que é o amor. Os príncipes correm de um
lado para outro com sapatos de cristal na
mão tentando achar o pé ideal, as princesas
correm descalças e desesperadas querendo
encontrar seus sapatinhos. Será que isso
tudo vale de alguma coisa? Será que nos
levará a algum destino?
Meus avôs se conheceram numa casa

de comércio numamanhã em que o sol

ovelas
AMOR ETERNO AMOR '(GLOBO, 18820)

Carlos acalma o gato, deixando Melissa mais tranquila. Verbena
se sente mal depois de discutir com Melissa. Antônio leva Carlos para
ver o mar. Pedro pega com Tobias e Jacira algumas coisas para levar

para Carlos. Clara conforta Verbena. Juliana convida Bruno para sair.
Verbena pede que o filho fale sobre Elisa. Miriam e Carlos fazem uma

busca na internet e não reparam quando Verbena se sente mal. Gabriel
vai falar com Beatriz. Teresa percebe o abatimento de Verbena e entra

em contato com Gabriel.

AQUELE BEIJO (GLOBO, 19H30)
Sebastião avisa Claudia e Vicente que Amália fará um jantar no Sonho

D'Aveiro para comemorar o noivado dos dois. Raimundinha tenta descobrir

quem é o verdadeiro pai de Agenor. Tibério afirma que Olga é inocente, mas
Cabo Rusty contesta. Grace Kelly faz uma proposta para Rubifiho voltar a
trabalhar na Comprare. Belezinha se aconselha com a mãe e íntima resolve

ajudá-Ia. Agenor pede ao pai para ocupar a Shunel. Iara dá força para Jose
lito reabrir a tenda. Camila diz para Regina que pode conseguir uma bolsa

para estudar confeitaria em Paris.

AVENIDA BRASIL (GLOBO, 21HI0)
Carminha tenta convencer Max a aceitar o seu golpe contra Tufão. Rita

conhece Batata e ele a defende de Nilo. Nilo descobre o sumiço do dinheiro.
Max fala para Carminha o que descobriu sobre o jogador. Tufão deixa Mona
lisa sozinha para levar Carminha a uma churrascaria. Rita protege uma das

crianças que moram com ela. Rita e Nilo discutem. Carminha finge passar
mal e Tufão a leva para casa. Carminha cria uma situação favorável e beija
Tufão. Batata encontra Rita escondida e decide ajudá-Ia.

CORAÇÕES FERIDOS (SBT)
Flávio pergunta a Dinho por que ele não tem ido às aulas. Bianca acon

selha Amanda ir ao médico para saber como está o bebê. Amanda pede
segredo a Bianca. Aline pergunta a Flávio se ele conseguiu falar com Dinho.
Flávio afirma a Aline que Dinho não tem coragem de denunciá-los. Aman
da conta a Bianca que depois da noite de núpcias se apaixonou mais por
Eduardo. Dante vai à fazenda de Eduardo. Aline, Flávio e Nabal conversam
sobre fraude na auditoria do banco. Eduardo comenta com Dante que Aman
da nunca vai perdoá-lo. Dinho desmaia em seu quarto e Lídia tenta ajudá-lo.
Indignada, Regina fala a Michel que percebeu como ele olhou Janaina na

fazenda. Luciano convida Janaina para passear pela fazenda. Vera afirma
a Lucy que elas precisam pensar em algo para colocar Aline para fora de
casa. Heloisa pede ajuda a Vera para se aproximar de Amanda. Lucy dá o

endereço da fazenda de Eduardo a Heloisa.

VIDAS EM JOGO (RECORD)
Todos os suspeitos do bolão saem de suas casas, de madrugada, sem

serem vistos. Quando retornam pela manhã, levantam suspeitas de seus fa
miliares. Welligton se desespera ao saber, através de Fátima e Cacau, que
Carlos desapareceu após a morte de Jorge. Ele calça os sapatos e consegue
fugir da clínica. Margarida liga para Lucas e conta que Regina foi presa. Ela
o alerta porque a empresária pode contar tudo na delegacia. Rita se encontra
novamente com Franco, o homem que se comprometeu a fazer algo para
acabar com a testemunha de Patrícia. Ele revela que encontrou acatadora
de lixo, mas como a mulher é honesta, o único jeito seria matá-Ia. Rita fica
indecisa. De carro, Fabinho e Marizete retornam para o local onde Elton foi
encontrado. Ele mostra que está levando uma arma. O personal stylist freia
bruscamente quando vê a van de Lucas estacionada no local. Eles se apro
ximam do veículo e decidem seguir algumas pegadas.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Complicamos o amor
esquadrinhava o céu vagarosamente,
apaixonaram-se através de um balcão,
segundo contavaminha avó. Os pais foram
os cupidos, ficaram 7 anos namorando

apenas por cartas que chegavam através de

cavalos, demoravam dias, até meses para
chegarem ao destino. Um dia casaram e

foram felizes para sempre, de verdade!
Ahmas isso não existe mais, que absurdo,
vivemos em outro tempo. Não, vivemos

,
Os príncipes correm de um

lado para outro com sapatos
de cristal, as princesas correm
descalças e desesperadas.

no mesmo tempo, o tempo é sempre o

mesmo, o tempo não muda, o que muda
são as pessoas, amaneira como fazemos as

coisas, como pensamos e como vivemos,
mas a forma de amar nunca vaimudar, ela
é eterna. Complicamos o amor, criamos

Clique animal
. Essa é a Luna, uma mestiça
de labrador, só que menor.
Tem 2 anos e está castrada.
É muito dócil e educada.
Está para adoção na Clínica

Amizade. Contato no 3371-2340

Aniversar·
28/3 Edir Riegel

Elci Gabriela Da Luz
Elisiana R. K. Kinas
Eloisa Prestini

Felipe Steinert
fernanda roberta uber
Fernanda Santos Cidral
Flávia Sifert
Germano Volkmann
Hellen da Silva Francisco
Isabel Keller
Ivo Hornburg

Adriane Arent Fafundes
Alessandra C. Fragoso
Alessandra T. Hornburg
Andre Luis Largura
Arthur Borchers
Claudia Ruysam de Micheli
Daiane Bruch

Diego luis tomaz
Ederlei Marlon Fulik
Edilson Leandro

muitas barreiras, desamamos, sofremos,
queremos achar o caminho de volta e,
no fundo, sabemos que agora é quase
impossível. Por isso, as cartas românticas
deveriam voltar entre solteiros e casados, os
cupidos deveriam entrar em ação de novo,
o medo de parecer ridículo deveria sumir,
a voz do coração deveria falarmais alto, as
declarações e loucuras de amor deveriam
ser rotina na nossa vida. "Imagina, nunca,
que vergonha, naminha idade fazer isso?
Não quero fazer papel de ridículo!"
Não é vergonha estar a fim ou amar alguém
e demonstrar isso, vai lá, se declara, fala,
quem sabe ele é o grande amor da sua
vida. Se não consegue, manda um cupido
falar por você. Um dia tudo valerá a pena
e nada parecerá que foi vergonhoso. 110
amor é quando a gentemora um no outro",
profetizouMario Quintana. Nada mais
cristalino para se entender o sentimento
dos séculos e, sendo assim, que nos
mudemos de "mala e cuia" para o outro e lá

fiquemos, para sempre.

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

de cachorro

porte médio,
nascidos

em 17/1/12,
desverminados.
Contato no
8821-6182

jhenifer d oliveira
Joao Osório de Ávila
Jorge Antônio Machado
Josiane Petry
Joyce Moretti
Lucas de Souza
Maila Regina Larsen
MárciaWestphal Fodi
Marcos Sander
Maria Alice Ranch
Mário Voigt

Melita Kneubuhler

Nej_la Bianchi
Patricia Weiller Steilein
Priscila C. Freiberger
Rafael M. da Silva
Rafael P de Souza
Raíza Costa

Rosemary M. dos Reis
Serli A. Vogt
Tatiana Dara Mahs

www.ocorreiodopovo.com.br

DVD:
Elas Cantam
Roberto Carlos

Sómesmo Roberto Carlos

para reunir tantas estrelas
numanoite só; oTeatroMuni

cipal de São Paíilo recebeu no
dia 26 demaio de 2009 vinte
divas damúsicabrasileira

para encantarRoberto Carlos
em um showínesquecfvel.
O espetáculo que recebeu
Q ílQme de�'�l�.��tam
Roberto Catlos'� fazparte das
comemorações especiais dos
50 anos de carreirado rei e
contou com apresença de
nomes de pesono palco.
O show chegou ao seu auge
com·� ero0cion�tejnt�rpre-

•

•

ri

taçãodo rei tom.'�EmoçQes/j. . r

Nicholas Sparks
O melho
de mim

LIVRO:
O Melhor de Mim
Sinônimo de sucesso com
suas obras repletas de dra-

,

mas, Nicholas Sparks conta
nesta obraumahistória de
amor entreDawson eAman
da. Eles eramnamorados
adolescentes de lados opostos
das faixas com umapaixão
que mudaria suas vidas para
sempre, mas a vida iria forçá
los a separa-los.Anosmais
tarde, as linhas os tinham
traçado entre o passado e o

presente estavam prestes a
cair... Chamado de volta à sua
cidade natal para o funeral do
mentor que já lhes deu abrigo
quandomais precisava dele,
eles se deparamum com o

outro mais umavez, e força
dos a enfrentar os caminhos

.

que eles escolheram.
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Tirinhas

A SELVA
QUERO VOCÊ
TRAJANDO

ROUPA SOCIAL
e=M MeiA HORA!

