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C sa 12- Intelectual
Morreu Millôr Fernandes aos

88 anos. Desenhista, tradutor,
jornalista, roteirista de cinema,
dramaturgo e humorista, foi um
raro artista que obteve grande
sucesso em todas as áreas em

que se atreveu trabalhar.

Termina hoje a 12ª edição do
Big Brother Brasil. Na disputa
por R$ 1,5 milhão restaram os

concorrentes Fael e Fabiana.

IH

A VIDA ACONTECE AQUI

acha na Ujam

Diferenças partidárias
geram divergências

Em ano de eleição, movimentos populares são afetados pela indisposição
política dentro da União Jaraguaense das Associações de Moradores.

Abaixo assinado é feito contra a atual gestão da entidade.
, Página 6

MARCELE GOUCHE

Tristeza e indignação
Na semana passada, DonaMaria (foto)
perdeu a tilha, Eliete, de 35 anos, que estava em
tratamento para TranstontO Afetivo Bipolar e
sofria de Lesão por Esforço Repetitivo (LER).
Apesar dos problemas de saúde, Eliete recebeu alta
do INSS para voltar ao trabalho. A decisão piorou
o seu estado psicológico. Ela ingeriu uma alta
dose de medicamentos que foi fatal.

Página23

DESDE 1919

,Bolão23 .

ClubeBaependi
sediaCopa SC
A lBa Taça Santa Catarina
de Bolão 23 masculino
acontece neste fim de
semana. O evento vai
reunir as quinze principais
equipes do Estado,
divididas em três chaves.

Página 21

Taxas

Aumentos são
.

'

contestados
Boletos de alvarás
sanitários chegam a ter

900% de acréscimo em

comparação com o ano

passado, nomunicípio de
Schroeder. Comerciantes
devem procurar a
Prefeitura para rever
os valores. Página 20

-

Insatisfação
Apesar de as
academias

estarem lotadas,
nem todas as

pessoas que as

frequentam
são felizes.

Luiz Carlos Prates
Página 3
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Atitudes
sustentáveis

Lourival Karsten Indústrias catarinenses buscam
novas maneiras de gestão que
visam à sustentabilidade, tanto
da própria empresa, quanto da

"

sociedade em que está inserida.
As soluções em Responsabilidade
Corporativa do Sesi, entidade
do Sistema Fiesc, atuam nesse

sentido, facilitando processos
e executando projetos que
possibilitam às empresas a

.incorporação de práticas e ações
socialmente responsáveis. '�
longevidade e o sucesso de uma

empresa se caracterizam pelo
equilíbrio entre seus aspectos
econômicos, sociais e ambientais.
A busca por este equilíbrio é o

objetivo da Responsabilidade
Corporativa", explica a

-

coordenadora da área, Silvia
doValle Pereira.

lkarsten@netuno.com.br

Algodão'
/\ estimativa do Conselho Consultivo In
rlternacional de Algodão estima um au

mento de 11% nos estoques mundiais de

algodão para a safra 2012/13, que pode che
gar a 14,5 milhões de toneladas. Até o mo

mento, os preços no mercado interno ainda

apresentam leve tendência de alta, mas esta

situação poderá mudar ao longo dos pró
ximos meses. Os preços ainda estão bem
mais altos que os preços históricos para o

produto. A produção mundial está superior
ao consumo e por isto atitudes como a proi
bição de exportações por parte da Índia não
estão influenciandomuito.

.

DIVULGAÇÂO

União saúde
Esta empresa criada em 1993 para
auxiliar os hospitais locais, utilizou
o espaço empresarial na plenária
Acijs/Apevi para apresentar alguns
números de sua atuação emanter

contato com potenciais clientes. .

Hoje, esta empresa está totalmente
legalizada junto àAgênciaNacional
de Saúde e ampliou sua atuação
para 14municípios catarinenses,
atendendo 50mil usuários em 14

hospitais credenciados, por 900
médicos e 66laboratórios. Sem
dúvida, um grande feito em um

mercado muito competitivo, pois a
participação da medicina privada
no país já é a segundamaior do
mundo, atrás apenas dos EUA.

Viajar é ótimo
Principalmente, quando o teu

dinheiro tem algum valor. -Os turistas
brasileiros oficialmente gastaram no

primeiro bimestre do ano US$ 3,7
bilhões no exterior. No ano passado,
em igual período, o gasto tinha sido de
US$ 3,1 bilhões. Além dos passeios,
o que mais pesa é o fato de que,
mesmo com a cotação do dólar mais

f'

alta, as compras no exterior são uma
verdadeira pechincha se comparados
com os preços no Brasil.

Soja e mi 10
O clima não tem sido propício para
as lavouras destes dois produtos
tanto no RS como naArgentina, o que
provocou um razoável desequilíbrio na
produção mundial e está pressionando
os preços. Estes dois grãos são a base
da alimentação de aves e suínos, o
que leva sua influência para diversos
itens que compõem a cesta de preços

, utilizada para medir a inflação. ,

o boticário
Com faturamento de R$ 5,5 bilhões em 2011 "'- quando cresceu 19% - esta é amaior
rede de franquia do país. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, o setor
movimentou R$ 88,8 bilhões em 2011. O Boticário já chegou a 3.260 lojas no país.

Aviões
A forte pressão política evitou
- pelo menos por enquanto - a

compra de aviões Tucano da
Embraer por parte dos EUA.
Autoridades brasileiras já
informaram a seus interlocutores
norte-americanos que isto será
levado em consideração na
compra dos caças para a FAB que,
depois da opção de Lula pelos
franceses, voltou à estaca zero.

Sondas petrolíferas
A Petrobrás está contratando a construção de 28 unidades que deverão ser produzidas
em estaleiros nacionais comíndíce de nacionalização de 55%. Para esta encomenda,
está sendo estruturado pacote de financiamento pelo BNDES no valor de R$ 15

bilhões. Oportunidades de ouro para algumas empresas.
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COMMODITIES.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04643
1 ° 29.850 600.000,00
2° 08.396 12.000,00

,3° 44.427 9.000,00
,4° 67.399 8.100,00
5° 11.128 7.698,00

Jft�ln)� IC,AI)() JElrli�S ÍNDICE PERÍODO

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

PETRÓLEO - BRENT "'-0,67%
OURO 'd/�'O,OO%

US$ 125,270
US$ 1664,290

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE

Menegotti Indústrias Metalúrgicas Ltda., CNPJ nO

84.431.154/0006-32, torna público que esta requerendo à

Fundação do Meio Ambiente (FATMA) Autorização de Corte

para ampliação de parque fabril, localizada a Rua Adolfo Bor

chardt, bairro Centro, Schroeder/SC

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8267 1,8279 '11m 0,56%

:i?º·�'Ai{f.y.��·$.M.º ·(�.M ª'�)..:.: .::: j.17.:30'0: .:" .::::.:j.�:� ?ºi:.·:."::�·::º��,,::,,:,,"·
:F.l�!�º .. (}!;r.vI. .. ª.n........... . ,

?.!"l.??"l ?1."l?��.... .. ..�.. g1º.?'!l(o.
,LIBRA (EM R$) 2,8957 2,8986" -0,33%

MEGASENA
SORTEIO N° 1374
06 - 21 - 28 - 31 - 33 - 43

QUINA
SORTEIO N° 2858

. 23 - 37 - 64 - 63 - 72· J.
.
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ConSUDlO de produtos pirata aumenta

Charge
NÃo C.OK�O t4A\S
os S 11t:S PIRATAS!
?t;NSe I Que E.LA
FOSS� \}rróR&A.,
MAS E"RA. •• ,
\}(1"'0f(! II'.

Do leitor

Gaita de boca

Sinônimo de parceria, lem
brança de um grande amor,

saudade da minha infância,
momentos especiais que ja
mais esquecerei. Da parceria,
o aprendizado da humilda

de, saber se colocar no lugar
do outro. Do grande amor, a

, construção de uma vida com a

orientação de um pai dedica
do e paciente, que sabia ouvir
os filhos e ensinar com amor e

muitos limites.
Momentos que se eterniza

ram' aqueles debaixo da gran
de árvore, onde papai cantava
e depois tocava a maravilhosa

gaita de boca. Eu sempre me

emocionava, e um dia ele me

fez uma surpresa, trazendo

consigo um presente secreto;
a minha própria gaita. Com
ele aprendi a tocar, enquanto
minha mãe a espiar sorria e

balançava a cabeça: "ah, es

ses dois ..." e saía para a cozi
nha para fazer seus quitutes.
Quando finalmente aprendi,

não parei mais de tocar. Eu

sempre a carregava em todo o

lugar que ia, parecia uma can

tora famosa, a menina Adelai
de Brunilde, pois todos a espe
ravam para ouvi-la tocar.

Que saudade eu tenho des
se tempo distante, que o cora- '

ção ainda sente, como se fosse

anteontem, meu pai vindo ao

encontro, minha mãe rindo
baixinho, e eu toda faceira

pensando ser gente grande,
com aquela joia rara, lia gaita
de boca", criando novas melo
dias, fazendo todos felizes.

Um pouco dessa alegria sei

que passei adiante, pois meus
filhos queridos são pessoas
de sucesso, que vibram com

a luta diária e espalham entu

siasmo' contagiando todos e

convidando para fazerem par
te do mundo dos vencedores!

Adelaide Brunilde
DonIbusch Ender,

empresária aposentada

Compa.rtilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redaeao@ocorreiodopovo.com.br

Ela vive correndo
.

/\ cabei de ler o meu horóscopo e de imediato
.l1Jembrei de uma mulher por quem passo to

dos os dias, ou quase todos. Eu de carro e ela a

pé, quase correndo. Visivelmente, ela se exercita,
tem um ligeiro (será apenas ligeiro?) sobrepeso.
Será por se achar gordinha que ela corre nas ruas?
Acho que não, ela tem um rosto que se me afigura
especial, com muitas nuvens ...

Sim, a leitora há de me perguntar o 'que tem o

meu horóscopo a ver com a talmulher, que deve ter
uns quarenta anos. Sou péssimo em calcular idades,
péssimo. No meu horóscopo, publicado nos jornais
pelo uruguaio Oscar Quiroga, ele dizia que - "Seu
bem-estar não depende apenas de condições físi

cas, é importante manter o corpo em bom estado,
mas a isso é necessário agregar uma série de víncu
los e relacionamentos cotidianos que preservem a

alegria...
" Uma boa sacada do Quiroga.

As academias de ginástica andam lotadas, quase
sem vagas, mas são poucas as pessoas que estão ne
las e são felizes. É a infelicidade, a insatisfação com
isso ou com aquilo que leva as pessoas ao exercício
sofrido e não raro inútil nas academias. Nosso corpo
manda sinais, sinais emocionais, a linguagem silen
ciosa do corpo não é tão silenciosa assim.

Aquela mulher por quem passo todos os dias
corre de alguma coisa, não corre atrás, ela "foge" de
algo na vida dela. - "Ah, Prates, que psicologia bara
ta, essa tua...

" Será? Quando nossa cabeça vai bem,
nosso corpo vaimelhor ainda. Dia destes, citei aqui
uma frase do Nuno Cobra, ex-preparador físico do
Airton Senna, que disse que - liAs nossas doenças
são o resultado de um grande esforço inconsciente
que fazemos para adquiri-las." As razões são múlti
plas, desde o remorso que leva à autopunição até a

vingança contra alguém. Nos vingamos de alguém
fazendo esse alguém sofrer por nos ver doentes.

Tudo inconsciente. Somos um caso de polícia. As
pessoas felizes não se mexem ...

Elas
Mulheres, quando frustradas por outra mu

lher ou quando querem agredir a outra mulher,
.

o primeiro de que a chamam é de mal-amada.
Referem-se à ausência de urn parceiro na vida da
outra ou das outras. É urna ofensa tipicamente fe

minina, mas errada. O pior por que podemos pas
sar na questão afetiva é não nos respeitarmos, não
nos amarmos, o mais é secundário. E se amamos

ao nosso trabalho, por exemplo, esse será urn amor
correspondido e que supera a todos os outros. O

pior de tudo não é amulher estar sozinha, mas es
tar sozinha delamesma.

Malhação
Num dos últimos capítulos da Malhação, Betão,

um garotão, levapara dormirna casa dele a namora
da, Babi.Uma tia doBetão, que ficou tomando conta
da casa enquanto amãe do rapaz está viajando, pro
testa: "Não, senhor, aqui dentro de casa não vou per
mitir essa sem-vergonhice, ora já se viu namorado
dormindo com namorada ..." Caíram de pau sobre a

tia. Careta, antiquada, fora de moda, hoje os jovens
são diferentes, isso e mais aquilo, disseram todos.
Está certa a tia. Querem fazer sexo fora de época e

despudorado? Que vão,para ummotel. Ponto.