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 °

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h1 0, 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: 1 0, 19h
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h50

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
-

• GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. 13h1 0, 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, 16h10
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h50
• GNC2
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h10 16h, 18h50, 21h40
• 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

QÚeRO você COMO
eSTAVA ANTes
eM 5 MINUTOS!

www.oselvohdc.com

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Jogos Vorazes - Dub. (20) - 12 anos - 13h, 15h55
• Jogos Vorazes - Leg. (20) - 12 anos - 19h, 22h
• Cinepolis 2
• Jogos Vorazes - Dub. -12 anos - 14h10, 17h10,
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), 21h35

• John Carter - Dub. (3D) - 12 anos - 18h55(C)
• Cinepolis 4
• Cada um tem a Gêmea que Merece - Dub. - 1 °
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: Como Água - Leg. - 12 anos - 17h

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

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

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

Na comédia romântica "Guerra é
Guerra" Tuck (Tom Hardy) e FDR (Chris
Pine) são dois dos principais agentes
da CIA. Grandes amigos, eles vivem uma

rotina perigosa em que éfundamental a
confiança de um no outro. Esta começa
a ser abalada quando eles se veem
namorando a mesma mulher, Lauren
(ReeseWitherspoon). Inicialmente, decidem
seguir cada um na sua e deixar para que
ela escolha um dos dois. Mas aos poucos.,
a natureza competitiva da dupla vai
mostrar que ninguém está ali para perder.

Nasce primeiro filho
de Luana Piovani
Nasceu na tarde de segunda-feiraDom,

primeiro filho de LuanaPíovani.A atriz deu
à luz namaternidade Perinatal da Barra da

Tijuca, no Rio de Janeiro. "Deus acaba de
me dar cheio de saúde o maior presente
daminha vida,minhamaior .ondalAmém",
escreveu no Twitter o surfista Pedro Scooby
namorado de Luana e pai da criança. O ca

sal está junto desdemarço de 2011.·

TUF tem primeiro
lugar em audiência
A estreia do reality show do UFC levan

tou a audiência da Globo no início dama
drugada de segunda-feira. TheUltimate Fi
ghters - Em Busca de Campeões alcançou
15 pontos segundo o Ibope da Grande São

Paulo, fazendo a audiência do horário cres
cer em 15% comparado aos quatro últimos
domingos. A Record e o SBT dividiram a

vice-liderança com quatro pontos.

Hebe Camargo tem
alta após uma semana

Internada para retirar um tumor no

intestino, a apresentadoraHebe Camargo
foi liberada pela equipe médica do hos

pital Albert Einstein, em São Paulo após
uma semana de tratamento. Em 2010, ela
foi diagnosticada com câncer no peritô
nio, membrana que envolve os órgãos do
aparelho digestivo. Na época, Hebe pas
sou por cirurgia e fez quimioterapia.

Horóscopo
CY) ÁRIES

.

I· Sua atividade profissional vai render mais se você
se dedicar a tarefas que dependam de rapidez de
raciocínio. Bom dia para resolver problemas em casa. Se
estiver em busca de companhia, faça novas amizades.
No romance, o clima será de carinho. Cor. rosa.

U TOURO

U Antes de comprar algo que deseja há tempos, valerá a
pena pesquisar preços. No seu emprego, tente não se
envolver em abitos com colegas. Dia de muito papo na
paixão: explique com paciência à sua cara-metade algo
que não tenha ficado claro. Cor. lilás. .

II GÊMEOS
OS acontecimentos do setor profissional podem trazer
muitas experiências à sua vida, mesmo que não esteja
envolvido(a) diretamente. Ser paciente pode acabar com
discussões no trabalho. Demonstre seu compromisso
para a pessoa que ama Cor. cinza.

� CÂNCER
� Aja com discrição no trabalho. Com seriedade e

disciplina, cumpra suas responsabilidades sem interferir
nas tarefas dos colegas. Leve essa postura reservada
também para os contatos familiares. É um dia de ouvir
mais e falar menos na paixão. Cor. rosa.

1) LEÃo .

UL Terá liberdade para inventar no campo profissional. Use
sua imaginação para solucionar problemas de rotina.
Nos assuntos do coração, aproveite para ficar juntinho
da pessoa amada Na conquista, renove suas táticas de
aproximação. Cor. vermelho.

YYk VIRGEM
I. 1-" Se trabalha em casa ou como autônomo(a), suas

tarefas serão favorecidas. Evite ficar na dependência de
terceiros para desenvolver suas atividades. Reuniões
com pessoas influentes contam com boas energias. No
amor, coloque as conversas em dia Cor: vinho.

Bem ruim para fãs
de bandas finadas

Depois de Slash acabar com as-espe-
ranças dos fãs do Guns n'Roses ao afirmar

que a banda não vai se reunir novamen

te, agora é a vez dos seguidores doWhite

Stripes procurarem o lencinho. JackWhi

te, que está se lançando em carreira solo

pela primeira vez, disse que não tem a

menor chance da dupla retornar aos pal
iCOS, a não ser que estejam falidos um dia.

.o, UBRA
- Mostre mais autonomia no serviço e dedique-se a uma

atividade de cada vez. Use também a criatividade para
solucionar problemas que surgirem. A dois, invista
no diálogo. Se estiver em busca do seu grande amor, .

valorize seu poder de comunicação. Cor. preto.

m ESCORPIÃO

111. Bom dia para obter in�rmações sobre assuntos que
vêm intrigando você. E provável que se decepcione
com um amigo por causa de grana No emprego,
concentre-se com os documentos. Ouça a sua cara
metade antes de fazer julgamentos. Cor. azul-claro.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Afaste-se de colegas que perdem tempo fazendo
intrigas. Mas aproxime-se daqueles que estão
decididos a trabalhar por melhores resultados. Tome
cuidado com a impaciência no romance: esse é o
caminho mais rápido para as brigas. Cor. tons escuros.

V\� CAPRiCÓRNIO
.

F N o setor profissional, tente dar mais agilidade à
rotina, sem perder a atenção. Com criatividade,
chegará a caminhos novos, que irão contribuir para
o seu sucesso. Se deseja tomar posse do coração de
alguém, aja com üansparência Cor. preto.

� AQUÁRIO
� Você vai revelar um grande poder de comunicação

no ambiente de trabalho. Cuide melhor dos seus .

familiares: participe mais da vida de cada um e

procure ouvir quais são suas necessidades. Com seu

par, o diálogo promete ser franco. Cor. vermelho.

PEIXES
Use sua diplomacia na vida profissional. Nos
momentos com a família, abra o jogo em relação às
finanças, mas sem perder a ternura e o bom humor.
A dois, sentirá desejo de liberdade. Proporcione isso a
quem ama Conquista um pouco travada Cor. preto.
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nte e Hoje ARQUIVOlllSTÓRICO

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m '

Lunender ��z..

EDUARDO MONTECINO

As imagens acimamostram a Av. Marechal Deodoro da Fonseca na década de 1960 e nos

dias atuais. O trecho registrado é a segunda parte do Calçadão. Meio século depois, as casas
e pequenos prédios foram substituídos por edifíc�os maiores e grandes casas comerciais .'\

.

\

Personagem histórico

Elis Regina, uma das maiores cantoras brasileiras

Conhecida por sua presença de palco hjs- Paulo em 1964, onde ficaria até sua mor

triônica, sua voz e sua personalidade, Elis Re- te - ocorrida em 19 de janeiro de 1982.

gina é considerada pormuitos críticos e outros Em 1967, casou-se com Ronaldo Bôs

músicos, a melhor cantora brasileira de todos coli, diretor do Fino da Bossa, e ambos
os tempos. Elis Regina Carvalho Costa nasceu tiveram João Marcelo Bôscoli. Elis Regi
em Porto Alegre, no dia 17 de março de 1945. na aventurou-se por muitos gêneros da
Como muitos outros artistas do Brasil, ela SUf- MPB, passando pela bossa nova, o sam
giu dos festivais demúsicana década de 1960 e ba, o rock ao jazz. Ao longo de toda sua
mostrava interesse em desenvolver seu talento carreira, cantou canções demúsicos até
através de apresentações dramáticas. Seu es- então pouco conhecidos, como Milton
tilo era altamente influenciado pelos cantores Nascimento, Ivan Uns, Renato Teixei
do rádio, especialmente Ângela Maria. Foi ara, Aldir Blanc, João Bosco, ajudando
grande revelação do festival da1VExcelsior em a lançá-los e a divulgar suas obras,
1965, quando cantou 'Arrastão'; de Vrnicius impulsionando-osno' cenáriomusical
de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe conferiu o brasileiro. Com seu segundomarido, o
título de primeira estrela da canção popular pianistaCésarCamargoMariano, teve
brasileira na era daTv. Passou a morar em São os filhos PedroMariano eMaria Rita.

\
"

)

\
1958

Constrangimento no Vaticano
Emmarço de 1958, o Correio do Povo publicava nota intitulada "Constrangimen

to para a Igreja Católica na Itália". O texto dizia: "Notícias procedentes da Cidade do
Vaticano informam que o Papa Pio XII suspendeu na segunda-feira última os festejos
marcados em comemoração ao aniversário de sua ascensão ao Trono Papal em vista
'do estado de tristeza e grande constrangimento criado para a Igreja na Itália'. Segun
do altas fontes doVaticano, essas palavras se referem à condenação do bispo de Prato,
Monsenhor Pietro Fiordelli, pelo crime de difamação pública, qualificando de concu
binos e pecadores públicos um casal italiano unido somente pelomatrimônio civil".

{,
�

Grupo Lune/II

Pelo Mundo

2006

Um brasileiro
no espaço
Marcos Cesar Pontes é um tenente

coronel da Força Aérea Brasileira (FAB),
atualmente na reserva. Foi o primeiro
cosmonauta brasileiro e o primeiro
sul-americano a ir ao espaço, namissão
batizada "Missão Centenário", em
referência à comemoração dos cem
anos do voo de Santos Dumont no
avião 14 Bis, realizado em 1906. Em 30
de março de 2006, partiu em direção
à Estação Espacial Internacional (ISS)
a bordo da nave russa Soyuz TMA-
8, com oito experimentos científicos
brasileiros para execução em ambiente
de microgravidade. Retornou no dia 8 de
abril a bordo da nave Soyuz TMA-7.

1868

Nasce o escritor
Máximo Gorki
Máximo Gorki, pseudônimo deAleksei
Maksimovich, foi um famoso escritor russo,
romancista, dramaturgo, contista e ativista
político. Nasceu em 28 demarço de 1868 em
ummeio social pobre, emNizhnyNovgorod,
cidade que em 1932 passou a se chamar
Gorki por ordem de Stalin. O nome da cidade
foi revertido para o nome original em 1991.
Órfão de pai, foi criado pelo avômatemo
que era tintureiro. Em 1878, quando suamãe
faleceu, teve que deixar a casa do avô para ir
traballiar. Foi sapateiro, desenhista, lavador
de pratos num navio, onde teve contato com
alguns livros emprestados pelo cozinheiro,
o que acabou despertando sua consciência
política. Em 1883, com apenas 15 anos,

publica dois romances, RomáGordieiev
e Os Três. Aos 19 anos volta amorar em
Kazan.onde, desesperado com a situação
e sem vontade de continuar vivendo, tenta
o suicídio com um tiro, o qual atinge um
dos pulmões, mas sobrevive e para piorar

.
a situação, adquire tuberculose.A obra de
Gorki centra-se no submundo russo. O
ficcionista registrou com vigor e emoção
personagens que integravam as classes

.
excluídas: operários, prostitutas, gente

.

'bU1111i[tl�j homens e .Wullieres do povo.
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes, advogado e professor

.

A partir da próxima Copa do
rlMundo algumas regras drásti
cas passarão a valer. E não estou

falando da venda de bebidas al
cóolicas nas arquibancadas ou da
falta de meia entrada nos embates
futebolísticos durante a Copa.

São mudanças de regras muito
mais profundas, que afetarão as

bases não só dos jogos, times e jo
gadores, mas, ouso dizer, de toda a

sociedade. Tudo em nome do jogo
limpo, ou "fair play", como prefe
rem alguns. .

Vejam a força dos novos regu
lamentos!

Da Copa do Mundo em diante,
todo jogador deverá agir com o que
em Direito é chamado de "boa-fé

objetiva". Em outras palavras, o jo
gador não poderá simular ou levar
vantagem indevida em qualquer
lance, mesmo que os árbitros ou

bandeirinhas não percebam.

Ou seja, aquelas simulações
de falta, mergulhos tragico-cô
micos que alguns atacantes dão,
pedidos de lateral ou escanteio,
que o jogador sabe indevidos,
estão com os dias contados. Mais
do que isso, as puxadas de cal

ção na área na hora da cobrança
do escanteio, as simulações de
contusões ou de socos ou tapas
não recebidos, as faltas sofridas
fora da área em que o jogador
se lançou pra dentro tentando
cavar um pênalti, a "cera", serão
banidos dos campos de futebol.
E ainda mais louvável, o jogador
que perceber que o escanteio ou

lateral ou falta foi marcada inde
vidamente ou de forma invertida,
deverá avisar ao árbitro para que
se reestabeleça a ordem natural e
correta das coisas.

Desta forma, por via de con

sequência, a missão dos árbitros e

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá
do Sul.
Pelo presente, convocamos os associados, para a ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 28 de Abril de 2012, ás
8:00 h, em sua sede - sito á Rua: Valmor Zonta, 599 - Loteamento
Jardim Francisco, Bairro: Centenário para tratar da seguinte ordem
do dia:

Prestação de contas referente exercício 2011
Assuntos gerais
Outrossim, informamos que na falta de quorum regular, realizar
se-á a assembléia meia hora após, com qualquer número.
Jaraguá do Sul, 27 de Março de 2012

WEGS.A.
GRUPOWEG

COMPANHIA ABERTA

dos bandeirinhas será apenas de
dirimir as situações realmente con
troversas ou de pura interpretação.

E fiquei pensando com meus

botões (como sempre, com meus

velhos e atentos botões) que estas

novas regras são realmente uma

revolução.
Ora, afinal quem joga as pela

das" durante a semana ou mesmo

no final de semana entre ami

gos, sabe do que falo. Jogamos

Será um bom

exemplo à
sociedade que tanto

exige retidão dos
políticos.
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sem árbitros ou bandeirinhas. E.
quando é lateral para o time A, é

. lateral e pronto. Quando é falta,
todo mundo pára e é falta e pron
to. Ninguem reclama, além das

gozações típicas de jogos entre

amigos. Entretanto, todos têm a

consciência de Justiça e do corre
to que faz com que a brincadeira
semanal dure, em alguns casos,
anos ou mesmo décadas.

O mais interessante é o resulta
do que os, digamos, "atos falhos",
as simulações e os erros sabidos
dos jogadores causa nos torcedo
res. O torcedor não se importa se

o jogador do time dele é o estelio
natário do jogo, mas, vai à loucura
se o estelionato for praticado pelo
jogador do outro time e o árbitro

engolir. A distorção que se cria é
tamanha que alguns acham boni
to ganhar campeonato com gol de
mão ou em impedimento.

Por isso essas novas regras
para o futebol são absolutamente
bem vindas. E o mais interessan
te vem agora.

Caso o jogador não semanifeste
damaneira adequada (informando
que a bola bateu nele antes de sair,
ou que não sofreu falta, tendo es

corregado sozinho, ou algo do gê
nero) e seja pego pelas câmeras (e
nessa próxima Copa haverá zilhões
de câmeras em campo cobrindo as

partidas), pagará alto preço pela
falta da tal boa-fé.

Nessa hipótese (ter sido flagra
do pelas câmaras) o jogador será
punido gravemente, desde suspen
são por alguns jogos até o afasta
mento definitivo dos jogos oficiais.

Será um bom exemplo à socie
dade que tanto exige retidão dos

políticos e agora verão nos grama
dos o que se espera no dia a dia de

qualquer pessoa.

A Copa do Mundo e as novas regras

31/12/2010BALANÇO PATRIM. ENCERRADO EM

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Valmor Zonta 590, Fone (47) 3370-2042

89256-720 - Bairro Centenário - LJARAGUÁ DO SUL - SC
Email: apaejgua@netuno.com.br/jafa@netuno.com.br

- CNPJ 83.784.355/0001-46

475.882,58 255.609,13 113.914,93

140.577,78 30.115,29 51.864,94

140.576,78 29.800,59 12.292,94

0,00 0,00 39.571,00

0,00 313,70 0,00

1,00 1,00 1,00

302.105,03 191.032,11 32.973,92

301.360,87 64.586,81 6.652,95

0,00 0,00 12.569,82

0,00 2.084,30 1.958,39

744,16 124.361,00 1l.792,76

33.199,77 34.461,73 29.076,07

33.l99,77 33.632,73 29.076,07

0,00 829,00 0,00

1.389.915,77 1.339.330,89 1.424.342,51

1.389.915,77 1.339.330,89 1.424.342,51

266.550,96 266.550,96 266.550,96

l.60l.561,18 l.60l.561,18 l.60l.561,18

259.682,62 205.726,21 195.980,21

4.883,13 4.883,13 4.883,l3

34.820,51 31.328,51 31.328,51

91,41 91,41 91,41

412.227,75 336.592,95 336.592,95

56.476,49 56.476,49 26.734,99,

( l.246.378,28 ) ( 1.163.879,95 ) ( 1.039.380,83 )

31/12/2011

1.865.798,35

31/12/2009

Mônica Schmidt Menegotti Schünke
Presidente

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: 1.Exame, discussão e votação do Relatório da Ad

ministração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, Parecer do Conselho

Fiscal e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011. 2.Destinação
do Lucro Líquido 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 rernuneração. 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 5° do Estatuto Social. 8.Alteração do caput do art. 17 do Es

tatuto Social, de modo a dispensar que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da

Companhia.9.Alteração do caput do art. 33 do Estatuto Social, de forma a não permitir empréstimos
aos administradores. 10.Adequação do Estatuto Social às cláusulas obrigatórias mínimas de acordo
com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, com a consequente alter

ação dos artigos 17,22,26,36,40,42,44 e inclusão do artigo �'14-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 n" 6.404/76 e na Instrução CVM nO 48112009.Voto Múltiplo - Em atendimento

ao drsposto no art. 3° da Instrução CVM nO 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 Adm i n
í

s tre ção

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível
Banco do Brasil S.A

Besc S.A

Caixa Econômica Federal S.A

Bradesco

Aplicações
Banco do Brasil S.A

Besc S.A

Caixa Ecômina Federal

Bradesco

Outros Realizáveis

Adiantamento a Empregados
Cheques a Compensar

PERMANENTE

Imobilizado

Terrenos

Edificações
Móveis e Utensílios

Direito Uso Telefone

Máquinas e Equipamentos
Blibioteca

Veículos

Computadores e Sistemas

( - ) Depreciação Acumulada

1.594.940,02 1.538.257,44
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Terceira idade

Unidade de saúde tem nova sede
Cerca de 30 idosos
devem ser atendidos
semanalmente por
médico geriatra e

nutricionistas

JARAGUÁ DO SUL
...................................................................... . ", .

SamiraHahn

1\ Unidade de Atendimento
IlAmbulatorial do Idoso foi

inaugurada oficialmente na

manhã de ontem. Com a nova

estrutura, localizada na ruaWal
ter Marquardt, na Barra do Rio

Molha, os serviços relacionados
à saúde ficam centralizados.

Anteriormente, o imóvel

alugado pela Prefeitura de Ia
raguá do Sul era utilizado como

.

centro de educação infantil e

por falta de estrutura adequada
o atendimento médico geriatra
acontecia no posto de saúde da
Vila Nova. Agora, o novo local
oferece serviços diariamente de

geriatra, técnico em enferma

gem e nutricionistas.

Beneficente

AMA promove
HappyHour

AAssociação dos Amigos
Autistas (AMA), de Iaraguá do
Sul, realizará hoje a partir das
·17h, a 9° edição do seu tradi
cional HappyHour. O evento

será realizado no ClubeAtlético

Baependi, com o objetivo de

angariar fundos para a manu

tenção da entidade. Adiretora
daAMA, Tânia Krause, explica
que aarrecadação será em prol
da ampliação de programas
oferecidos emelhoramento
do atendimento. "Queremos
ampliar a sede, para dar um
atendimento de qualidade às

crianças". No evento, serão apre
sentados desfiles dasmarcas
Lezalez, BelaMulher, Alamanda
e Jomar. "Sempre apresentamos
pratos diferenciados, neste ano,
pretendemos superar as expec
tativas" conta, lembrando que o

/ cardápio é surpresa. Os ingres
sos custam R$ 50. Mais informa
ções (47) 3370-1555.