Falta dizer
Os "chatonildos" não se dão conta de que no

trabalho vivem se queixando de alguma coisa,
ou dizendo-se cansados ou entediados. O tédio

para os outros vem deles, dos "chatoníldos" Di
zem que um "chatonildo" é um sujeito a quem
você pergunta: Tudo bem? Ele para e conta ...

, Fale CQDOSCO
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Mercado a a

Eles se dedicam
,. .

a ptratarta
Sites de vendas e de downloads se especializam
em produtos e arquivos pirateados. Diferenças
na legislação dificultam combate desta prática

JARAGUÁ DO SUL
........................................................................................... ,-

Pedro Leal

Nesta terceira parte da série espe
cial sobre a pirataria, um caso

especial e preocupante: sites que se

especializam em vender produtos pi
ratas, falsificados, ou descaminhados.
Em alguns casos, o produto pirata é

apenas uma parte da oferta - caso que
ocorre com vários sites de importação
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de eletrônicos. Em outros, como o KO

Toys, o foco é exclusivamente no pro
duto falsificado. Apesar das tentativas
de derrubar esses sites, a persistência
dos piratas é tamanha, que na Suécia,
um dos maiores sites de pirataria do
mundo se tornou foco de proteção por
um partido político: são os especialis
tas em pirataria, protegidos pelo anoni
mato da internet, barreiras geopolítica,
e umamalha de conexões falsas.
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DOWNLOAD Programas permitem baixar coleções com um click

Combate aos sites piratas é difíci
Um problema encontrado no com

bate à pirataria digital é a falta de leis

específicas sobre o tema e que sejam·
aplicadas internacionalmente: embora
o Digital Millenium Copyrights Act seja
aplicado nos EUA e leis parecidas exis
tam em boa parte da União Européia e

da América Latina, muitos dos sites que
vendem produtos piratas ou oferecem
conteúdo ilegal são sediados em locais
onde estas leis não existem. Outros op
tam por uma rede de Proxys (conexões
falsas) que dificultam tentativas de des
cobrir o ponto de origem do site.

As duas coisas são o caso do The Pi
rate Bay (TPB) - um dos maiores portais
de torrents (formato de compartilhamen
to online) do mundo. Sediado na Suécia,
o site é atualmente o 1020 domínio mais
acessado da internet, .

e abriga mais de

quatro milhões de arquivos torrent - al

guns deles contendo séries de televisão,

discografias e filmografias completas. O

portal foi fundado em 2003 pela organiza
ção anti-copyright Piratbyrãn (Bureau da

pirataria, e já foi alvo de processos e desli

gado várias vezes desde a fundação.
Em fevereiro deste ano, o site mudou

a sua forma de distribuição dos arquivos -

com o intuito de dificultar novas tentativas
de rastrear os seus servidores, descentrali
zados desde que o site ficou fora do ar por
três dias em 2006 quando os computadores
foram confiscado pela polícia em Estocol
mo. Em 2010 o site havia sido derrubado

por ordem judicial- o provedor de serviços
desligou a conexão, reestabelecida por or
dem do Piratpartíet (Partido Pirata). Como
o país tem um partido político centrado na
defesa da pirataria e queadotou" o portal,
o TPB passou a se considerar "intocável".

Qualquer tentativa de derrubar o site, afir
mau o então porta voz do site, Peter Sunde,
deveria ser tratada como censura política.

Violação de

direitos autorais.
Uma pesquisa rápida na internet por

"downloads de filmes" ou "séries com

pletas" já é o suficiente para se ter uma

pequena noção das proporções da pira
taria online - porém, não é somente na

pirataria digital que a internet contribui

para o crescimento da irregularidade:
'Produtos falsificados ou "alternativos",
"não licenciados" e "extra-oficiais", para
citar alguns dos termos pelos quais estes

produtos aparecem em sites de vendas,
podem ser encontrados com facilidade

para encomenda via internet. Também
é fácil desviar da tributação com as com

pras online do exterior: sites como Deal
Extreme (especializado em eletrônicos) e
KOToys (em brinquedos falsificados) ofe
recem ao cliente a possibilidade de "listar
um preçomenor" na declaração - e assim
tentar contornar a Receita Federal.

Segundo o delegado adjunto darecei
ta federal, MarcondesWitt, quando estas

encomendas são pegas pela receita, a

mercadoria é apreendida, e é iniciado o

inquérito administrativo. "Não se julga
a intenção: a infração fiscal é objetiva,
mas se ficar clara a intenção de venda, aí
se inicia também um processo judicial",
explica. Além disso, as encomendas que
passam pelos correios também são alvo
de fiscalização. "Há em algumas unida-

- des dos correios equipes da receita para
fazer a averíguação, utilizando scanners

para examinar o conteúdo, e em alguns
casos abrindo a embalagem para verifi
car se não há infração de direito autoral
ou fraude fiscal", explica.

Pela legislação, qualquer produto
ou combinação de produtos acima de
U$ 50,00 que entra no país - incluindo
o valor do frete - deve ser tributado. Há

isenção para livros, revistas e jornais.
Por causa disto, muitos vendedores on
line listam o produto como sendo "para
presente" e incluem um valor falso na

declaração. Caso essa forma de frau
de seja pega na malha fina da Receita,
além do imposto devido - por volta de
50% do valor .: é aplicada uma multa
adicional de outros 50% do valor final

(produto mais impostos).

Há em algumas unidades
.

dos correios equipes
da receita para fazer a

averiguação, utilizando
scanners para examinar

,
"

o conteudo. As vezes, as

embalagens são abertas.

MarcondesWitt, delegado
da Receita Federal
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Já os sites de venda de produtos
físicos também encontram um escu

do nas relações de política interna
cional: em sua grande maioria, sites
como KOToys, Chingmungmung,
Deal Extreme (que vende também

produtos legítimos) e Asia Direct

(idem) tem sede na China - notoria
mente a fonte de grande parte dos
produtos piratas. No caso deles, a

dificuldade encontrada não é tanto
a questão da lei anti-pirataria, mas
sim o reconhecimento do que é pi
rataria: O governo chinês faz muito

pouco para combater as empresas
I

responsáveis pelo lançamento de

produtos falsificados, que fazem
desde brinquedos e cópias legenda
das de filmes até carros, alimentos e

eletrônicos de alto nível.
Isso devido à lei de copyright chi-

� DEPARTAMENTOS

China "tolera" pirataria
nesa, que se aplica apenas a produtos
registrados no próprio país - a legis
lação defende as marcas estrangei
ras' mas não seus produtos. Por cau
sa disso, para a legislação chinesa,
não há nenhuma irregularidade no

lançamento de um carro
IIForb", na

abertura de um "Mcüaníels II, ou em

brinquedos
IITrensfornors". A única

exceção é o uso das marcas em si, o
que resulta em nomes levemente al

terados, como Polystation,Wai e as já
mencionadas acima, ou em marcas

como "Sense of Right League" (Liga
da Justiça) e "Robertcop" (Robocop).
Ainda assim, o mercado chinês tem

também seus produtos 100% piratas
- como "iPhones" sem nada do origi
nal além do design, e versões em es

cala diferente de brinquedos.
E o mercado pirata chinês é um
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dos mais variados do mundo, e em

sua grandemaioria é completamente
legalizado para o mercado nacional -

no resto do mundo, essas cópias chi
nesas, que incluem até livros (como
uma edição de 110 Hobbit" vendida
como um livro de Harry Potter) são

tratadas como falsificações. Mas no

mercado chinês, segundo relató
rios da OMC (Organização Mundial
do Comércio), são vendidas como .

produtos comuns. Algumas das em

presas responsáveis pelo mercado

pirata chinês com o tempo se estabe
leceram como companhias legítimas
como produtos próprios - outras,
como a iGear (especializada em có

pias "diminuídas"de brinquedos) se

arriscaram a entrar no mesmo mer

cado que a empresa que copiam: o
mercado norte-americano.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

cm:/SI:, OIl62IiWO
Qualidade

Exl)eriérlcrJ
Ret,jY,)rr.litJ:!I!!!Ia;ie

Confiança
gumz@gumz.com.br

UDlII PARCERIA IDE DÂ CERro. Desde 1978

Tem anúncios em sites que
não dizem se são produtos

falsificados ou não. Também há
o risco de danos no transporte.
Pela internet, comprar original e
falsificado tem os mesmos riscos.

Alessandro Amaro

ProfisSlCInahsmo

Competência
Credibilidade

www.gumz.com.br

(47)3371-4747

,

COPIAS Mercado pirata chbiês é um dos mais variados do mundo e inclui até livros
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DE�I?'ESA Andrea diz que não há politicagem
em seu·trabalho na presidência da entidade

ifer n s

FOTOS EDUARDO MONTECINO

I

Andréia acusa Zimmermann
de estar enganando as pessoas,
utilizando um argumento, sen

do que o verdadeiro motivo do
abaixo-assinado é outro, "Ele fala

que o documento é sobre politi
cagem na Ujam, mas não é isso",
afirma a presidente. A motivação
para o abaixo-assinado, segundo
Andrea, seria o trabalho feito pela
entidade, que estaria incomodan
do a administração municipal.

A presidente da Ujam afir
ma que muitos presidentes que
assinaram foram enganados e

os outros apoiam Zimmermann

porque estão com seus mandatos
nas associações vencidos. "Estou
cobrando deles que façam novas

eleições, por isso querem me ti
rar". Ela ainda provoca dizendo

que o ''Agostinho ainda não acei
tau perder a eleição". Andrea é as
sistente social formada e garante
que entrou naUjam para fazer um
trabalho social e popular.

Os outros 13 presidentes não
foram localizados e não retorna

ram as ligações.

JtCIJSAÇjbl Agostinho pretende provar que atual
gestão não tem apoio da maioria dos presidentes

•

I
" .

arl

Indísposíção afetaUjam
Líder comunitário, Zimmermann fez um
abaixo-assinado contra a atual gestão da.

JARAGUÁ DO SUL

. Alexandre Perger

Pouco mais de seis meses

antecedendo as eleições
municipais e as disputas par
tidárias geram mal estar nos

movímentos populares. Nesta

semana, o presidente da Asso

ciação de Moradores da Barra
do Rio'Molha e ex-presidente
da Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Morado
res), Agostinho Zimmermann
(PDT), iniciou um abaixo-assi
nado com o objetivo de provar
que a maioria dos representan
tes das entidades está descon
tente com a atual gestão de An
drea Regina Ziehlsdorff (PHS).

Até a tarde de ontem, o do
cumento contava com cerca de
20 assinaturas. Ao todo, há 41

representantes de localidades
no município - praticamente
metade dos líderes discorda das

ações de Andrea.
A reportagem do OCP en

trevistou 28 presidentes de as

sociações. Desses, 13 declaram
ser contra a atual gestão da

Ujam; 12 preferiram não opinar
e três se mostraram favoráveis
ao mandato, que começou em

maio passado e que encerra

ano que vem.

Dos 28 presidentes entrevis
tados, 18 afirmaram que estão
filiados a partidos políticos. A
sigla com mais líderes comuni
tários filiados é o PMDB, com
quatro; depois vem o PDT, com
três; 1lV, PT, Pp, DEM, com dois;
PSDB, PSB e PC do B, com um.

Desses, nove confirmam candi
datura a vereador para este ano .:

PMDB, PT, PC do B e PSDB
são partidos de oposição a pre
feita Cecília Konell (PSD). Já o

DEM e o PDT têm inclinação
favorável à base governista. En
quanto o PP se mantém neutro.

Em ano de eleição, a diferen
ça partidária nos movimentos

populares gerou uma indíspo
sição política dentro da Ujam.
Mas, para Andrea, a maioria
contrária à sua gestão "não pas- .

sa de politicagem".
Zimmermman preten -

.-

de .provar que a maior parte
dos presidentes não apoiam
as ações de Andrea. "Ela vem

usando a Ujam fazendo nego
ciações com partidos falando

que tem o apoio de 38 presi
dentes de associações", acusa.

Ele quer conversar com todos
os presidentes de associações e

a expectativa é de que a maior

parte das assinaturas seja reco
lhida até amanhã.

,

I .

Ele fala que o documento é sobre politicagem
na Ujam, mas não é isso. Agostinho ainda

não aceitou perder a eleição.
Andrea Regina ZiehlsdorfT, presidente da Ujam

Confira a tabela com todos os presidentes entrevistados:
BAIRRO PRESIDENfE CANDIDATO GESTÃOUJAM

Contra

'� '. "- ',. . " '.'='

BoaVista Cristiane Balduino PP Sim Contra

Chico de Paulo Aldomiro Gercino PCdoB Não
-

Ilha da Figueira PMDB Sim

�jo:ão Pessoa
" 'ro

·'Iiir._1!; ' ..