MARCELE GOUCHE

ta que tem consultas regulares
para tratar do- nervo ciático.
110 tratamento gratuito ajuda
muito, fico feliz em saber que
se preocupam com a situação
do idoso em Jaraguá", declarou,
com um sorriso no rosto.

O espaço tem 193 metros

quadrados e comporta quatro
salas de atendimento, três ba

nheiros, cozinha e lavanderia.
Antes de consultar com o mé
dico geriatra na unidade, é ne

cessário.passar por um clínico

geral ou por um coordenador
de grupo de idosos. Mais infor

mações no telefone da unidade:
3376-3055 e 3273-6989.

ESTRUTURA O espaço no Rio Mollla tem 193 metros quadrados e comporta
quatro salas de atendimento, três banheiros, cozinha e lavaóderia

O secretário da Saúde, remos trazer um atendimento
Francisco Garcia, explica que com qualidade para o idoso".
a expectativa é atender de 30 Ele ainda conta que em futu
a 32 idosos por semana. "Que- ramente a unidade oferecerá

Conferência discute direitos
daCriança e do adolescente
Com o objetivo de debater

sobre direitos e ouvir a comu

nidade, a Conferência Muni

cipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente. foi realizada
ontem, na Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul).
O tema da palestra foi "Discu
tindo a Política de Direitos Hu
manos de Crianças e Adoles
centes", com o palestrante João
Batista Costa Saraiva, juiz da
Comarca de Porto Alegre.

Esse evento marcou o se

gundo passo da determinação
do Conselho Nacional daCrian
ça e Adolescente. Participaram
da conferência: profissionais
da área social e estudantes das
unidades municipais.

ficinas

No evento, quatro oficinas
temáticas foram oferecidas:

Promoção e Defesa dos Direi-

tos de Crianças e Adolescentes;
Protagonismo e Participação de

Crianças e Adolescentes; Con
trole Social da Efetivação dos
Direitos; e Gestão da Política
Nacional dos Direitos Huma

nos de Crianças e Adolescentes.
A próxima etapa será levar

as reivindicações da comunida
de, que foram retiradas durante
a conferência municipal, para
as secretárias responsáveis na

administração pública.

A próxima et.pa será
levar as reivindicações
da comunidade! que
foram retiradas

durante a conferência

municipal, para
as secretárias

, .

responsavelS na

administração
pública.

também um psicólogo.
João Mariano do Santos,

85 anos, é aposentado e mora

no bairro Vila Nova. Ele con-

Queremos trazer
um atendimento
com qualidade
para o idoso.

Francisco Garcia,
Secretário da Saú.de

Foi extraviada a carteirinha da OAB/SC
15085B da Dra. Geórgia Andréa dos Santos

Carvalho. Caso seja encontrada favor entrar em
contato pelo telefone(47) 3055-2545.

ASSOCIAÇÃO ATIRADORES DIANA
Ademir Orsi

Presidente do Conselho
Deliberativo

CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO

ATIRADORES DIANA

o Presidente do Conselho Deliberativo da Associação
Atiradores Diana, no uso de suas atribuições, convoca
todos os associados para assembléia geral ordinária
a realizar-se no dia 03/04/2012, na sede social, sito à
Rua Otto Lemke, 500, em Guararnirim, SC, às 19:30.

horas, em primeira convocação, com presença de ao

menos1/3 do total de associados e às 20:00 horas em

segunda convocação, com qualquer número de asso

ciados, para tratar dos seguintes assuntos:
_ 1. -

•

- PRESTAÇAO E APROVAÇAO DE CONTAS 2011
- ASSUNTOS GERAIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



307HB
VERSÕES A PARTIR DE

HOGGAR
XR 1.4 FLEX SÓLIDA 11/12
ENTRADA: R$ 11.055,00 + 60 PARCELAS DE

R$ 609mensois S
a:
III

R$46.290:!
ÚLTIMAS UNIDADES
MELHOR CUSTO ...BENEFíCIO
TAXA i. 19% o.m.

207SEDAN
XR 1.4 FLEX METALlCO 11/12
ENTRADA DE R$11.607,oo + 60 PARCELAS DE

R$638 mensois TAXA 0,99% o.m.

RETROSPECTIVA ".,

DEVERAO
STRASBOURG

2 i7 HBSP
XR .4 FLE ETÁUCO
ENTRADA: R$ 10.707,00

+ 60 PARCELAS DE

RELEMBRE E APROVEITE AS
MELHORES OFERTAS'DA ESTAÇÃO

408ALlURE
VERSÕES A PARTIR DE

R$59.99

Faça revisões em seu veículo regularmente .

..4-1J1111.. FÁBRICA
NO BRASIL

11 ANOS P E UG EOT RECOMENDATOTALPEUGEOT ASSISTANCE

Imagensmeramente iLustrativas. Retrospectiva deVerão 5trasbourg é uma promoção das concessionárias 5trasbourg. Peugeot 207 HB XR lAL FLex, 5 portas, pintura metálica,
ano/modeLo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 35.690,00 com frete incluso, entrado de 30% + 60 parceLas de RS 590,00 e 15 unidades no estoque
com taxa de 0,99% a.m. Peugeot 207 Passion XR lAL FLex, 4 portas, pintura metálica, uno/modelo 11/12, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 38.690,00
com frete incluso, entrada de 30% + 60vezes de RS 638,OOe 15 unidades no estoque com taxa de 0,99% a.m. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V FLex, 5 portas, pinturo sólida,
ano/modeLo 11/12. Preço público sugerido poro venda à vista a partir de RS 46.289,35, frete incluso e taxa de 1,19% o.m. com entrada de 30% a.m. e saLdo em até 48 parceLas
- úLtimas unidades. Peugeot HoggarXR lA FLex, pintura sólida, ano/modeLo 11/12, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 36.850,00 com frete incluso, entrada
de 30% + 60 parceLas de RS 609,00 e 10 unidades no estoque. Peugeot408ALLure 2.0mecânico, oir-boq, freiosAB5, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas eLétricas,
ano/modeLo 11/12, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 59.990,00. A promoção Câmbio Automático Tiptronic Grátis é valida para as versões 408 ALLure e
FeLine com 15 unidades no estoque ou enquanto durarem os estoques destes modeLos. ConsuLte os preços das revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo de

vigência da oferta para pedidos firmes fechados entre 10/03/2012 e 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo para outras promoções. Para mais

informações sobre preços e condições especiais, consuLte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, Ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

PEUCEOT
MOTION & EMOTION

Strasbourg'
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

'

Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686
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• Caminhão GMC 710 gabine • Peugeot 206 selection, • Gol99 special, 1.08 válvulas, • Vendo Pólo sedam 2007, • Moça para dividir aluguel, boa
Basculante, baú de alumínio, 7 2003, 2 p, preto completo R$ 70 km original, cinzai completo, com rodas de líga localização, apartamento em

pneus novos, motor de BMW, 16.000,00. Tr: 3275 3538/ emplacado, 4 pneus novos leve. R$ 34.000,00. Tr 9159- ótimo estado, todo mobiliado
baixa quilometragem, revisado. 9931941 - 2 dono.(ótimo estado de 9733 Local: Condomínio Bartel-
Aceito propostas, troco por conservação). Tr: 9109-4349 - Baependi. Valor do aluguel:
menos valor ou maior valor. Tr:

• Peugeot 307 Feline 2.0 Aut.
com Olavo/Edite. R$ 13.000,00

• Toyota Corolla XEll.8 Aut.
350,00. Telefone para contato:Ano: 2007 Preto Completo/ Ano: 2004, Preto, Completo/

3370-7994/ 9916-9619 Bancos em couro; Ar Digital; Bancos em couro; ABS; RLL.
47-9912-4067

ABS; RII ; Valor R$ 31.000,00. Valor R$ 31.000,00. Tr: 8888- • PRECISA-SE DE VENDEDORAS.
Tr: 8888-5583/8885-2085 • Vende - se C3 1.4 ano 2006 5583/8885-2085 Paga-se bem. Interessadas

• Vectra CD 2000 completo azul, em ótimo estado.Tr: 8422- • GM Corsa Super 1.0 1998/
fazer contato pelos fones 3372

prata/ IPVA pago.R$ 20.000,00. 2576/8433-7002. Cinza 2 portas, Limp. e Desemb.
- 0013/ 3273-5673/ 9662-

Tr: 9997-0791 c/ Carlos. Email:
• Vende - se Megane 2007 Traseiro, RLL Valor R$ 9.500,00.

6777
aecba rtz@ibest.com.br

2.0 automático/completo. R$ Tr: 8888-5583/8885-2085. • Procura moça para dividir
• Vendo Meriva 2007 /2008 joy 31.000,00. Tr: 9918-0000 • Vendo Moto Apache Dafra

• Hyundai Tucson GLS Aut. Apartamento no centro de
completa 60 mil km valor 30 mil

• Renault clio hatch authentique
vermelha 150 c com corpo de 2008/ Prata. Completo + Jaraguá do Sul, Apto mobiliado

reais. Fone 99288264 250. Modelo 2011 com um ano e com internet. Interessadas
20044 portas vermelho, de uso nova. 4500 km rodados.