Ribeirão Cavalo Marlene Machado Não

J,�ragu;� Esquento
'"

AlexKrenke
Rio Molha . Marcelindo Grunner PV Não

ã
Alcimar Ariotti Sem opinião
Joaquim DomingG[:.. PMDlf Sem opinião

TifaMonos Arcildo Muller Não Contra

Vieira João Mussinato PSDB Sim Contra
Vila Nova Sérgio Zapella

. PMDB Não Contra

Ribeirão Grande do Norte, Marildo Correa , PSB Não Sem opinião i

Vila Lalau Altevir Simplício Não Contra

Barra do Rio Cerro . Carlos Nilsen Não Sem opinião
Lot. Piazera Antonio Kurcheski Não Contra

Barra do Rio Molha Agostinho Zimmermann PDT Sim Contra

Jaraguá 84 Adilson Braun PV Sim Contra

Iaraguá 99 Laudir Dalpiaz PP Não Sem opinião
Estrada Nova Pedro Bernstein Não Sem opinião
Santo Antônio João Fiamcncínj; PT Sim ' Sem opinião
Vila Chartres Honório Tomelin DEM Não Favorável
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Ciclo de

debates
Em Florianópolis, representantes
daAvevi (Associação dos
Vereadores doVale do Itapocu)
participaram ontem de uma
reunião para definir sobre como .

vai funcionar o clico de debates

que irá divulgar as regras paras as

eleições de 2012 nos municípios
catarinenses. A Escola do

Legislativo da Alesc (Assembleia
Legislativa de Santa Catarina), o
Tribunal Regional Eleitoral e o

Tribunal de Contas do Estado são

os promotores do ciclo e a Avevi
será responsável por informar os
políticos da região sobre tema.

I

I:

Daiana Oenstantme:
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Boa notícia aos avicultores

Publicada na edição do OCP da semana

passada e assinada pela repórter Tita
Pretti, a matéria sobre a crise financeira
enfrentada pelos avicultores da região,
que foram prejudicados com o fechamen
to do frigorífico da Seara em Iaraguá, no
ano passado, teve repercussão positiva.
Uma empresa europeia com filial no Es-

tado de São Paulo ficou sabendo do -caso

por meio da notícia e agora está interes
sada em comprar os frangos dos produ
tores do Vale do Itapocu para exportar à
Turquia. Empresários devem visitar a re

gião e conversar com o secretário de De
senvolvimento Regional, Lia Tironi, nas

próximas semanas.
MARCELE GOUCHE

Plano de

Cargos
Em segunda discussão
e votação, os vereadores
de Jaraguá aprovaram
o plano de cargos e

salários dos servidores

públicos municipais.
O vereadorAdernar
Possamai, que na primeira
votação havia solicitado
informações para traçar
um comparativo entre

salários praticados e

futuros, reafirmou seu
voto favorável.

j.
I

Perícias médicas do INSS
Tema de reportagem do OCP de hoje, as períciasmédicas
do INSS são alvo de reclamações por parte dos moradores
locais. Também para tratar sobre o assunto, a vereadora
Natália Lúcia Petry (PMDB) apresentou requerimento
convidando o responsável pelo órgão a participar de
uma sessão da Câmara, para esclarecer sobre as altas

concedidas, mas que não são reconhecidas pelas empresas.

:Il,contl'l»o DtBjm
Promotor do MeioAmbiente da Comarca de Jaraguá, Alexandre

Schmitt, debateu ontem sobre o controle do número de cães
e gatos no Centro Universitário da Católica de Santa Catarina.
O vereador Jaime Negherbou (PMDB), que tem projeto de lei

que prevê a criação de um abrigo para os bichos que sofrem
maus tratos, também participou do encontro.

Curso de

Formação Política
A primeira aula dos participantes do Curso de

Formação Política - O Papel do Vereador, da Escola
do LegislativoVereador Marcos Mannes, aconteceu
ontem. NaAciag (Associação Empresarial de
Guaramrim), os alunos tiveram a disciplina "Mídia e

Comunicação" com o ilustre Jacques Mick, professor
adjunto do Departamento de Sociologia e Ciência
Política da Universidade Federal de Santa Catarina.

Construção de ereehe
Projeto de lei aprovado na sessão passada da Câmara

de Jaraguá abre crédito no orçamento do município no

valor aproximado de R$ 618 mil, para a construção de
um centro de educação infantil na escola Marcos Emílio .

.
Verbinnen, no bairro Estrada Nova. Morador do bairro,
o vereador Justino da Luz (PT) lembrou que essa é uma

antiga reivindicação da comunidade.

"

Indice de felicidade
o Brasil possui uma plataforma que mede a felicidade

dos cidadãos. O Myfunsity é um aplicativo que mostra em

tempo real o grau de satisfação das pessoas e mapeia os

principais problemas e reivindicações. Com as informações
nas mãos, gestores podem nortear de maneira eficaz as

políticas públicas. O aplicativo parte da ideia de que a

felicidade é eixo de políticas públicas, assunto defendido
neste domingo pelo jornalista Gilberto Dimenstein, da
Folha de S. Paulo. Para ele, "não bastam só os números
frios do crescimento econômico". "Estamos discutindo

uma sofisticação de medida de riqueza, além do concreto,
abrangendo o subjetivo. É umamudança e tanto do jeito de

olhar indicadores econômicos", afirma Dimenstein.

Os homens vieram
do macaco, mas alguns
estão vindo ainda.

Do eS,!?lit,CiJ.·, deserulÍsta" ru'anmturg'o
e humol'Ísta Nill]ôr FernalJ.des, q;tle
faJe(",eu 00, noite de terça..f'eb.·a, 110
B,io de Jalleiro, 8,'OS 88 anos. Ele

m,orreu em (l;8,."iia� wítbna de iaJênci,a

JllJA1:últipla dos ÓI'gã.oS.
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José Augus\ío
Caglioni

- Mágico esplendor
oz:»: e�e�petacular esporte do jogo da bocha surgiu no

tempo do Império Romano.Instalou-se em Iaraguá do Sul com a

chegada dos imigrantes da bela Itália. A maior de todas as conquistas
jaraguaenses no mundo da bocha aconteceu durante os JogosAbertos
de Santa Catarina em 2007, efoi eternizada no livro "Campeões para
Sempre': A partida foi empolgante, do começo ao fim: na alternância
do escore, na finesse técnica e no brilho pessoal de cada jogador.A
fantástica decisão colocou frente a frente Chapecó x Iaraguâ do Sul,
ambas com jogadores que integraram a Seleção Brasileira que disputou
o CampeonatoMundial quinze dias antes, quando o Brasil conquistou o

título, derrotando os quase imbatíveis italianos, em Roma.

elo de titãs
Individual: o jaraguaense Rafael fez o jogo de sua vida.Venceu o campeão
mundial e seu colega de Seleção Brasileira, Ildemar, pelo placar de 15xlO.

Duplas: os chapecoenses Gersinho e Nei venceram os jaraguaenses
Jucemar e Benatti em 15x13. A decisão ficou para a disputa do trio.

Pedruca XWaldemar Rau
Trio: Chapecó jogou com: Lalo, Vermelho e Pedruca, os três da Seleção
Brasileira. Iaraguámandou para a cancha: Pablo, Lico e Garcia.

Jogo disputado ponto a ponto, 10xl0, 13xll, 13xI3 ... O técnico de
nossa cidade, numa estratégia intuitiva e audaciosa sacou do time o

pontuador Líco, e colocouWaldemar Rau. O experiente jogador foi
gigante: 14x13, 14x14. Bolim próximo à linha divisória, no fundo da
cancha, o ponto é de Chapecó; bola a 15 em de distância do bolim.
Sobraram duas bochas para Pedruca e duas para Rau. Este rolou a

.

gorduchinha a ponto e ela caprichosamente se aninhou junto ao bolim.
Pedruca, imponente, anunciou: - "Risca a intrusa; vou bater"! Tomou
posição, correu e executou o tiro. Certeiro, restabeleceu a vantagem para
o time do Oeste. Rau não se abalou. Com a sua clarividência e o talento

que Deus lhe deu, rolou a bocha a ponto. Ela descreveu uma curva e

ficou atrás do bolim e na frente da bocha adversária: "Coisa de gênio".

Equipe campeã
JASC 2007 • No alto:

Jucimar, Felinto,
Toni e Garcia�
2a fila: Benatti,
Olisses, Valmor,
Pablo, Jean (preso
FME) e Waldemar
Bau, Agachado:
Carlos Américo

(Teco do time) ! i I ,

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
C

Grupo LUnelll

Waldemar
Maximiliano Hau

Família Hau • No alto:
Waldemar Hau (patriarca),
Mário de Almeida, Eleonoa

Bau Emmendoerfer •

2a fileira: Waldemar Mo

Hau, Ingeruth Hruschka,
Ozilda Bau, Marli de

Almeida, Dúlce Hau Uhich,
Elvira Bau Rocha, Theresia
WolfBau, Mário Bau, Dalvo

Hau e Ademir Bau •

Crianças: Dagmar e
Adalto·Hruschka

O panorama era de pânico na
fisionomia do time chapecoense.
Pedruca analisou o desenho

geométrico da posição das bochas,
confabulou com os companheiros e

com o técnico, e por fim anunciou: -

"Risca a dita cuja". Silêncio absoluto.
O campeão do mundo partiu para
o arremate e efetuou o disparo. A
plateia acompanhou apreensiva a

trajetória da esfera, que descreveu
um semicírculo pelo alto, ao longo
de 20 metros, e acertou o alvo de

raspão. Insuficiente paramatar
o ponto. Uma apoteose, Jaraguá
campeã! Neste dia, os bocheiros de
ouro fizeram o espetáculo, e uma
cidade inteira ficou em êxtase.

Família, estudos e trabalho
WaldemarMaximiliano Rau, ou Rau como nasceu
no dia 24 de agosto de 1947. É filho do Juiz de paz
e comercianteWaldemar Rau e ThereziaWolfRau.
Tem seis irmãos: Dulce, Elvira, Mário, Ozilda, Dalvo e

Ademir.Waldemar casou com Magda da Silva Rau, e o
casal tem três filhos:Wanderson, Karlan e Crismaira;
dois netos:VictorAugusto e Otávio Maurício. Aos sete
anos iniciou os estudos no Colégio Marista São Luís.
Lembra-se de seus dois primeiros professores: Honório
Tomelin e EdgarWinter e dos seus coleguinhas de aula:
AdernarMenegotti, Norival Chiodini, Dávio (Tico)
Schiochet,Waldemar Gumz,WalterMahnke, Ramiro
Heise, Ronaldo Brandenburg, Antônio Zanon, Rui e
Adernar Egert, Márcio Marcatto e HorstMarquardt.
Formou-se Técnico Contábil e emAdministração de

Empresa. Sempre trabalhou na empresa da família,
o Supermercado Rau, que está localizado na Rua
Erwino Menegotti, nv 1950, naVila Rau.

Pânico

No mundo dos esportes
Nos tempos de estudante, Rau chegou a jogar futebol no
esquadrão do ColégioMarista São Luís, porém, sem o brilho
de seu irmão Mário, que era o artilheiro e principal jogador do
time. Quando se tomou administrador dos negócios da família
não abandonou a prática desportiva, integrou-se ao Clube de
Bolão Bota-Fora onde permaneceu por um bom tempo. Um
dia descobriu o mundo da bocha: transformou-se em um dos

grandes "ponteiros" do esporte trazido daVelha Europa pelos
imigrantes italianos. Nos últimos 36 anos é figura carimbada
na Seleção Jaraguaense de Bocha. Tem disputado Jogos
Abertos, Campeonatos Estaduais, Brasileiro e SulAmericano.

Conquistou títulos em todos os níveis. Jogou também pelo
município de Penha (SC), contratado especialmente pelo Beta
Carreiro. Adornam sua galeria de troféus cerca de trezentos e

cinquentamedalhas. Amedalha conquistada nos JASC de 2007,
realizados em nossa Jaraguá tem lugar de destaque, tanto na
galeria de troféus, quanto no coração do grande campeão.

Fica aqui
A homenagem dos

jaraguaenses a você, Rau, o
grande craque das decisões.
Com braço firme e com braço
forte, nervos de aço e sangue
frio, tem levado nossa Iaraguá
ao lugar mais alto do pódio.
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Adeus,
Millôr

Escritor faleceu na noite desta terça
feira, em sua casa, no Rio de Janeiro
o escritor Millôr Fernandes público como humorista, Millôr

morreu na noite de terça-feira, foi um intelectual como poucos
por volta das 21h, em sua resi- c-participou de grandes momen
dência no Rio, por falência múl- tos da imprensa brasileira do sé-

. tipla de órgãos. O corpo será cuIo 20. Foi um dos fundadores
velado a partir das 10h de hoje do jornal O Pasquim, tablóide
no Cemitério Memorial do Car - que se tornou símbolo da resis

mo, no Bairro do Caju, no Rio. tência à ditaduramilitar, e foi um
Segundo a assessoria do cemité- dos representantes da imprensa
rio, o corpo será cremado às 15h nanica, que levou o humor às
desta quinta, no Crematório da publicações alternativas na épo
Santa Casa. Millôr tinha 88 anos. ca da forte censura do Regime
O escritor chegou a ser interna- Militar. Autor, Millôr destacou-se

do, por cinco meses no ano pas- também como dramaturgo e po
sado, na Casa de Saúde São José, eta, além de desenhista, com tra-

,

também no Rio de Janeiro. balhos de humor e crítica. Tam-
Millôr Fernandes é carioca bém foi colaborador de jornais e

nascido no bairro do Meyer, em
'

revistas.
16 de agosto de 1923, sendo ofi- Tinhaum site pessoal (www2.
cialmente registrado em 27 de uol.com.br/millor), que era atu

maio de 1924.Aos 14 anos iniciou alizado por uma equipe nos últi
a carreira no jornalismo como mos anos, e sua conta na rede de
contínuo da revista O Cruzeiro. microblogs Twitter tinhamais de
Embora seja mais conhecido do 300mil seguidores.

Uma vez que o privilégio
é institucionalizado, a
canalhice vira religião.

o cara só é
sinceramente ateu

quando está muito
bem de saúde.

Todos os países são
difíceis de governar. Só
o Brasil é impossível.

Democracia é quando
eu mando em você;

ditadura é quando você
manda em mim.

Cllidado gente, a alma
enruga antes da pele.

o melhor movimento
'feminino ainda é

o dos quadris.

Quem me pede pra
contar toda a verdade

já está me exigindo
uma mentira.

Como são admiráveis
,

as pessoas que nos
.

não conhecemos bem.

Esnobar é exigir café
fervendo e deixar esfriar.

De todas as taras

sexuais, não existe
nenhuma mais estranha

do que a abstinência.

Millôr Fernandes

Feira de chocolatesde

Gramado emBarraVelha
Começou na segunda-feira, nhas, maletas, corações entre

a Feira de Páscoa organizada outras opções", comenta.
pela Associação dos Servidores A feira irá se estender até o

Públicos Municipais de Bar- dia 5 de abril no Armazém da
ra Velha (Asbave). De acordo Moda, Avenida Santa Catarina,
com a tesoureira da .Asbave, no Centro, das 16h às 21h. Os
Teresita de Lourdes Nichetti, os preços variam de R$ 2,40 até R$
chocolates são da fábrica "Do 84,20. Todo o valor arrecadado
Parke" da cidade de Gramado na feira será destinado para
(RS), "Neste ano não serão ofe- a Associação de Servidores e

recidas apenas cestas, barras, servirá para a manutenção de
bombons e os tradicionais ovos convênios e compra de brin
e coelhos, mas também uma des de Natal e Páscoa para to
variedade de criações em cho- dos os funcionários sócios da

colate, como bolas de futebol, Asbave. Para mais informações
caíxínhas de fe;f]ja�ent�s,jf�R-i- : Hg4-e 34�6-�719rl .t : •
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Previsão do TeDlpo
Canoinhas
....
5° 24°

São Miguel
do Oeste
....
9° 25° Joaçaba

....
6° 27°Chapecó

....
8° 25°

Lages
....
0° 22°

Predomínio de
sol e geada
Quinta-feira com tempo
estável com nevoeiros
isolados ao amanhecer
e predomínio de sol.
Temperatura baixa ao
amanhecer com previsão de

geada fraca no Meio Oeste,
Planalto Sul e Planalto
Norte. No decorrer do dia,
temperatura em elevação.
Sexta-feira, nevoeiros
isolados ao amanhecer com
sol e aumento de nuvens. Fonte: www.ventosbrasil.coni.br

•
•

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 2km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Leste 8km/h em nenhum horário.

0%• 15h Vento não favorável Leste 11km/h
13km/h

de possibilidade
de chuva.• 18h Vento não favorável Leste

mor

Advogado galanteador
o advogado está na praia quando aparece umamulhermuito bonita:
- Doutor Eduardo, que surpresa! Que faz por aqui?
O advogado, querendo demonstrar que também tem uma veia poética, com
ar de galanteador:
- Estou roubando uns raios de sol.

.

E amulher, balançando a cabeça.
- Logo vi. Vocês advogados estão sempre trabalhando,

'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

q�a�r��o de 3,x3.

Rio do Sul
....
5° 23°

Jaraguá do Sul
....

� 13°26°

Blwnenau
... .
14° 26°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Clima típico
de outono
pede um

casaco leve

Florianópolis
.....
15° 25°

São Joaquim
....
0° 21°

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 29°C

riciúma
....
8° 24° NOVA 22/3

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁX: 27°C

DOMINGO
MíN: 20°C
MÁX: 29°C

CRESCENTE 30/3

CHEIA 6/4

. MINGUANTE 13/4

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Cruzar (animais)
2. Gosto I União Brasileira de Escritores
3. Música popular de origem negra; Tratamento in

fantil para o próprio genitor
4. Marcar um compromisso para outra ocasião; Obri

gação do Tesouro Nacional
5. (ReI.) Uma parte do rosário ;Instituto de Crimi

nalística
6. O escritor e cartunista mineiro de "O Menino Ma

luquinho"
7. Tirar tudo o que um recipiente contém I Compara

tivo de mal
8. Ato de colocar peça de couro sobre a qual senta o

cavaleiro sobre o lombo da cavalgadura
9. O meio do ... caibro I Capacidade de conter os pró

prios impulsos
1 O. Sofrimento físico por doença ; Um dispositivo

para o voo cego to
11. Pupila I A atriz norte-americana Thurman, de "Kill

Bill" 11
12. Abreviatura de decagrama I Não se gastar
13. Organizar com grande cuidado. í 2

VERTICAIS
1. Elegância
2. Instrumento de tração animal ou mecânica que

serve para mover a terra antes da semeadura;
Plantação de certos bulbos muito usados como

•

alimento ou tempero
3. Terreno onde cresce certa forrageira da família das

gramíneas; Sulco na pele
4. As iniciais do cantor Alternar (1940-1983) I Des

carregar uma arma de fogo
5. Dizer em voz baixa para ajudar alguém numa prova,

lição etc.; Concebido
6. Diz-se de criança traquinas, que não para quieta;

O fim do ... tour
7. (Var.) Inflamação crônica da pele, caracterizada por

ulcerações ou manchas I Ato de polir
8. Lançado por terra; Sigla de um famoso projeto

ambientalista que visa proteger as tartarugas ma

rinhas
9. Associar de novo no âmbito de uma única enti

dade.

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h32: l,Om
• 15hOO: O,8m
• Baixamar
• 8h47: 1,lm
• 21h19: 1,2m

Itajai
• Preamar
• lh29: O,7m
• 18h57: O,8m
• Ba;xamar
• 1OhOl: O,4m
• 22h06: O,6m

• Preamar
• 3h56: O,5m
• 18h06: O,4m
• Baixamar
• 8h47: O,2m
• 19h34: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 3h24: O,6m
• 18h59: O,9m
• Baixamar
• 10h02: O,4m
• 21h56: O,7mTábua

das marés. Imbituba

2 3 4 :5 6 8 9
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eontato@poracaso.eom

, fi)

ri
Alou moçada, quem aí está com boas intenções nessa Páscoa
pode dar um chego na CNA Idiomas, aqui no Centro. Esse
será o oitavo ano consecutivo que eles organizam esquema
de doações para crianças carentes. Os chocolatinhos poderão
ser entregues até o próximo dia 6. Neste ano as doações serão
direcionadas aos moradores do bairro Três Rios do Norte.
Mais informações: 3054 0224.

ELTON MELCHIORETTO

Aogela Testoni e Sergio Blachechen, curtindo
happy hour no DMT Pub, em Guaramirim

....
............................................................................................................................

Duff em Jaraguá
Chegou! Quem quiser levar para casa uma das famosos brejas
de Springfield pode dar um chego no Empório São Quintino,
que fica lá no Czerniewicz, na rua 13 de Maio (próximo
à Gráfica Régis). O point também tem uma variedade
interessante de itens para os cozinheiros de plantão. Vale dar
uma ligada no 8462 0696 para bater um papo.

/'

t,
,

Amanhã: lugar
místico onde 99%
da produção,

motivação e metas

humanas estão
reservadas.

Frutos do mar
Opa, noite boa pra celebrar a
gastronomia hoje. Logo mais
rola Um grande jantar lá no
HotelVale das Pedras, que
promovemais uma edição do
seu Festival de Frutos do Mar.
Vale ligar já pra ver se ainda tem
mesa disponível, o número para
contato é o 3273 4084. "

Coisas boas

Olhaí, próximo mês chega
quente em novidades. Uma
delas é o quarto disco da

,

banda Fly-X, o álbumAngry
Bear. A arte é do figura
Franco Giovanella. Sigam a

banda: facebook/ fly-x.

DIEGO JARSCHEL

Ana Carla Bianchin no
club The Way, em noite

deb�serian�acom
cantor Nadinho Santoro

.......................................................................

Red Hot na Lico
Os paulistanos Organic são considerados

pelos próprios Peppers como amelhor
banda cover do RHCP no mundo. Com
turnês pela Europa e Estados Unidos na

bagagem, agora neste dia 31 eles pisam
pela segunda vez em Iaraguá do Sul,
fazendo outra noite memorável na Lico.
Curte um rock de primeira? Então a noite
de sábado já está garantida!

ELTON MELCHIORETTO

o promoter Adriano Jwikes
marcando presença na balada
Connection Pariy, engajado na
divulgação da sua Green Beats ....

..
'

....................................................................................

Quinta-feira 29/3
• 22h...,QuintaHouse I DJ Lisa Fly; Phill,AgaMaia e Felip�Adriano
Laçai; London ..Rub 13055 00�5

.

. • 22h - Show com Paulo Henrique
Local: Sacramentum Pub 18832 1524

• 22h - Green Beats / DI SabrinaBoing Boing, Diego Feller, Eder
Xoky, Thiago Alcantra, EderAmaranto, Alex Frazon,Will, Alan,
Marcelo Luís, Andre Nano, Felipe Adriano, Cah Silveira e Ana
Paula I Show cOI)l41ex&w�lli�e Nicolas & Matheus
LocaI: Pavilhão de Eventos 19212 3855

Pela boa' corrida
Dica top para o fim de semana: todos os sábados, entre
as 8h e 10h, estão rolando aulas gratuitas de corrida e

caminhada no ParqueMalwee. Os treinamentos são
específicos e individuais, e todo acompanhamento é
feito por profissionais. Separe seu tênis mais confortável,
leve um protetor solar e uma toalha para o suor, agora
acabou-se a desculpa pra ficar de coceira em casa.

E quanto à hidratação não se preocupe, ainda são

disponibilizadas frutas e águamineral pela organização.

Green Beats 2012
A primeira Green Beats deste ano vem quente. O
promoterAdriano Iunkes não poupou recursos para a

balada que vai agitar o pavilhão de eventos no dia 31
de março. Haverão dois ambientes, show pirotécnico,
tendas temáticas de games e beleza emuito mais.
Como de praxe, levanta a bandeira da conscientização,
e promoverá a reciclagem de todo lixo produzido na
festa e plantio de árvores para neutralização do carbono
emitido. A lista de atrações musicais inclui aTop DI
Sabrina Boing Boing, DI Cah Silveira, as duplas sertanejas
Alex eWillian e Nicolas e Matheus, além de tequileiros,
Fiorino Acoustic Sound emais dez Dls,Vale chegar cedo,
o primeiros a entrar vão ganhar brindes surpresa. Para
mais infos acessem'a URL greenbeats.com.br.
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Cortar cabelo virou brincadeira de crlançaJ

Fone 473022.1422

Sábado
1\ To sábado, a partir das 11h,
1 V vai acontecer na Fuel Li

ving, antiga Zum Schlauch, a
4a Macarronada Beneficente
do Moa. O evento beneficiará
a entidade Vida Nova - asso

ciação que cuida de jovens com
dependência química, na Ilha
da Figueira, em Iaraguâ do
Sul.Afesta contará com os sho
ws do grupo de pagode Desejo
Constante, o cantor Enéias Ra
asch e a dupla sertaneja Bruno
&Dionatas. O valor do ingresso
antecipado é R$ 10 e pode ser

adquirido na loja Upper Man
e Revista Nossa. Mais informa
ções nofone 3370-2900.