Bancos em couro; Ar_Digital;
ligar: 9648 5447• Vende - se Celta vermelho alarme, trava, vidros elétricos, ar Piloto Aut. ; Único Dono. Valor

2010 completo 4 portas. Tr: quente, des. traseiro. Entrada 6 R$ 2000,00 + assumir 15 R$ 43.000,00. Tr: 8888- • Trabalho como diarista e

9962-3747 com José. mil+financiamento, aceita moto parcelas. IPVA pago. Tel: 9923- 5583/8885-2085 mensalista. Tr: 3273-0779.
�'�""'��

como entrada. 9132-7771
9418 ou 99698058 falar com

FIAT Marcele
• Ford Courier, CLX 1.4, 1998 VENDE·SE

• Renault Clio Expression 1.0 -16 Azul, RII, Protetor de Caçamba.
• VENDO sem troca, pálio 2006, válvulas.Ano/Modelo 2004,

• Vende-se moto CBX 250 twister R$ 10.500,00. Tr: 8888- • Procura-se Empreendedores.
flex 1.8 HLX completo, comp. completo (Ar Cond., Dir. Hidr., V.Eletr,

2005 prata.R$ 5600,00. Tr: 5583/8885-2085. WWW.HLOM.NETjVENCI
bordo, 4p, branco, torro por Travas Eletr., Air-Bags (Motorista e

9196-8676 com Edivaldo ou
• VW Golf 2.0, 2000, Azul, • Som automotivo, DVD retrátil

R$ 20.500,00 (tabela Fipe de passageiro, Insulfilm) em perfeito Jaqueline.
Pioneer modelo 5950, 1 telaCompleto / Bancos em couro;23.500), 3371-1634 estado de Conservação, IPVA 2012 • Vende -se moto Yamaha xt600 RII 17 R$ 18.600,00. Tr: 8888- de 9 polegadas, 1 kit bravox 6,

• VENDO PALIO ELX-FLEX-l.3- pago. R$ 17.000,00 sem troca. (ténéré) ano 90 cor azul! 2 5583/8885-2085. 1 par 69, 1 sub 1-2, 1 modulo

2005/05 PRATA / COMPLETO, Contato com Rosana / Eduardo faróis.Tr: 8497-7723 ou 9961- 2000w, caixa dutada, toda
ar, direção,vidros e travas Fone: (47)3370-7014. 0465. • Kia Picanto EX 1.1 Aut. /

fiação. Valor R$ 1.700,00 (tudo)
elétricas,baixa quilometragem. • Clio Campus 1.0 16V -5p

2006, Preto, Completo, RII Tratar com Daniel. Fone 47• Moto Kasinski, modelo WIN Valor A Combinar. Tr: 8888-IPVA 2012 pago. R$ 19.800,00 2009/2010. Completo,com 110, com 5000 km rodados, 99623584
5583/8885-2085.(quitado) ou R$ 10.100,00 + Ar,direção hidráulica, vidro e vermelha e preta. câmbio • Vendo marrequinha exótica,

prestações. Ótimo estado de trava.Único dono,com 49 mil semi-automático, partida
• Kia Sportage LX 2.0 Mec

coelhos e Pincher. Tr: 3273-
conservação, 5 pneus novos km. R$22 mil! Cantata: (47) elétrica e painel completo. 2010, Prata, Completo, Único 2347
(Step nunca rodou), interior 33736119 ou (47) 99598310 Rodas dianteira e traseira aro Dono, Garantia até 2015. R$
impecável,computador de após o 17:30hs 17 em liga leve e freio a disco 54.000,00. Tr: 8888-5583/ • Vende -se portas de canela,
bordo, insulfilme. Tr: 9671-4532 dianteiro+ dois capacetes 8885-2085. caixilhos, janelas de correr com

'FOH'D.
• Megane Sedan ano e modelo

inclusos. Valor R$ 2.800,00 a
4 asas c/ vid ros e vistas, mesas

2007, 2.0 automático completo. • Vende - se Fiorino 2006,
, bancos, cadeiras, banquetas

R$ 36.500,00. Tr: 9247-9002. negociar. Tratar com Ederson GNV. R$ 9000,00 + 31 em R$
e cavaletes. Tr: 3371-4377 ou• \(ende-se Fiesta 2 portas ano 9118-4900 533,00. Tr: 9988-6649.

98. R$ 6000,00. Tr:3370-1064 • Vende - se Scenic 2004 Prata 9128-1885.

modelo Privilege completo • Vende - se Escort impecável, • Vende-se equipamentos para• Ford Ka GL, ano 2005, branco,
+ couro, abs e air bago R$: ano 94. R$ 8000,00. Tr: 3370- banho & tosa estão em ótimocom alarme, trava elétrica e
21.900,00. Tr: 9103-2020

• HILUX 2008, prata, 75.000 Km,
7994/ 99169619

aparelho de som. Particular. automática, top de linha. Tr: estado. Valor a combinar tratar

Em excelente estado. Valor a • Renault Scenic 1.6 Expression 3370-7144 no (9244 - 6304 ) com Fabio ou

combinar. Tr: 9957-0550/3376- Mec, 2004, Chumbo Completo, • Kadett GL ano 97 MPFI 2.0
Marley.

1481 falar com Evelyn. RII. R$ 22.000,00. Tr: 8888-
• Trabalho com serviços de corte

• Vende-se moto elétrica dagasolina com kit gnv, vistoria
5583/ 8885-2085 e poda de arvores. Tr: 9158-

Bandeirantes infantil. R$• Fiesta GL 1.0 gasolina - ano 2012 ok, cor preto, vidros e 0019
2000 - vermel ho - 2 portas - travas elétricas, alarme, rodas 350,00 cada uma. Tr: 3370-

único dono -fones: 9903 2934 esportivas de liga, faróis de 1176

ou 9909 9800
• Vende se Gol, ano g3, completo,

milha original, pneus semi- • Vende-se maquina nova de

-Ford ka ano 2000 completo, prata, ótimo estado de
novos, bateria e amortecedores • Procuro doação para a corte de aço a plasma-oxipira.

2 dono. R$ valor a combinar. conservação. R$ 16.500,00. Tr:
dianteiros na garantia, ótimo associação de moradores do Tr: 9653-0717
estado de conservação. R$ Jaraguá 84 de 2 violões para

Tr:9168-7441. 3370-7994/ 9916-9619
11500,00 ceI. 9652-9616 aula de canto. Tratar com

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, • Vende-se Fax 1.6 4P preto
• Vectra cd 2000, completo prata

Adilson Tr: 3311-1305/9962-
motor novo,IPVA pago. R$ completo, ano 2004/2005

IPVA Pago. R$ 20.000,00 Tr:
7720. r

8500,00. Tr: 3370-6910/ os itens são originais de
9997-0791 c/ Carlos email: • Compro cisne preto. Tr: 3273-

8816-4437. fábrica. Carro bem conservado.
aecba rtz@ibest.com.br 2347.

Valor: R$ 24.900., Fone:
PEUGEOT 91725331/32761265 Thiago • Vende-se kit GNV 15 M3 p/ • CONTRATA-SE VENDEDOR

• Peugeot 206, 1.0 16v,. gas. automóvellegalizado.Contato EXTERNO-Interessados deixa r
• Vendo Montana Conquest 1.4,

9103-2020 curriculun na Extinsul.
2005, vermelho, Ar cond., vidro/ vermelha, 2008 ótimo estado
trava elétr. .rnanual, 02 chaves, de conservação. Preço a • Toyota Hilux, ano 2008,3.0, • Precisa - se de casa pra alugar
insufilm, MP3, R$ 16.500,00, combinar. Tr: 8812-4103 com automática top de linha, na cor que tenha a Bitz. Tr: 8833-4787

(47) 3371-1634 Gilmar prata. Tr: 3370-7144. ou 3372-1205 após as 18:00.
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SIENA 1999 COM OPCS +
AR TRIO ELE.

CELTA 1.0 VHe 2005
COMopes

UNO FIRE 04 4P
COM OPCS

UNO SMART FIRE 2001
opes RS 10.500,00

LOGAN 2008

•••��a�
•••�m!)a�

UNO 20084P
COM opes

: .

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

207 PASSION 2009 ALARME AC
AQ OH CD PLAVER

Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

.

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

MEGANE SEOAN PRIVILEGE 2.0
16V AUT 2009

"

OH LT TE

FIORINO 2009 TRAVA
ALARME CD PLAYER

PALIO 2010 AR QUENTE PELlCULA
E PARACHOQUE NA COR ,

207 XR SPORT 1.4
FLEX 8V 5P 2011
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2006 - Prata- Gasolina - Aquecimento, Desembaçador Traseiro, Alarme,
Travas Elétricas.

2008 - Branco - Flex - Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Grand Vitara 2.0
4x4 MT

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

Corsa Sedan
Classic 1.0

18.800,00

Fiesta Hatch 1.0
o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhas Elétricos,' Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-teve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ASS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

21.800,00

Palio Celebration
Fire Flex 1.0

Palio Weekend
Adventure
Locker 1.8

Bora Mi 2.0·
Triptronic

42.000,00
2009 • Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Bancos em Couro, Freios ABS, Air
Bag Duplos, Câmbio Automático, Teto Solar.

20.800,00
2010- Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Computador de Bordo.

2007 • 4 portas • Vermelho - Flex - Aquecimento, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Vidros Elétricos.

• •

•

• • o
o

'"Mau�o I
Rua Angelo Schiochet, 80 CentroC��ros NaclO�als e Importados: Novos e Seml-no�os ReVisados

, I 47 327�.1132 Fax: 47 3275.1132
VIsite nosso site: ww�.maurovelculos.com.br

;)

_

.'
,.

o ........, Jaragua do Sul SC

Pós-gr:aduação:
• Controladoria e Gestão Tributária -Início: 13;04

• Gerenciamento de Projetos -Inicio: 13/04

• Governança da Tecnologia da Informação -Início: 13/04

• Segurança da Informação -Início: 13;04

Cursos Informática

• Auto CAD 2 O e 3O - início: 10;04

• Excel Avançado - início 10;04

• Photoshop Avançado -16/04

Cursos de Gestão
• Oratória - início - 24/03

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

Cursos Gratuitos Senac/Pronatec

• Auxiliar de Pessoal e Administrativo-iníci002;04
• Operador de Computador -início02;04

• Vendedor - início 03;04

• Ga rçom e Atendente de Lanchonete - início: 03/04

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

LOCAÇÃO DE
PRESSORAS

E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
I. .ssão em PS • COR,
scanner. fà, COIR fraIIqula
d. 2000 páglaas, .. 1IO valor
de R$100,00 ••__.

Matriz (47) 3371-780.5
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IRÃOJAVEl
CO TINUA!