3370-3242

Onde comer bem
em Jaraguá

No Hotel Kayrós. O melhor

prato executivo e com a

melhor vista para a natureza.

� r\�

bell' ar�e®�
Sente-se bem

www.ocorreiodopovo.com.br

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande
amigo Ivo Krause, da Krause
Representações, que sempre
lê esta coluna para ficar

por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu

mesmo, gente boa!

ARQUIVO PESSOAL

NIVER Aminha

queridíssima amiga
Maria Luiza, é a grande
aniversariante hoje

472107-3000
1<. I-Iugo Braun, 44 - centro
www.kayroshotel.com.br

IIConheça o
I105SO novo síte.

til
·

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Em alto estilo
Na noite de terça-feira, o empresário Otaviano Pamplona
recebeu na sua elegante residência, um grupo de amigos
para apresentar seus dois novos empreendimentos em

Jaraguá do Sul: o Pérola do Vale e o Residencial Eduardo

Pamplona. Na ocasião foi servido aos convidados, sob
comando do Chefe Iulmír, uma deliciosa ovelha, regada
a muito champanhe. Todos os convidados receberam de

presente, chapéus de palha Panamá, da Chapéus Marcatto.

ENCONTRO Na residência do empresário Otaviano
Pamplona, o empresário Dulcidio Bogo, Idelson
Dalprá, o anfitrião, Paulo Chiodini, o médico Luiz

Cario Bonillawi e advogado Altevir Fogaça
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FOTOS DNULGAÇÃO

Pensamento

do dia
"Problemas todos temos.
Dificuldades todos vamos

passar. Sonhos realizados irão
fazer parte da nossa vida. O
medo vai nos acompanhar lado
a lado. Mas o bom é passar por
tudo isso e no fim dar uma boa

gargalhada." Chico Anysio

Buxixo
Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que um

empresário "caixa alta",
aqui da urbe sorriso, teria
comprado "aquele terreno".
Dizem que o martelo foi
batido no sábado, durante
o almoço, no restaurante do

Parque Malwee. Coisa em
torno de muitos reais.

ARQUIVO PESSOAL

Fila?
Por favor, alguém pode me
dizer quem é aquela garota
que enche a boca para dizer

que tem uma fila de garotos
aos seus pés, mas só está
sendo "usada' e não se toca?

Enquanto espero, dois dedos
da cachaça reserva especial
Ypioca, por favor?!

Fofocódromo
O meu amigo dr. José A.
dos Santos Neto ainda
está inconformado. No fim
de semana passou o maior
sacrifício para instalar em

tempo a TV Transcabo no

seu apê. Queria, porque
queira assistir o seu
"Parrrrneras" ganhar do
Corinthians, via satélite.
Pois é, não é que deu zebra?

Vixi, agora o baixinho está
leiloando a antena. Oh, vida!

Tá esperando o quê?
Amigo, se você é daqueles que aponta o dedão acusadorpara tudo
e todos por causa dos probleminhas que vive, já pensou em fazer a
sua parte? Sentar no degrau da escada e derramar rios de lágrimas
e culpar tudo e todos é muito fácil. Mais fácil ainda é espera que

"Papai do Céu" e governo resolvam tudo.Vamos à luta!

Humor - Profissão dos pais
Na sala de aula, pergunta a professora:
- Aninha o quê o seu pai faz?
- Meu pai é dentista, professora!
- Iuquinha, e o seu pai?
- Médico, professora!
- Joãozinho, e o seu?
- Traficante, professora!
- Nooossssa! - reagiu a classe em uníssono.

Na hora do intervalo um amigo vira-se para Joãozinho e

pergunta, indignado:
- Mas você não falou que o seu pai era político?
- Sim...Mas é que tenho vergonha de dizer isso na frente de todomundo!

Cowboys
No sábado, a partir das llh,
os Cowboys, um grupo de

amigos que existe hámais de
25 anos, vai reunir toda a sua

trupe e movimentar aquele
pagode, na 4° Macarronada
do Moa.Vai perder?

,Estágio
A Revista Nossa está
contratando fotógrafo para
estágio. Interessados entrar em
contato pelo e-mail artefinal@
revistanossa.com.br. Mais

informações no fone 3370-

2900 com Silvia.

,
.....

FORMATURA Maynara Mannes, a bonita CIlha de
Marcos Mannes (in memorian) e Vanuse Mannes,

amanhã cola gTau no curso de Design, pela
Upiversidade Católica de SC - Jaraguá do sul

A diferença
entre o

possível e o

impossível está
na vontade

humana.

Louis Pasteur

'�igos perdidos"
No sábado à noite, vai rolar na Sociedade Aliança, no Rio Cerro,
o 6° Aniversário Moto Amigos Perdidos. Presençamusical das
bandas Kravan e Atacama e baile com Banda Eccos Band.

ARQUIVO PESSOAL

NIVER Paulinho Chiodini com os amigos dr. Amaro
, I I I Ximenes e Vilmar Ulrich, na festa de seu aniversário

ELEGANTES
O casal anfitrião

Otaviano e Fabiana

Pamplona

• Dia 12 de maio
acontece o 7° Café
Colonial do Centro
de Valorização da Vida,
o competente cvv.

o meu amigo
Everaldo Correa

já carimbou o seu

passaporte, e sábado
vai conferir a 4a
Macarronada do Moa.

• A dentistaNídia
Heineck sempre é
lembrada quando o

assunto é a valorização
dos idosos, em laraguá.
Continue assim, amiga!

• Dia 15 de abril, no
Saint Sebastian, com a

participação especial da
minha amigaArlete, da
Bem Casado, acontece a
abertura do shoioroom
só para noivas.

• Bola branca para
"O casalWagner e
Zenaide pelo sucesso

da Giacomini Garden
Center. Aliás, diga-se
de passagem, ficou um

show!

'. Com essa, fui!

.. Respeite (J idoso. '.
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Alexandre Perger;
jornalista

Durante a noite, alguns tremeliques
de frio acompanharam meu sono, o

lençol era pouco para aguentar a tem
peratura ambiente e o vento saído das
hélices do ventilador, ligado na velocida
de máxima durante todo o tempo. Mas
inconsciente, embriagado pelo sono,
não davamuita atenção. Quando os

olhos abriam por algummotivo qualquer
(possivelmente algum sonho), eu logo os

fechava para voltar a dormir (sonhar com
mais alguma coisa). Não sabia o que me

esperava nas horas seguintes, que ante
cediammeu despertarmatinal.
O celular despertou, estiquei o braço,
peguei o aparelho e fiz o que todo ser

humano faz nessa hora (ou quase todo),
desliga, vira para o lado e pensa consigo
mesmo: só mais cinco minutinhos. Pas
sados os cinco minutos, resolvi levan
tar de uma vez, ainda sem saber o que
estava �e passando pelo mundo, mais
precisamente Jaraguá do Sul e Joinville.
Como de costume, liguei o computador,

Crônica

Lá vem O frio

Quer calor o ano inteiro,
se mude para o Nordeste,
lá vai encontrar isso.

Claro que junto com isso apareceriam
os chatos, aqueles sujeitos que sempre
vão reclamar. Depois de passar um
verão inteiro derretendo no sol e recla
mando disso, por sinal, agora pedem

Novelas
AMOR ETERNO AMOR (GLOBO, 18820)

Verbena pede para Teresa não chamar ninguém para ficar com ela.
Mauro reclama da falta de atenção de Dimas com a ONG. Deolinda se entris
tece com a notícia da piora no estado de Verbena. Clara leva Rodrigo para
ver a mãe. A menina alegra Verbena ao falar que Augusto está perto dela.
Verbena assina seu novo testamento e implora que Rodrigo não deixe sua

herança para Melissa. Jacira flagra Gracinha se arrumando para fugir para
o Rio de Janeiro com o jornalista. Clara avisa a Verbena que chegou a sua

hora e todos se emocionam.

AQUELE BEIJO (GLOBO, 19H30)
Raíssa consulta Vicente sobre o contrato de Marisol com a Comprare.

Camila conta para Ricardo que se inscreveu para uma bolsa de estudos na

França. Iara invade o corpo de Joselito para atender a uma clie�e na Ten
da. Ricardo questiona Bernadete sobre sua gravidez e ela nega que o filho

seja dele. Graciosa ameaça denunciar Belezinha à organização do concurso.
Grace Kelly enfrenta problemas com a Comprare. Raíssa propõe um acordo
a Dr. Henrique para liberar a coleção de Marisol quando Vicente surge.

AVENIDA BRASIL (GLOBO, 21Hl0)
Batata leva Rita para casa. Tufão passa a noite com Carminha. Tufão

conta para Monalisa sobre o envolvimento que teve com Carminha e os dois

brigam. Tufão faz as pazes com Monalisa. Monalisa descobre que está grávi
da e não conta para Tufão. Carminha fala para Max que está grávida e avisa
que vai dizer a Tufão que o filho é de Genésio. Carminha insinua a Tufão
que vai cometer uma loucura e ele sai correndo de sua festa de noivado, no
momento em que Monalisa iria contar sobre sua gravidez. Monalisa flagra
Tufão e Carminha juntos.

CORAÇÕES FERIDOS (SBT)
Olavo, Vera e Lucy deixam a mesa. Vitor fala a Aline que sente nojo dela

e pede para ela ir embora de uma vez por todas. No dia seguinte, Maria recebe
ligação de Amanda convidando-a para trabalhar em São Paulo. Eduardo pega
o telefone da mão de Maria e fala a Amanda que precisa falar com ela. Depois
de desligar o telefone, ,Amanda confessa a Bianca que ainda ama Eduardo, que
telefona novamente para o escritório de Amanda e se declara. Maria. está aflita
por ter sido flagrada conversando com Amanda - ele teme ser mandada embora
da fazenda. Vera pergunta a Aline qual o preço que ela quer para deixar a man

são. Arrogante, Aline diz que quer tudo. Indignada, Vera afirma que Aline sairá da
mansão por bem ou por mal. Amanda vai ao banco visitar Olavo, que conta que
Aline não para de fazer ameaças. Amanda diz que Aline não pode ficar impune.

VIDAS EM JOGO (RECORD)
Lucas se joga para cima da milionária, que, depois do impacto, bate com a

cabeça na parede. O ex-motorista de van se agacha para socorrer sua ámiga.
Fabinho se aproveita e o acerta com uma coronhada. O personal stylist desa
marra Carlos. O milionário explica que tem pressa em encontrar Welligton e,

por isso, Fabinho lhe entrega a chave do carro. Lucas se levanta, ainda zonzo,
e corre para capturar Carlos. Carlos consegue entrar no carro e foge. Lucas
pega sua van e inicia uma perseguição. Enquanto acelera o carro, Carlos en

contra o celular de Marizete. Ele liga para um amigo e pede ajuda. Cleber tenta
utilizar Marizete como escudo para se defender de Fabinho e fugir, mas acaba
levando um chute que o deixa impossibilitado. Depois que se recupera, Cleber
se aproveita de um momento de distração de Fabinho e decide fugir. A dupla
decide persegui-lo. Welligton foge do hospital. Carlos chega em uma barreira
policial colocada por seu amigo. Ele para o veículo e Lucas é obrigado a frear. O
ex-motorista de van é rendido e levado pelos policiais. Cleber surge de repente
e Fabinho aponta sua arma. O bandido não teme ser baleado e exige a arma.

'

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

para que o frio vaze, pegue o rumo. Es
sas pessoas realmente não sabem o que
fazem, nem o que dizem. Quer calor o
ano inteiro, se mude para o Nordeste,
lá vai encontrar isso. Mas aqui no Sul,
não, aqui a galera curte o frio de vez em

quando, esse negócio de se encher de
casaco, touca, luvas e essa coisarada
toda. Para os gaúchos, o chimarrão. Ah,
só para deixar claro antes que apare-
ça alguém para falar. Nada contra os

nordestinos e o calor de 365 dias, muito
pelo contrário, acho que eles são mais
felizes que nós. Só que frio é frio, preci
sarnas disso e vamos reconhecer.
Só nos resta saber até quando isso vai

durar, se até a próximamadrugada ou até
a outra estação, quando teremos outra
surpresa dessas. Por isso, vou me calar
agora e não falar mais nada. Nem recla
mar para não parecer ingrato nem elogiar
muito para não bajular e acabar parecen
do chato, meio pedante, daqueles que
não sabem a hora de parar.