,naJa ell

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Joraguá do Sul - sc

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br
�, - --�- �

Mille Fire Economy 1.0 Flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2012, 'RS 11.990,00 de entrada, com parcelamento em 60 vezes mensais a partir de RS 299,00. Valor total do veículo com financia
mento: R$ 29.930,00. Financiamento na modalidade C.D.C. pelo Banco Fiat ltaú, com taxas a partir de 1,99% a.m. e 23,88% a.a, Cadastro sujeito a aprovação. Disponibilidade em estoque; 2
unidades, Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio. As imagens são de caráter ilustratlvo. Validade: 31/03/2012 ou até enquanto durar o estoque.
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Jara2uá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Sal. Camboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

Joinville (Shaw Room): 47 3435-0885
Joinville: 47 3435-3595

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

.

Power Imports
....,..rimpons�mJJ�

-

Preços válidos até 31/03/12 ou término do estoque. o que ocorrer primeiro. para Sportage cód.: P.525. Sorento cód.: 5.253. Cerato cód.: E.221
e Picanto cód.: 1.318. para pagamento à vista. Frete de RS 1500.00 para Cerato ou Picanto e de RS 2.000.00 para Sportage ou Sorento não inclusos.

Estoque de 5 unidades para Picanto ou Sorento. Estoque de 01 unidade para Cerato ou Sportage. Garantia de 5 anos ou 100,000 Km. o que ocorrer
primeiro. para cobertura básica, Fotos ilustrativas .

..

,.

LANCHONETE COM INSTALAÇOES SEMI NOVA
. ÓTIMA LOCALIZA Ao

INSTITUIÇ
O' EDIT
ONTRATA

d i

DEREN

Para GUARA IRI
Requisltol mtnlmol nlce.s· rlol:

• . Pa Com rei I�
• Atuaçio Ex rna;
• Vale. lo própriO;
• Cap cl ade e egociaçlo
• Goatar de de tio

C ríer m m to O' ee ai 1 0-
1

r ,

':BI� rio nxc rn
- is remurv�r€ ç�o . arlâ' el:

D[\'�r�Qs b�nf)f(cif:s-
I Po.-�iblljdàde � .f eclrnentc r'rofl�siõíl�1
" PI�UiO d� C�rrelrª

:l.nteressat1os envfür currfculO' para:
-

-
SOB o TIIDLO agente de" cred·,to

'n __� _ � �_._.�.� �_, � �..-.�.��._. ��� _�.�" � •• , ••• _ .'�rJ'V·._' _4� _.� �.

Vendo Auto Center Completo em
Joinville cf 3 elevador i rampa

. digital pit stop. Balanciadora

Montadora Compressor todo

ferramenta: estoque, pneus.
Escapamento e peças de
suspenção exelente ponto e

Clientela. R$' 120.00Q,00.
, '

..

Aceito carro, Tr: (47) 9949
0333 (47) 304� 1033 Sergio

into de sequrança salv
ii

VI as.

Procurando
por um
veículo?

As melhores
opções de

veículos da região
você encontra

aqui nojornal
O CORREIO DO POVO.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Exclusive 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada
de 60% + 18 parcelas com taxa de 0,49'% a.m + IOF. Citroên C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 40% + 30 parcelas com
taxa de 0,99% a.m + IOF. Cltroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 40% + 30 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF.
TC de R$ 846,00. Confira a CET daoperação em uma de nossas lojas. Crédito sujeitoa aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *CO/MP3 player
grát�s .na compra d� .mode,lo.: Citroên C3 Exclusive Okm. Benefícios não. podem ser con�ertido� em Fa revmco-,ec:::: err'� ("'elm Ve;CiJ�O �egl ��ar�l1e,nte ,.especte. Ofertas val!das ��1131(03/ pI.} t �nqyantQ ,dl,lrarem os estoques. Imagens Ilustrativas. h)",:;::' �:;::, /1 I" m. i x» üc � .,ar m
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IV�ÃOVAMOS PERDER NEGOC\OI

Classic LS 2012�Celta LS 2012�

2'Entrada de:

-\r; �
ip

60x de R$ 279 com taxa de 1.09 A.M • Desembaçador do vídro traseiro
• Ar quente' Para-choque na cor do veículo

\

\

f_
1

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �� Prisma LT 1.4 2012/2012�
A partir de ,....,

�

(fi .J�itJ �

Direção hidráulica
Trio elétrico

A partir de

CONTE COMIGOGMAC
-

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET 'I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE:\WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 24.490,00 ou através de plano de financiamento com 53,34% de entrada (R$13.590,OO), 60 prestações mensais de R$278,58 com taxa

de juros de 1,09%a.m., 13,89% a.a. e CET: 19,89 %a.a. Valor total financiado: R$30.304,96. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex

(config R7R), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista de R$ 30.490,00. Corsa Hatch 1.4, 4 portas, EconoJlex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,OO.Ofertas válidas para o periodo de

_ 28 a 31 de março de 2012 no Estado de Santa Catarina para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte

condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br - SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800

7226022.

• •••• - .. • •• ... OI .. fi � .. � • • .. .. .. .. .. ... • • 'Ir,'
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GUARAMIRIM

Tita Pretti

Hoje, às 19h, acontece a inauguração
do Centro Cirúrgico Ana Maria de

Souza Nicocelli, do Hospital Padre Ma
thias Maria Stein, emGuaramirim.Após

, quatro anos sem funcionar, o centro

finalmente está preparado para reali
zar cirurgias. Até então, a unidade não

possuía licença da Vigilância Sanitária
do Estado, devido a problemas arquite
tônicos e estruturais.

Após 30 anos, o hospital também
conquistou a certidão negativa de débi
tos. Segundo o procurador-geral do mu
nicípio, FagnerAzambuja, falta apenas a
emissão 'do documento pela Proçurado
ria da Fazenda Nacional.

Os primeiros procedimentos cirúrgi
cos da unidade iniciamno dia 2 de abril
e irão atender ao SistemaÚnico de Saú-

O diretor também conta que o qua
dro efetivo do hospital foi ampliado
neste mês. Foram contratados 40 fun
cionários para atender a quatro seto

res: o Centro Cirúrgico, Centro
Obstétrico, Clínica Cirúrgica e

Clínica Obstétrica. Marmentini
adianta que um projeto futuro
da unidade é implantar outros
tipos de cirurgias especializadas

• Fevereiro de 2010 - Bylaardt cdeter
minou a realização de um novo projeto
para o Centro. O projeto, orçado em R$
7.466,00, foi encaminhado àVigilânciaSa
nitária do Estado e aprovado.

• Dezembro de 2008 - Centro Cirúrgico
foi inaugurado mas, devido a problemas
arquitetônicos e· estruturais, a unidade
nunca foi utilizada por não ter licença da

Vigilância Sanitária do Estado.

aprovou o projeto e o devolveu à Prefeitu
ra com sugestões de adequações.

Fim da espera

CentroCirúrgico é
inaugurado hoje
Primeiros procedimentos no Hospital Padre

Mathias Maria Stein estão agendados para abril
de (SUS), outros convênios que o hospi
tal possui credenciamento e pacientes
particulares. A princípio, o Centro. irá
realizar cirurgias de hérnias, colecis
tectomias (vesfcula), apendicectomia,
hemorroidectornia, ginecológicas, obs
tetrícias, intestinais, vasectomias, uro
lógicas e pequenas cirurgias.

Segundo o diretor administrativo
do hospital, Claudio Mannentíni, a

previsão de atendimento para os três

primeiros meses é de 70 cirurgias ao

mês. Ele afirma que, até o final do ano,
a expectativa

é elevar o número para
100 cirurgias ao mês. "Os atendimentos
ficam limitados ao número de leitos do

hospital. Hoje temos 46, mas até ameta
de de abril iremos ampliarpara 54 leitos.
Agora estamos apenas concluindo a ins

talação de equipamentos nesses novos

leitos", afirmaMarmentini.
O Centro conta com três salas equi ..

padas com carro de anestesia, mesa ci
rúrgica elétrica, foco cirúrgico em cada
sala, monitores multiparamétricos,
uma delas com intensificador de ima

gem.A ala cirúrgica também inclui uma
farmácia satélite e um núcleo farma
cêutico para agilizar a entrega de medi
camentos apacientes.

O valor do investimento para colocar
o Centro Cirúrgico em funcionamen-
to foi de cerca de R$ 1,5 milhão, sendo
R$ 550 mil repassados pelo Estado para
compra de equipamentos, R$ 500mil in
vestidos pela Prefeitura de Guaramirim
e o restante com recursos próprios do

Hospital :e�dreMathiasMaria Stein.
A Vi@ânei� "Sanitária do' Esfado'

deve visitar hoje as dependências do .

Centro Cirúrgico para avaliar se as
'

obras da unidade foram feitas de acor
do com o projeto desenvolvido em fe
vereiro de 2010.

Novos investimentos
de oftalmologia, ortopedia, vascular e

bucomaxllo.
Outro projeto que está em fase

de desenvolvimento é a mudança da
Farmácia Central, que fica nas depen
dências do Hospital. "Hoje compra
mos remédios já diluídos e fraciona
dos. A intenção é construir uma nova
farmácia, que irá abrigar um centro

de diluição e compras, para baratear

o mo

Prazo de execução foi de 90 dias. O então

gestor do hospital, Ivo Rangheti, havia
previsto que o Centro ficaria pronto até o

primeiro semestre de 2011.

; Dezembro de 2010 - Obras são inter

rompidas para ajustar e adequar o siste
ma de ventilação das três salas de opera
ção e 12 leitos. .

•Agosto de 2011-Associação Beneficente
São Camilo assume a gerência do Hospi
tal Santo Antônio, que passa a se chamar
Padre Mathias Maria Stein. Município co-

custos", comenta.
Marmentini diz .que o projeto de

construção foi elaborado pelo setor de

engenharia da Associação Beneficente
São Camilo (que passou a gerir o base
pitaI em agosto de 2011) e será encami
nhado na próxima semana àVigilância
Sanitária do Estado para aprovação.
A princípio, as obras serão custeadas
com recursos próprios do hospital.

meça a pleitear recursos junto ao Gover
no do Estado para reestruturar o Centro e

colocá-lo em funcionamento.

ti Dezembro de 2011 - Estado repassa R$
550 mil para a compra de equipamentos.
Destinação foi oficializada durante visita
do Secretário do Estado da Saúde, Dalmo
Claro de Oliveira, a Guaramirim.