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

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

Esse é o

Bethoven, ele
tem 10 meses,
sua dona é
uma menina de
11 anos,
a Lorayne
MaílaKida

Engelmann,de
Guaramirim.
Ela o ama

muito e

compartilha
a foto com o

pessoal que
lê o jornal

Aniver ariantes
29/3
André Kosloski
Arthur Diefenthaler
Bruna Tavares da Silva
Carin Sanches
Carlos Roberto da Cruz
Cátia Regina Harbs
Cintia Reinert
Edemar J. Einsfeldt

Edir Riegel
Edosn Murara
Fabricio Trentini

Jorge Valcanaia
Julia Becker
Leoídia Borchardt
Leonardo N. da silva
Lucas C. dos Santos
Marcio Luiz Ferreira

dessa vez o motivo (especial) era outro,
mas isso não vem ao caso. Quando abri
o Facebook, vi uma série de comentários
de várias pessoas dizendo que o calor
havia ido embora. Pensei que pudesse ser

exagero, pois acabamos de sair do verão.
Resolvi tirar a prova real e era verdade:
estava frio. Claro que não era aquele frio
de rachar, de fazer tremer os beiços, mas
já dava para sentir aquela sensação nova
mente ...de frio.

•

J

Maria Luiza Zanotto
Mauro Luiz Salvador
OIi,Konell

I Paula Gobi
Paulo R. Jung
Ricardo C. Berch
Romeo Piazera
Sandra M. R. Machado
Silvano Schroeder

Sueli M. da Silva
Sueli M. Silva
Tania Castanha da Silva
Terezinha S. P. Coelho
Valdemiro Pereira
Valdir Belarmino

Valquiria Leão Hack

Mais que homenagem, trata
se de uma festa. E"��to por si
só jáéwua baí
orgahizat� ,,'��d6

'

pelo espírito de um'íhtérpre
te e entertainer que entendia
como pouquíssimos de di
versão.Mas não teve tempo
ruim, no palco doVivo Rio,

" no Rio de Janeiro:Wi
, Simopinba eM',

',I

honraram a cariíí L,

o talento do pai comum sho
wzão. O segredo deles?Não
economizar no champinhorn
com caviar - expressão que
'Wl1son Simonal usava para
rlefil),ir o molíío 'alo "

Série Delírio
• Lauren Oliver

Muito tempo atrás, não se

sabia que o amor é apior
de todas as doenças. Uma
vez instalado na corrente
sanguínea, não há como
contê-lo. Agora a realidade
é outra.A ciência já é capaz
de erradicá-lo, eo governo
obriga que todos os cidadãos
sejam curados ao completar
dezoito anos. LenaHaloway
está entre os jovens que espe
ram ansiosamente esse dia.
Viver sem a doença é viver
sem dor: sem arrebatamento,
sem euforia, com tranquili
dade e segurança. Faltando

apenas algumas semanas
para o tratamento, porém, o
impensado acontece: Lena
sé apaixona.
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Tirinhas

Ci e a

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

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

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

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

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• John Carter: Entre Dois Mundos (3D) - Dub.: 19h
• Jogos Vorazes - Dub. - 13h20, 16h1 O
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h50
• GNC2
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h1 O 16h, 18h50, 21 h40
• GNC3
• Guerra é Guerra - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30
19h30, 21h30
• GNC4
• A Dama de Ferro - Leg. - 20h
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 5h15, 17h40, 22h
• Anderson Silva: Como Água - Leg. 13h40
• GNC5
• Drive - Leg. 14h15, 16h45, 19h10, 21h20
• GNC Sala Vip
• W. E. O Romance do Século - Leg. - 13h50,
16h20, 18h40, 21h10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Jogos Vorazes -Dub. (2D) - 12 anos - 13h, 15h55
• Jogos Vorazes - Leg. (2D) - 12 anos - 19h, 22h
• Cinepolis 2
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 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. - 10
anos: "12h40(A), 14h40, 16h40

• Drive - Leg. - 16 anos - 18h45, 21 h
• Cinepolis 5
• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos - 13h20,
15h25,17h40,20h10,22h25
• Cinepolis 6
• Proteqendo 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, 17h55, 19h55

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

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

Em "O Pacto"o professor colegialWillGerard
(Nicolas Cage) leva sua vida tranquilamente
com a esposaLaura (Januaryfones), até o
dia em que elafoi atacada na rua e terminou

gravementeferiada em um hospital.Mas
o que ele nunca iria imaginar era que ao
conhecer um homem misterioso (Guy
Pearce), que ofereceu ajuda para encontrar
o bandido responsável pelo crime e se vingar
dele, passaria"a se tomaralvo de uma

cobrança descabida:mataralguém como

forma de pagamento.Agorà, ele e a esposa
precisam arrumar umamaneira de escapar
deste homem e seu grupo de vigilantes,
dispostos a tudo para receber seu pagamento.

Conta de Bieber no
Twitter é hackeada
lustin Bieber pode até ser uma das cele

bridades mais populares do Twitter - tem 19

milhões de seguidores -, mas isso não quer
dizer que sua fama esteja intactana rede. Afi
nal, tão grande quanto aquantidade de fãs é o
número de gente que odeia o cantor pop. Na
madrugadade quarta-feira, a contadeBieber
no site foi invadidaporumhacker, que tratou
de fazer graça dos seguidores publicando pa
lavrões. Mas agora tudo já está resolvido.

''Pânico'' troca
bombadas ,por niofetas
o formato vai ser o mesmo: programa de

auditório como âncora para quadros de hu
mor por vezes toscos, mas capazes de atrair
audiência e publicidade.Assim será o Pânico
na Band, versão do Pânico na1V que estreia

domingo. Mas haverá novidades, as dançari-.
nas, emvez demeninas bombadas, terão um
perfil de "ninfeta". O programa também terá
um reforço no time de "apresentadores", com
OtárioMesquita (Guilherme Santama).

Atriz Megan Fox
está gTávida

Megan Fax e seu marido Brian Austin

Green, que estão juntos desde 2004, estão
esperando o primeiro filho juntos. Eles es
tão empolgados e dizem que a gravidez foi
inesperada. Quando se casou com Brian,
Megan se tomou madrasta de Kassius, 10,
filho de Brian com�sua ex, Vanessa Marcil.
"Megan se tomou uma boa madrasta, e

será umamãemaravilhosa", disse umapes
soa próxima ao casal.

Atriz diz que não vê
cenas quentes domarido

o casamento entre Paulinho Vilhena e

Thaila Ayala parece tranquilo, exceto pelo
ciúme da atriz, que insiste em reclamar das
cenas quentes que o amado faz nas novelas
e faz questão de não assistir. "Agente não vê
não. Ah, não dá né? A gente é profissional,
incentiva um ao outro, mas não é fácil ver
seu marido, ou ele me ver, aos beijos com
outras pessoas. Pergunto logo, "vai ter pe
gação?", se tiver não vejomesmo", disse ela.

Horóscopo
CY) ÁRIES

.

I' Tente conversar mais com seus amigos e parentes
neste dia Faça o mesmo no trabalho e se aproxime
dos colegas nos quais pode confiar. Dedicar atenção a
gente querida fará bem a você. No campo sentimental,
procure agradar a pessoa amada Cor: roxo.

"-

U TOURO ,

U Se estiver vivendo uma sibJação difícil no trabalho, que
tal conversar com pessoas que já passaram por isso?
Os bons conselhos poderão trazer sabedoria à sua
vida. Com isso, conseguirá restabelecer a confiança no
relacionamento a dois. Cor: azul-claro.

II GÊMEOS
No trabalhá, os mais experientes podem ajudar no
desenvolvimento de suas tarefas. Cuidado com o que
ganha e gasta ou poderá ficar no vermelho. A pessoa
amada ptecisará de mais atenção. Demonstre a
importância que o par tem em sua vida Cor: tons claros.

� CÂNCER .

� Ouça seus colegas antes de refazer seus planos
profissionais. Eles poderão opinar sobre a melhor forma
de conduzi-los. Mudanças no emprego estào a caminho
e exigirão pulso firme. A ansiedade pode gerar um
problema a dois: tenha tranquilidade. Cor:. vinho.

_() LEÃo
UL Não confie tanto na razão. Ouça seu coração para

resolver questões profissionais. Fuja de boatos neste
dia Para se proteger, evite falar da sua vida a qualquer
um. Na paixão, prove seus sentimentos por meio de
atitudes e não de palavras. Cor: verde.

lTh VIRGEM

11-':' No campo profissional, cumprir os prazos pré
estabelecidos contará pontos a seu favor. Evite acreditar
em tudo o que dizem: saiba filtrar as informações�
No setor sentimental, declare seu amor com gestos e
palavras. No romance, tudo azul. Cor: branco.

.o, UBRA
- Saiba expressar suas opiniões no emprego, isso

deixará claro o seu valor. O astral também favorece
a busca por uma melhor colocação no mercado de
trabalho. Para isso, conte com amigos. Desfaça os nós
do seu romance com um diálogo aberto. Cor: roxo.

m ESCORPiÃO
.

II L. Se tiver dúvidas em relação à sua trajetória '

profissional, procure pessoas mais experientes para se
aconselhar. Você precisará refletir bastante antes de
tomar uma decisão importante. A dois, o clima será de
sinceridade e companheirismo. Cor: marrom.

.. '" SAGITÁRIO
)(.

•

Ouça os conselhos das pessoas mais experientes
para se dar bem na carreira. Estabeleça prioridades
em suas tarefas e siga seus planos à risca No campo
afetivo, entregue-se à paixão e curtà os momentos ao
lado de sua alma gêmea. Cor: preto.

V\_ CAPRICÓRNIO .

'P Chegou a hora de compartilhar ideias e pontos de vista
com seus colegas, principalmente se você precisa
concluir atividades em equipe. Aprenda a distribuir
tarefas em casa. Na paixão, valorize o compromisso
com quem você ama. Cor: cinza.

� AQUÁRIO
� As responsabilidades profissionais vão solicitar suas

iniciativas, assim como as necessidades dos seus
familiares. Poderá aprender bastante no ambiente de
trabalho. Na companhia da pessoa amada, esclareça
antigos desentendimentos. Cor: verde.

'I PEIXES
7T Agradeça às pessoas que ajudaram você em suas

conquistas profissionais, especialmente as que deram
contribuições para o seu crescimento. A dois, um
bom papo poderá aumentar o clima de sedução. Seu
carisma vai envolver quem ama Cor: branco.
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Quer publicar sua foto' �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Chico Buzzi

(cinegTafista
daRIC

Record) foi O
aniversariante
do dia 26 e

recebeu muitos

parabéns dos
familiares
e amigos
que desejam
felicidades e

sucesso

Professoras Elaine Lamego, Viviane Maciel e
Morgana Ponath, com as crianças Maria Luisa

Dias, EduardaWelker e Mariane Kuskoski, durante
festa a fantasia no CEI Franz Dom

Parabéns aos Campeões do Torneio de Bocha que foi
rea,lizado no Rochas Bar, no dia 24. A organização

agradece aos que participaram da festa

Leandro Kist se forma
em Engenharia Elétrica
no dia 30 e recebe os

parabéns da esposa
Talita e da família

Mauro Pedrozo

completou mais um ano

de vida no dia 23. Quem
deseja toda felicidade
do mundo é a sua

namorada Roseneia e
.

seu amigo Kauê

Gustavo Jungton recebe
I

•

os votos de mwtas
felicidades e saúde pelo
seu aniversário de 4

�os,comemorados
no dia 28. Amamos

,

muito você! E o que
desejam os seus pais,
tios, avós e bisavós

I

Novas câmeras
\

digitais Sony2012
o mês de março marca a

chegada de novas câmeras

compactas da Sony ao mer

cado brasileiro. Três novos

modelos da série W estão

disponíveis ao consumidor,
abrindo a temporada de lan

çamentos da empresa, nos

modelos DSC-W610, DSC
W620 e DSC-W630. Entre as

novas funcionalidades está
o recurso Sweep Panorama

360, que cria uma foto pano
râmica de 360 graus rapida
mente. Outra novidade das
novas câmeras da Sony é o

Menu Diversão, que permite

,

a inserção de efeitos visuais
nas fotos. Todos os novosmo
delos também contam com o

recurso Face Detection e tec

nologia Smile Shutter.
A câmera DSC-W630 é a

mais completa do. trio, com
um sensor de 16.1 megapí
xels, zoam óptico de 5x, zoam
digital de 20x, menos de um
cm de largura, tecnologias
Smile Shutter, BlinkWarning,
iAuto e Optical Steadshot,
.que prometem um resultado
final de alta qualidade. Tam
bém é capaz de registrar víde
os em alta definição.

Novo iPad chega a novos países,
mas Brasil segue sem previsão
A segunda leva de lança

mentos do terceiro tablet da

Apple, o novo iPad, chegou
a 26 novos países a partir do
dia 23. O aparelho foi lança
do nos Estados Unidos no

último dia 16, e ainda não
tem previsão para chegar no
Brasil.O produto já é consi
derado um sucesso de ven

das. Segundo a Apple, foram
vendidos mais de 3 milhões
de unidades do tablet em

apenas 3 dias (durante o últí-

mo fim de semana), somente
nos Estados Unidos.