• Fevereiro de 2012 - Capacidade elétrica
do hospital é ampliada, com o cumpri
mento de todas as obrigações exigidas
pelo MP.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REVANCHE Equipes se enfrentaram duas vezes na primeira fase, com vantagem para o Barcelona .

Hoje tem clássicomundial
>

Milan e Barcelona jogam pelas quartas-de
final da Liga dos Campeões da Europa

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Um verdadeiro clássico
mundial marca a rodada

da Liga dos Campeões da Eu

ropa. Milan e Barcelona jogam
na tarde de hoje, às 15h45, no
Estádio San Siro, pela partida
de ida da fase quartas-de-final
da competição. As equipes já
se enfrentaram por duas vezes

nesta edição da Champions,
ainda pela fase de grupos, com.
uma vitória culé (3 a 2) e um

empate (2 a 2).
Jogando em casa, o rosso

nero espera mudar essa his
tória. Nesta fase da competi
ção, o Milan nunca perdeu em

seus domínios, somando dez
vitórias e quatro empates. Po
rém, a última vitória do Milan
sobre o Barcelona aconteceu

em 2004, na fase de grupos da

Champions, com um gol de
Shevchenko.

No total, as equipes já se

enfrentaram treze vezes em

competições da UEFA. A for

mação catalã somou cinco
vitórias e anotou 19 gols, en
quanto os italianos obtiveram

quatro vitórias e marcaram de-

/.

zoito vezes. Em 1994, decidi
ram a competição jogando em

Atenas, onde o Milan goleou o

Barcelona por 4 a O.
"Estamos relaxados. Chega

mos como um dos oito melho
res times da Europa, o que não
acontece faz oito anos. Sabe
mos que vai ser uma série difí
cil e que precisamos estar bem

preparados. Mas, se tivermos
uma atuação confiante' como
no segundo jogo que fizemos
na primeira fase, temos boas

chances", analisa o técmico
Massilimiano Allegri, do Mílan.

Também pelas quartas-de- .

finais da Liga dos Campeões,
o Chelsea passou pelo Benfica
(l a O) e o Real Madrid goleou
o APOEL (3 a O), ambos fora de

casa, em partidas realizadas
ontem. Olympique deMarseille
e Bayern jogam hoje, também
às 15h45, na França.

Outros confrontos
das quartas

envolvem Benfica e

Chelsea; APOEL e

Real Madrid, além
de Olympique de

MarseiUe e Bayern.

FERNANDO PRADI

CORES Campeonato trará um colorido especial
p� o run de semana dos jara.guaenses

.

Cidade sedia evento
de parapente

Os parapentes irão colo
rir o céu de Iaraguã do Sul no
fim de semana, quando a ci
dade sedia a terceira etapa do
Campeonato Catarinense da
modalidade. Cerca de 40 pi
lotos já confirmaram presen
ça no evento e irão decolar
do Morro das Antenas a par
tirdas 11hdesábado (dia31).

De lá, realizam um per
curso que será divulgado ins
tantes antes da prova, cujas

coordenadas deverão ser

registrádas no GPS de cada

piloto. A prova será no estilo
'cross country', onde os pilo
tos deverão sobrevoar alguns
pontos pré-determinados -

. conhecidos como pilões.
lias melhores pontuam

no ranking, onde nossos pi
lotos estão muito bem, se

destacando no campeonato",
comenta Nick Mello, do clu
be dé vôolocal, o:lCvt.

AP . 'fIiJ1I'1i' '.

;,� �r:::'f!i11'!flm���lra!!J!1!!f"'!'f'lIll1l1llj-.
• 27/3 - Nacional (URU) x Alianza Lima*
• 27/3 - Deportivo Táchira x Nacional (PAR)*
• 27/3 - Universidad de Chile x Peíiarol*

• 28/3 -19h45 - U. Católica x Unión Espaíiola
• 28/3 - 19h45 - Defensor Sporting x Chivas

• 28/3 - 22h - Olimpia x Flamengo
• 29/3 - 19h45 - Boca Juniors x Arsenal

*encerrados após o fechamento da edição

• 27/3 - APOEL Ox3 Real Madrid

• 27/3 - Benfica Ox1 Chelsea

• 28/3 - 15h45 - Olympique x Bayern
• 28/3 - 15h45 - Milan x Barcelona

• 28/3 - 16h - Mogi Mirim x ltuano

• 28/3 - 19h30 - Ponte Preta x Portuguesa
• 28/3 - 19h30 - Mirassol x Bragantino
• 28/3 - 19h30 - Comercial x Oeste

• 28/3 - 19h30 - Botafogo..x São Caetano
• 28/3 - 22h - Corinthians x XV de Piracicaba

• 28/3 - 22h - Paulista x Palmeiras

• 29/3 -19h30 - São Paulo x Catanduvense

• 29/3 -19h30 - Guarani x Linense

• 29/3 - 21 h - Santos x Guaratinguetá

���������.��
• 28/3 - .19h30 - Chapecoense x Joinville

• 28/3 - 20h30 - Metropolitano x Atlético-IB
• 28/3 - 20h30 - Brusque x Camboriú

• 28/3 - 22h - Criciúma x Figueirense
• 28/3 - 22h - Avaí x Marcílio Dias

• 28/3 - 19h30 - São Luiz x Juventude

• 2873 - 20h30 - Santa Cruz x São José

• 28/3 - 22h - Lajeadense x Internacional
• 29/3 - 19h - Ypiranga x Universidade

• 29/3 - 19h - Caxias x Pelotas

• 29/3 - 20h30 - Veranópolis x N. Hamburgo

• Campeonato Paranaense
• 28/3 - 15h50 - Corinthians x Arapongas
• 28/3 - 15h50 - lraty x Paranavaí
• 28/3 - 19h30 - Coritiba x Londrina

,

• 28/3 - 20h30 - Rio Branco x Roma

• 28/3 - 20h30 - Cianorte x Operário
• 28/3 - 21 h50 - Toledo x Atlético

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Suspeitode
abuso sexual
éprocurado

'Homem é acusado de ter estuprado uma
jovem de 20 anos com deficiência mental

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Um inquérito foi instaurado
para localizar o suspeito

de ter abusado sexualmente de
uma jovem de 20 anos com de
ficiência mental em Iaraguá do
Sul. O abuso teria acontecido
em dezembro do ano passa
do. Segundo a delegada titu
lar da Delegacia de Proteção à

Mulher, Criança, Adolescen
te e Idoso, Milena de Fátima

Rosa, o homem, natural do Rio
Grande do, Sul, estaria desapa
recido. "Mas todas as redes de

segurança já foram acionadas",
disse a delegada.

Se encontrado, o suspeito
será ouvido e, dependendo da

gravidade do caso ou de pos
síveis antecedentes criminais,
será decidido se será feito um

pedido de prisão preventiva ou

se ele irá aguardar o julgamento
em liberdade.

De acordo com o relato do

pai da jovem, apresentado em

depoimento, o homem teria
entre 39 e 45 anos de idade,
pele morena escura, cabelo

preto e crespo, cerca de 1,67 m
de altura, pesando aproxima
damente 70 kg.

A jovem, vítima do abuso,
foi encaminhada ontem para
consulta médica com obstetra

para um ultrassom, levando

consigo um ofício que pedia a

realização do aborto. O ultras
som dirá se a moça está ou não
dentro dos três meses máximos
em que é, possível realizar o

procedimento sem prejudicar a
saúde damãe nem causar sofri
mento ao feto.

Agora, resta esperar pelos
resultados. Ainda segundo a

delegada, o estado aparente
mente avançado da gravidez
da jovem pode gerar divergên
cias entre a comissão médica
sobre a decisão de realizar ou
não o aborto.

EDUARDO MOTECINO

...

A ESPERA Delegada
aguarda resultados

Homicídios

Adolescente
é transferido
O adolescente de 17 anos

que confessou o assassinato
deAdilson Fogaça, de 22
anos, eAna Erinéia da Silva,
32, foi transferido ontem
para o Centro de Aten
dimento Socioeducativo
Provisório (Casep), em Itajaí.
O jovem, que estava sob a

custódia da Polícia Civil em
uma cela da Delegacia de
Proteção àMulher, Criança,
Adolescente e Idoso de Ia
raguá do Sul, ficará aguar
dando o encerramento do

processo pelo período de 45

dias. Nesse tempo, ele será
interrogado pelo juiz daVara
da Infância e da Adolescên
cia e por um representante
do Ministério Público. So
mente após o depoimento
do rapazé que será decidido
o período de internação re
ferente aos atos infracionais

cometidos, que pode variar
de seis meses a três anos.

Alltópsia
Médico do
Pamamorre
Eurico de CastroAlves Jacob,
60 anos, foi encontrado
morto por volta das 9h da

.manhã desta terça-feira em
seu apartamento. Segundo
a PolíciaMilitar, omédico
aparentava já sofrer de pro
blemas de saúde e a causa

damorte teria sido natural,
com suspeita de aneurisma.
Estranhando sua ausência,
funcionários do Pama da
Barra teriam ligado para a
casa do médico e conversa

do com a diarista.A PM foi
acionada por um amigo do
médico.A polícia foi ao local
acompanhada do IML e o

corpo seguiu para autópsia.

INFORMA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO

Unidade

JARAGUÁ
DO SUL

Inseri ões e informa ões

Serviços Gerais: Ensino fundamental;
Prática com limpeza de ambientes.

Entrega de currículo no SESC JARAGUÁ DO SUL
Até o dia 04/04/2012 às 18h.

REMUNERAÇÃO = R$789,00 + R$109,00 Adicional Insalubridade
+ R$99,OO Assiduidade + vale transporte + 70% reembolso

tarmácia+ Plano saúde Unimed para colaborador e dependentes +

-Odontolo ia ratuita.
Ois onibilidade ara trabalhar aos finais de- semana

Mais informações dos processos seletivos do SESC/SC através do
Site www.sesc-sc.com.br- Trabalhe conosco

. I, t i II \
,. '/ ..

COMUNICADO
WABE ADMINISTRADORA DE BENS LTOA. torna público que requereu à FUJAMA,
autorização para recuperação de área do imóvel localizado na Rua Walter Marquardt,
2500 no Bairro: Barra do Rio Molha, através de Plano de Recuperação de Área
Degradada - PRAD.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS N°, 01/2012-FAS

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

alterações posteriores, Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e' Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços n", 01/2012-FAS, Processo de licitação n°.

03/2012-FAS, adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por
ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos

participantes:
,

Objeto: Prestador de serviço para Oficina de Hip Hop Schroeder, oficina do CREAS
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social com parceria do CRAS -

Centro de Referência de Assistência Social, órgãos da Política de Assistência Social
vinculado a Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Schroeder/SC.
Vencedor: DENIS PAULO BARBI, inscrito no CPF sob o n°. 028.262.269-16,
Valor da proposta vencedora: Valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)mensais,
para o período de 5 meses, totalizando o valor de R$ 6,000,00 (seis mil reais),
Schroeder, 27 de março de 2012.

.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço:Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Ta"elionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPRarFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável. segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contardesta publicação, sendo facultado o direito àsustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal, FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 205095/2012 Sacado: ALEX RICARDO CORREA Endereço: RUA GENNARO SARI148 - Iaraguã do SuI-SC
- CEP: 89256-000 Credor: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER IlDA Portador: - Espécie: DI\.1I - N° TItulo: CF 1133/3
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 190,62 Data para pagamento: 28 de março de 2012Valor R$23,47 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 125,00 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20· Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 205077/2012 Sacado: AROIDO MUllER Endereço: RUAANDRE BORfOUNI 1367 - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Credor: CRISTINAE STIPP IlDA Portador: - Espécie: DI\.1I - N"Titulo: 536 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 907,24Data para pagamento: 28 demarço de 2012ValorR$24,73Descrição dos valores: Valor do título: R$ 816,86 - Juros:
R$l,63 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 205032/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAIS BRASIL IlDA Endereço: RUA JOAOWIESTJUNIOR 969 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89254-500 Credor: TEXIlLPEROIA IlDA Portador: - Espécie: DI\.1I - N° Titulo: 003389/1 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ Ll15,67 Data para pagamento: 28 de março de 2012Valor R$25,57 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.060,44 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23.20 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 205036/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAISBRASIL IlDA Endereço: RUAJOAOWIESTJUNIOR 969 - laraguá
do SuI-SC - CEP: 89254-500 Credor: TEXIlLPEROIA IlDA Portador: - Espécie: DI\.1I - N° Titulo: 003387/1 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.964,60 Data para pagamento: 28 de março de 2012Valor R$27,55 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.907,39· Juros: R$ 4,45 Emolumentos.R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$15,46 '

Apontamento: 205101/2012 Sacado: EVERTON JOSEDUARTE SIMEAO Endereço: RUADOZAUNATOPPAREU.o PIOVE·
SAN 178 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-177 Credor: ROZANE COSTADOS SANTOSTHIVES Portador: - Espécie: CH . N°
Titulo: 000006 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 414,28 Data para pagamento: 28 de março de 2012Valor R$54,94
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 319,50 - Juros: R$ 31,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,64

Apontamento: 205098/2012 Sacado: JARAGUACARGOWGISTICA E TRANSPORTES Endereço: RUAGUSTAVO FRIEDE
MANN 61 - Jaraguá do Sul-SC - eEP: 89256-190 Credor: GUMZ CONThBlllDADE E CONSUI1'ORIA EMPRESA Portador:
- Espécie: DI\.1I - N°Titulo: 9200121405 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,286,24Data para pagamento: 28 de março
de 2012ValorR$29,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.226,00 - Juros: R$ 6,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$23,lO Condução: R$23,20 - Diligência:R$16,27

Apontamento: 205053/2012 Sacado:JARAGUACARGO IlDA Endereço: RUAGUSTAVO FRIEDEMANN 61- JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89256-190Credor: MAVAGUACOMERCIODEAUTOPECAS ilDA-ME Portador: - Espécie: DI\.1I - N°TItulo:
4615/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 608,73 Data para pagamento: 28 demarço de 2012ValorR$25,67 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 552,59 - Juros: R$ 2,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 205070/2012 Sacado: JARAGUACARGO IlDA Endereço: RUAGUSTAVO FRlEDEMANN 61- JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89256-190Credor:V.S, lECNOVALVUlAS IlDAME Portador: - Espécie: DI\.1I - N°Titulo: 8986 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 93,63Data para pagamento: 28 demarço de 2012ValorR$23,16Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 40,00 - Juros: R$ 0,06Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 205071/2012 Sacado: JARAGUACARGO lTDA Endereço: RUAGUSTAVO FRlEDEMANN 61 - JARAGUÁDO
SUL·SC - CEP: 89256-190Credor:MAVAGUACOMERCIODEAUTOPECAS IlDA-ME Portador: - Espécie:DI\.1I . N'Titulo:
4920 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 299,77 Data para pagamentq: 28 de março de 2012Valor R$23,50 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 245,80 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência; R$ 16,27 '

Apontamento: 205008/2012 Sacado: JENIFFER MARCEIlNO RAMOS Endereço: RUA HILDA FRlEDEL lAFIN 276 - la
raguá do sul-se - CEP: 89266-275 Credor: CENTRO FORM COND LES IlDA EPP Portador: - Espécie: DI\.1I - N" TItulo:
29124 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 282,87 Data para pagamento: 28 de março de 2012Valor R$25,78 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 206,25 - Juros: R$ 2,68 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 204987/2012 Sacado: JORGE BECKER FILHO - ME Endereço: RUAWIGANDO MENSLIN 86 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89256-455 Credor: PERSONAllYZZABRASll.INDUSTRIADEACESSO Portador: - Espécie: DI\.1I - N'Titulo:
964/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.511,34Data parapagamento: 28 demarço de 2012Valor R$28,43 Descrição
dos valores: Valor do título: R$lA54,oo - Juros: R$ 5,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 205015/2012 Sacado:MAIKLUIZRIBEIRO Endereço: RUACARLOSEGGERT 171- Jaraguá do Sul·SC - CEP:
89256-330Credor: CENTRO FORMCONDLES ITDAEPP Portador: - Espécie: DI\.1I - N°TItulo: 29469 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 345,8.:: Data para pagamento: 28 de março de 2012Valor R$26,85Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 288,50 - Juros: R$ 3,75 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 205011(2012 Sacado: ROSANACARVAIRO Endereço: RUAALVINOWOLPI 90 CASA - Jaraguá do Sul-SC,
CEP: 89266-310 Credor: CENTRO FOIUVI COND LF5IlDAEPP Portador: - Espécie: DI\.1I - N°Titulo: 30279 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 252,28 Data para pagamento: 28 de março de 2012ValorR$25,52 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 186,85 - Juros: R$ 2,42 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução; R$ 23,20 - Diligência: R$
25,71

Apontamento: 205043/2012 Sacado: USIlDOL US ELETR FIO lTDA ME Endereço: AVWALDEMAR GRUBBA 1387 - JA
RAGUADO SUL-SC . CEP: 89256-500 Credor: AGIE CHARMILLES lTDA Portador: - Espécie: DI\.1I - N°TItulo: 005570/26
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10,749,29 Data para pagamento: 28 de março de 2012ValorR$65,70 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 10,650,00 - Juros: R$ 42,60 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39
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r uma boa causa

Abertura de Vaga para Contratação
Vagas para ambos os sexos

senac

_ _ . A.tuação _. . . _

NQ d� yagas .

I .para atuar �m: I Ren:'uneraçã� ", '.Prazo _de Inscrição
Assistente em Atendimento

em Vendas

(período vespertino e

noturno)

R$ 1.353,00 28/03/12 a

01/04/2012
Jaraguá do Sul

01 (uma) 1\

por mes

._-----_._-----

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no pra-zo de até 24 meses, respeitando a

ordem classificatória. -

.
.

A lljapra (Associação Jaraguaense Protetora
dos Animais) está realizando uma rifa para

custear o tratamento da cadela Vitória, que foi
vítima de maus tratos e teve que amputar. uma
das patas. Com os custos da cirurgia, já foram
consumidos mais de R$ 1.100 e ela aDida está
em tratamento. Os pontos de venda da rifa são
a Floricultura Tassy, no Centro, e o Consultório
Amizade, no bairro Amizade, ou ainda na página

da Ajapra no Facebook. Vamos aJudar!

Abertura de Vaga para Contratação
_ _. _._. . _ .. _ _ ����.J?��!_�����_.�.�_.��.���_".. _ _.�_ _ .. __ _ _ ..__ .. _ .. _ .. __ __ .. _.__ .

Servente
01 (uma)

-

Segunda a sexta, 8h30min/dia (manhã e tarde, das 6h às 16h30)
Jaraguá do Sul

R$ 822,00 por mêsServiços de limpeza

Aqui EuMoro,Aqui EuCuido
-

*Conhecimentos: procedimentos de limpeza e de copa.

"Escolaridade: preferencialmente ensino fundamental completo.
1. Análise Curricular - critérios: escolaridade e experiências na área;

2. Ditado e prova prática;
3. Entrevista Individual.

A Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente) di

vulgou esta semana o balanço geral da 6a edição do Programa
Aqui Eu Moro, Aqui Eu Cuido, realizado a partir do último dia

19, nos bairros Nova Brasília, Vila Lenzi, rifa Martins e Chico
de Paulo. Ações realizadas: recolhimento de 695 toneladas de
entulhos em frente as residências; capina e raspagem em 19,31
quilômetros de vias; serviços de paisagismo na ruaVenâncio da
Silva Porto; conserto de calçamento em três ruas; macadamiza-

.

ção em 14 vias; patrolamento em oito ruas; roçagem em 23 vias.

-"-'"-------.__._---_._..._-_.__._._._--_._----_._.._-_.-.._'"----_._---'--_.....�---

Preencher ficha de inscrição ou levar currículo no Senac, de Jaraguá do Sul (Endereço: Rua dos Imigrantes, nº410,
Vila Rau. Fone: 3275-8400), das 8h às 22h, até o dia 01/04/2012.

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item 'Trabalhe Conosco" do site www.sc.senac.br.

critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitand
a ordem classificatória .
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