Até o momento, não há
nenhuma informação ofi
cial da Apple sobre quan
do o produto será lançado
no Brasil. O tablet ainda
nem sequer passou pelo
processo de homologação
da Anatel (Agência Nacío
nal de Telecomunicações),
um importante passo para
a chegada do produto no

mercado brasileiro.

GoogleOix
O Google Play

- o bom e velho
Android Market
- está consideran
do a hipótese de
vender filmes pela
internet aos donos
de aparelhos com

sistema operacio-
nal Android. Atualmente já é possível utilizar o serviço para
alugar algumas produções. Se tudo der certo, é possível que
as vendas tenham início em julho deste ano. Só não sabemos

.

seo servlço-valerá para olÉràsil'ou quando ele chegará aqui.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br
/

QUINTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2012 117 1 GERAL

Semana Santa

Grupo encena Paixão de Cristo
Chico de Paulo será

palco dos momentos
vividos por Cristo há
mais de 2 mil anos

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Resgatar
.

e retransmitir as

mensagens de Jesus Cristo.
Esse é o principal objetivo do

grupo teatral Chico de Paulo,
que pela terceira vez vai ence
nar a peça "Drama do Calvá
rio". Liderado por Fábio César
Weiss, presidente do grupo, o

elenco é formado por cerca de
70 pessoas. A encenação acon-

Queremos fazer
uma união, porque
não podemos ter

nenhuma distinção.
Fábio César Weiss

FOTOS MARCELE GOUCHE

TEATRO Grupo encena pela terceira v�� a peça "Drama do Calvário", dia 6

tece no sábado, dia 6 de abril,
às 19h30, no bairro Chico de

Paulo, próximo aMenegotti.
A apresentação começa

com o momento em que Ju
das entrega Jesus e depois se

enforca em uma árvore. Em

seguida, segue todo o cal

vário, a crucificação e a res

surreição de Cristo, que será
encenada com a ajuda de
efeitos especiais. Os interes
sados em fazer parte do gru
po podem se inscrever para

Páscoa: chocolate para adoçar a vida
Nas semanas que antece

dem a Páscoa, muitas pessoas
procuram algo diferente. Em

. Jaraguá do Sul, num lugar es
pecial, elas poderão encontrar

o que esperam. A loja, meio

discreta, é tomada de chocolate

por todos os cantos, nas pare
des, no teto. Os, ovos, cobertos

por embalagens coloridas, são
as principais atrações de quem
procura a loja Luzia Chocolate
Artesanal, no bairro Vila Nova.

Hámais de 20 anos fabrican
do chocolate caseiro, a proprie
tária Luzia Xavier da Rosa, 58

anos, garante que tudo é feito
com carinho e amor para agra-

dar os clientes e adoçar a vida
das pessoas. Preocupada com a

qualidade, a empresária afirma
que gosta de dar 0 toque final
em toda a produção. "Tudo é

comigo, para poder deixar ami
nhamarca no chocolate".

Para o período de Páscoa,
Luzia conta que a preparação
começa mais cedo que o nor

mal. "Estamos nos preparando
desde janeiro, confeccionando
os ovos de Páscoa. Tem que co

meçar antes, se não é impossível
dar conta de tudo".A expectativa
de incremento nas vendas é de
10% e duas funcionárias foram
contratadas especialmente para

esse período. "Precisamos de
mais pessoas para conseguir dar
conta da demanda. Não sei ao

certo, mas vêm muitas pessoas
""

procurar nosso chocolate".
No começo do negócio, Lu

zia fabricava chocolates apenas
para vender entre a vizinhança
e hoje a fama de seus chocolates

.

vai longe. O focomaior é oferecer
um produto diferenciado, como
os ovos com embalagens colori
das, cenouras de chocolate. Mas
a preocupação vai além do cho

colate, ela também se preocupa
em deixar uma mensagem para
que o verdadeiro sentido da Pás
coa seja resgatado.

,

NEGOCIO
Luiza foca
em vender

,

produtos
diferenciados
há mais de
20anos

participar como figurantes,
pois ainda há vagas: Desde o

início do ano, já foram feitos
três ensaios. Weiss faz ques
tão de destacar que a encena

ção é para todas as religiões,
pois há tanto luteranos como

católicos no elenco. "Queremos
fazer uma união, porque não

podemos ter nenhuma distin

ção", destaca o presidente.
A primeira encenação acon

teceu em 2009 e a segunda veio'
logo em 2010. Mas, para poder

.

·se preparar mais, o grupo deci
diu realizar o teatro a cada dois
anos. "Quando começamos,
nos chamaram de malucos,
porque não tínhamos cenários
e fizemos tudo de forma bem

simples", lembra o presidente.
Em 2010, a encenação come

çou a evoluir, mas mesmo as

sim, a decisão foi esperar para
voltar com mais novidades.

Natural de São Bento do Sul,
Weiss mantém uma tradição de
família. Seu pai também orga
nizava a encenação da Paixão
de Cristo com cerca de 1 mil

pessoas. "Isso vem no sangue,
é uma paixão que tenho desde

criança", comenta. Mas seu tra
balho não se resume apenas ao

de presidente do grupo, ele se

diz "um faz de tudo", que atua,
dirige e até ajuda namontagem
dos figurinos.

Macol tamdetudo

JJM�lfM rnlkYA\ MlkYA\
©rn�lf�@ ©@lkYA\rn�©Dt%[b

Um novo conceito em vendas de
materiais para casa e construçõo,

A LOJA MACOL ESTÁ SE
ESPECIALIZANDO EM PISOS,

PORCELANATOS iPASTILHAS E PORTAS.

Um local onde você terá

tranquilidade para fazer suas

compras com amplo
estacionamento.

,

JARAGUA
,......,........_....._.

I I

Acesso no final da Marechal Deodoro, 1550
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Ollto (le
Cristiano Mahfud Watzko, escritor

Todos os anos, nos meses de março e

abril, os contribuintes devem reali
zar sua declaração de Imposto de Ren

da. Considerando que estamos em perí
odo de declarar, a título de curiosidade
listo abaixo algumas frases de personali
dades da economia, literatura e política
que já manifestaram opiniões diversas
sobre os-impostos.

110 imposto tem esse nome porque, de
outro modo, ninguém o pagaria." (Carlos
Drummond de Andrade)

('As promessas de ontem são os im

postos de hoje." (William Lyon Macken
zie King)

1I0S impostos representam os nervos

do Estado." (Cícero)
"Todo imposto é ruim, por isso cha

ma-se imposto, senão se chamaria vo

luntário." (Fernando Henrique Cardoso)
110 imposto é a arte de pelar o gan

so, fazendo-o gritar o menos possível e
obtendo a maior quantidade de penas."
(John Garland Pollard)

IINo imposto profissional, o justo
paga mais. e o injusto menos, sobre o

me-smo rendimento." (Platão)
('A coisa mais complicada de enten

der no mundo é o imposto de renda."

(Albert Einstein)
"Nada é mais certo neste mundo do

que a morte e os impostos." (Benjamin

ista

Chegou a hora de declarar!
Franklin)

Informações importantes referentes à

Declaração de Imposto de Renda do exer

cício de 2012, ano-calendário de 2011.
Está obrigado a declarar a pessoa fí

sica residente no Brasil que:
- recebeu rendimentos tributáveis,

sujeitos ao ajuste na declaração, cuja
soma foi superior a R$ 23.499,15;

- recebeu rendimentos isentos, não tri
butáveis ou tributados exclusivamente na

fonte, cuja soma foi superior a R$ 40mil;
- obteve, em qualquermês do ano de

2011, ganho de capital na alienação de
bens ou direitos, sujeito à incidência do

imposto, ou realizou operações em Bol
sas de valores, de mercadorias, de futu
ros e assemelhadas;

- obteve, na atividade, rural, receita
bruta em valor superior a R$ 117.495,75
ou pretenda compensar, no ano-calen
dário de 2011 ou posteriores, prejuízos
de anos-calendário anteriores ou do

próprio ano-calendário de 2011;
- obteve, em 31 de dezembro, a pos

se ou a propriedade de bens ou direitos,
inclusive terra nua, de valor total supe
rior a R$ 300 mil;

- passou à condição de residente no
Brasil em qualquer mês e nesta condi

ção se encontrava em 31 de dezembro;
- optou pela isenção do Imposto so-

bre a Renda incidente sobre o ganho de

capital obtido na venda de imóveis re

sidenciais, cujo produto da venda seja
aplicado na aquisição de imóveis resi
denciais localizados no país, no prazo
de 180 dias contados da celebração do
contrato de venda.

A entrega da declaração foi libera
da às 8h do dia lo de março, e pode ser

entregue até as 23h59 de 30 de abril,' no
sítio da Receita Federal mediante a uti

lização do programa de transmissão Re

ceitanet, ou em disquetes nas agências
do Banco do Brasil ou da Caixa Econô
mica Federal.

Algumas novidades - A primeira
é que serão aceitas, para abatimento

A entrega da declaração
foi liberada às 8h do dia
IOde março, e pode ser
entregue até as 23h59

de 30 de abril.

na declaração, as doações feitas entre

Iode janeiro e 30 de abril de 2012 en

quadradas no Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA. O valor'doado por

cada contribuinte poderá ser de até 3%
do imposto devido, observado o limite

global de 6% do valor total do imposto
devido para as deduções de incentivo.

A segunda novidade é que a pessoa
física com renda superior a. R$ 10 mi
lhões terá que utilizar certificado digital
para a apresentação da declaração. No
ano passado 170 contribuintes se en

quadraram nesse total de rendimentos.

Expectativa - A expectativa da Recei
ta Federal é que o número de declara-.
ções esteano atinja 25 milhões.

Multa - O contribuinte que não en

tregar a declaração no prazo ficará su

jeito à multa de 1% ao mês-calendário
ou fração de atraso, calculada sobre o

total do imposto devido, e terá como va
lor mínimo R$ 165,74, limitado ao valor
máximo de 20% do IR devido.

Espera-se que os contribuintes dei
xem de lado- a falsa impressão de que
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO é algo
somente para empresas. Planejar a

forma de pagar tributos é método que
podemuito bem ser utilizado pelos con
tribuintes no momento da declaração
do imposto de renda da pessoa física,
vindo a significar efetiva economia tri
butária, de forma absolutamente lícita,
seguindo as recomendações estabeleci
das na própria legislação.
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REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DESANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGE lllLLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDnALDEINTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste �llital a os aceitar ou pa,
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de

resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser (em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou dom.iciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 29159 Sacado: DAlAKASSI MODAS IIDA ME CNPJ: 04.608.095/0001-81 Endereço: Rua 11
de Novembro nO 4626, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: OSBORNE TEXTIL IIDA ME CNPJ:
10.520.30110001-08 Número do Título: 4156-001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DataVencimento: 12/03/2012 Valor: 1.025,08 liquida
ção após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

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

Protocolo: 29118 Sacado: DARIO LORENOMAlITINI CPF: 351.470.839-87 Endereço: Estrada 7 de janeiro
nO s/n, 7 de Janeiro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COM. DERN. PErnOLEO GARUVA IIDA CNPJ:
85.315.414/0001-62Número doTítulo: 24349/3 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 15/03/2012 Valor: 100,00 liquidação após a intima
ção: R$11,6O, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29290 Sacado: DINHO TRANSPORTES IIDA ME CNPJ: 01.235.227/0001-89 Endereço: Estra
da Jacu Acu nO 05, Jacu Acu, 89270-000, Guaramirim Cedente: BELLUNO FUNDO DE INVEST. EM Dill.
CRED - MUITISEIORIALCNPJ: 10.338.491/0001-39 Número doTítulo: 2387/4 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 06/03/2012 Valor:
1.507,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29294 Sacado: EDINA CRISTINA VIEIRA GONCALVES CPF: 063.616.329-62 Endereço: Rua
Armando Stringari n° s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CHElLYN LINGERIE IIDA CNPJ:
05.297.285/0001-98Número do Título: 123508 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 20/03/2012 Valor: 622,85 liquidação após a intima
ção: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28943·Sacado: EDlR JOSE MATUSZEWSKJ CPF: 029.514.729-60 Endereço: Rua Benjamin
Constantn° s/n, Benjamin Constant, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DEREITIME
CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número doTítulo: 000000775 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica

ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCiAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/03/2012 Valor:
276,54 liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 28944Sacado: EUGENIASAFANELIWULFCPF: 899.189.839-49 Endereço: Rua 11 deNovem
bro n° 4501, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOLID.
LillSALVES - CREDlALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09Número doTítulo: 714 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimen
to: 10/03/2012 Valor: 1.714,02 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28865 Sacado: NAN ROBERTO VENERA CNPJ: 13.572.100/0001-34 Endereço: Rua Bana
nal n° 2090, Bananal do Sul, 89270-000, Guararnirim Cedente: MERZ COMPRESSORES IIDA CNPJ:
13.801.839/0001-70 Número doTítulo: 0405-7/50184-0 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indica

ção Apresentante: BANCO DO BRASil..SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 08/03/2012 Valor:
423,70 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29005 Sacado: JOAO BATISTA LEITE CPF: 598.786.909-97 Endereço: Rua GuilhermeTomelin
nO 551, Caixa da Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do
Título: 00522901 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil..
SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/03/2012 Valor: 87,76 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29296 Sacado: lAZARIS TRANSPORTES E INDUSTRIA DE MADEIRAS IIDA CNPJ:
80.732.829/0001-18 Endereço: Estrada Geral Braço Direito nO stt«, Braço Direito, 89108-000, Massaran
duba Cedente: RB RECAPAGENS BLUMENAU ITDA ME CNPJ: 07.564.353/0001-63 Número do Título:

9316-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data
Vencimento: 04/03/2012 Valor: 394,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28987 Sacado: LEOVANE BATISTA DE MORAIS CPF: 060.708.159-71 Endereço: Rua 11
de Novembro nO 3110, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ:
01.149.953/0001-89Número doTítulo: 251021692 Espécie: Cédula deCrédito BancárioApresentante: SER
GIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 12/05/2011 Valor: 46.499,40 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28852 Sacado: UZIANEPRISCllA PEILENSE CPF: 071.551.799-65 Endereço: RuaErnilio Preti
n° 07, Corticeira,.89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO DAYCOVALS/ACNPJ: 62.232.889/0001-90 Nú
mero doTítulo: 10-127618/11 Espécie: Cédula deCrédito BancárioApresentante: BANCO DAYCOVALS/A
DataVencimento: 23/05/2011 Valor: 6.742,94 liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29220 Sacado: MACIGE COMERCIO IIDA - ME CNPJ: 73.321.697/0001-76 Endereço: Rua
lrineu Vilela Veiga nO 137, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO VOTORANTlM SA CNPJ:
59.588.111/0001-03 Número do Título: 009412-2/3 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
ApreseJ1fante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 07/01/2012 Valor:
222,97 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 29221 Endereço: Rua Irineu Vilela Veiga nO 137, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:
BANCO VOTORANTIM SA CNPJ: 59.588.111/0001-03 Número do Título: 009412-3/3 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 06/02/2012 Valor: 222,97 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 29222 Endereço: Rua lrineu Vilela Veiga nO 137, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:
BANCOVOTORANTIM SA CNPJ: 59.588.111/0001-03 Número do Título: 010643-1/1 Espécie: Duplicata

-

deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 16/03/2012 Valor: 396,10 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 29287 Sacado: MOACill GRIBOSKI CPF: 018.100.989-71 Endereço: Estrada Geral Massa
randubinha nO s/n, São Miguel, 89108-000, Massaranduba Cedente: ZANDONA COMBUSTNEIS LIDA

CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número do Título: 242/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 15/03/2012 Valor: 2.000,00 Liquidação após a
intimação: R$11,6O, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29288 Sacado: MOVINGUP EVENTOS LIDA ME CNPJ: 12.000.515/0001-70 Endereço: RuaMa
rechalCastelo Branco nO 4517, Centro, 89275-000, SchroederCedente: DICOMUNICAÇOES E EXPLORA

ÇÃODE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001'81 NúmerodoTítulo: 0000226906 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 20/03/2012 Valor:
1.591,00 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28965 Sacado: OTTO CARL ITTNER CPF: 564.206.509-25 Endereço: Estrada Geral Pinheiro
Primeiro nO s/no, Não Informado, 89108-000, Massaranduba Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42
Número do Título: 00515101 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASil..SA - AGENCiA GUARAMITUM DataVencimento: 07/03/2012 ValOI! 112,10 Liquidação após a
intimação: R$ J 1,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 29217 Endereço: Estrada Geral Pinheiro Primeiro nO s/no, Não Informado, 89108-000, Massa
randuba Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00530101 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por lndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVen
cimento: J6/03/2012 Valor: 142,10 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29353 Sacado: RILCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAÍ.CADos IIDA - ME CNPJ:
03.389.786/0001-79 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° 100, ilha da Figueira, 89270-000, Gua
ramirím Cedente: COOPERATNA DE ECONOMIA E CREDITO Ml)TU0 DOS FABRICANTES CNPJ:
01.667.766/0001-97 Número do Título: 2012R/1649 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/03/2012 Valor:
4.083,33 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28948 Sacado: SANDRO MICHELUZZI CPF: 030.950.819-36 Endereço: Estrada 2° Braço do

Norte n° s/n, 2° Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: BillUTIA COMERCIO DE MOTOS
IIDA ME CNPJ: 01.794.117/0001-57 Número do Título: 1-3-2/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
12/03/2012 Valor: 870,00 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 64,09, Diligência: R$35,6O,
Edital: R$15,00

Protocolo: 29319 Sacado: SILMARA DE FATIMA PIRES CPF: 978.441.799-53 Endereço: RuaMaria Zas
trows nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ADD PISOS E ACABAMENTOS IIDA ME CNPJ:
10.834.755/0001-45Número do Título: 307 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 15/03/2012 Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29219 Sacado: TERESINHAMARli SOARES CPF: 640.761.309-44 Endereço: Rua Otto Bauer
nO40, Centro, 89108-000, MassarandubaCedente:DYSPEFCOMERCIOEREPRESENTAÇOESLIDACNPJ:
02.747.714/0001-93 Número do Título: 1-16248/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 14/03/2012 Valor:

230,36 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29179 Sacado:VAIDEVINOROSSI CPF: 497.410.399-72 Endereço: Estrada GeralSegundo Bra
ço do Norte n° s/no, Segundo Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: MEDIBA MECANICA
DIESEL BARBEITA IIDA CNPJ: 05.652.234/0001-37 Número doTítulo: 1566/1097-01 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 16/03/2012 Valor: 1.141,50 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 64,09, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28989 Sacado: VAIDill MARTINS DOS SANTOS CPF: 124.914.218-01 Endereço: Rodovia
Guilherme Iensen, km 10 no 100, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A CÊI
CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 197000216 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresen
tante: SERGIO SCHULZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 20/04/2010 Valor: 204.031,20
Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 28994 Sacado:VAIDill STRINGARI CPF: 019.577.439-64 Endereço: Rua 3° Braço do Norte nO

s/n, 3° Braço, 89108-000, Massaranduba Cedente: UNIAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN
TOSAGRIC IIDA CNPJ: 03.125.261/0001-26Número doTítulo: 140312 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
15/03/2012 Valor: 1.546,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29261 Sacado:VALMIRPEREIRADASILVA CPF: 787.981.409-49 Endereço:VIlaHuston n° s/n,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: MADEIREIRA FWRlDA IIDA EPP CNPJ: 95.817.664/0001-54
Número do Título: NFE 2727/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNlBANCO SADataVencimento: 10/03/2012 Valor: 290,00 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29034 Sacado: VANDEU GONCALVES DA LUZ CNPJ: 11.633.867/0001-0� Endereço: Ruama
Hack n° s/n, Guarani Açi, 89108-000, Massaranduba Cedente: OESA COMERQO E REPRESENTAÇOES
IIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2219242U Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 08/03/2012 Valor: 1.205,81 Liquida
ção após a intimação: R$1l,6O, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 29293 Endereço: Ruama Hack nO s/n, GuaraniAçi, 89108-000, Massaranduba Cedente: OESA
COMERCIO EREPRESENTAÇOES IIDACNPJ: 81.611.931/0001-28 Número doTítulo: 2227015U Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:
15/03/2012 Valor: 1.324,31 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$
35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29238 Sacado: VITORIO CALEBI CARDOSO DE ANDRADE CPF: 047.232.419-57 Endereço:
Rua Anelio Nicocelli n° s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: DEMAXSUL ATACADISTA LIDA
CNPJ: 12.863.738/0001-61 Número do Título: 000497-002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 18/03/2012 Valor: 282,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramirim, 29 demarço de 2012.

CHRISTAINGE'HIlLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Obra continua sem definição
Impedimento
judicial invíabílíza
execução dos
projetos para
novos acessos

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

Pedro Leal

Passados quase dois anos'

desde que foi protocolada
pela Associação de Moradores
do bairro Vila Rau, em 2010, o

Tribunal de Contas do Estado
não aceitou a denúncia acerca

das supostas irregularidades a

respeito da construção de uma

ponte entre os bairrosVila Rau e

Amizade, obra iniciada em 2008

e abandonada desde o final do
mesmo ano.

Porém, a situação continua
em um impasse. 110 TCE não acei
tou as denúncias por falta de evi
dências no documento que lhe foi

encaminhado, pois os indícios de
irregularidades não estavam dis

poníveis quando a denúncia foi

enviada", explica a advogada res

ponsável, Fernanda Klitzke.
Mesmo com a rejeição das

denúncias pelo TCE, a situação
na esfera judicial deve continuar
a mesma, diz Fernanda. "Ainda
existem três liminares impedin
do a construção damaneira que
a Prefeitura propõe, embora o

poder público ainda queira se

guir com o projeto", conta.
O autor da denúncia, João Cí

cero dos Santos, presidente da

Associação dos Moradores da
Vila Rau, afirma que a Prefeitura
tem dito inverdades sobre o caso.

"Eles dizem que não podem fazer
onde foi começado em 2008 por
causa de irregularidades, mas

não dão provas 'convincentes

disso", afirma, dizendo que é a fa
vor das duas pontes - mas amais

antiga tem de ser concluída antes
de se iniciar uma nova.

De acordo com a Prefeitura, o

projeto deve seguir normalmen
te, sem interrupções. Já no an

terior' uma série de problemas
haveria no local e com a cons

trução, incluindo alterações não
autorizadas no projeto da ponte,
segundo a administração. Des
pesas não teriam sido causa

das ao governo, pois a obra dita
como irregular não foi paga.

MARCELE GOUCHE

INACABADO Em 200�, somente pilares da nova ponte foram erguidos

Auxílio financeiro

Termina o prazo para
cadastro no Bolsa Família
A Secretaria da Assistên

da Social de Iaraguá do Sul
comunica que o prazo para
a atualização do cadastro das

pessoas que recebem o auxí
lio do Programa Bolsa Famí

lia, do governo federal, e as

que não recebem, mas que
têm o cadastro no Cadastro
Único, termina hoje às 17h.

Segundo o coordenador
do programa, Celso Luiz Cos

ta, a família que não fizer o

recadastramento pode perder
o benefício da tarifa social de

energia elétrica. Atualmente,
estão cadastradas no progra
ma cerca de 20 mil famílias,
mas apenas 5% recebem o

subsídio. "Em Jaraguá rece

bem o auxílio hoje em média
1.735 famílias", afirma.

Para o recadastramento,
os interessados devem procu
rar a Secretaria daAssistência

Social, no prédio da Prefeitu-

ra de Jaraguá, que fica na Bar
ra do Rio Molha, das 7h30 às
11h30 e das 13h às 17h. Tam
bém é possível buscar atendi
mento nos Centros de Refe
rência de Assistência Social.

Para fazer a atualização, é
necessário levar carteira de
identidade e de trabalho, CPF,
protocolo de renda, atestado
de frequência escolar dos
filhos e comprovante de re

sidência. Mais informações
pelos números: 2106-8109 ou
2106-8014.

Em Jaraguá,
recebem o

auxílio em média
1.735 famílias.

Celso Luiz Costa,
coordenador

Entenda o

problema
Durante a administração de
Moacir Bertoldi, em 2007,
foi iniciada a construção
de uma ponte ligando os
bairros Rau e Amizade, .

passando pela lateral do
antigo mercado Rau. A obra
foi interrompida devido às
enchentes em 2008, e em
2009, o governo Cecília Ko

nell, ao invés de retomar os
trabalhos, optou por iniciar
outra ponte, na ruaAnna
Mueller Enke. Moradores
'dos dois bairros entra-
ram com queixa em 2010,
exigindo a construção no

.

local original, alegando que
amudança violava o Plano
Diretor da cidade. Porém,
segundo a Prefeitura, o
projeto antigo resultaria
em uma despesa de R$ 5

milhões, contra o estimado
de R$ 2,5 milhões para o

projeto atual.

Câmara homenageia
90 anos do PC do B

Assim como outras Casas dirigiu a Guerrilha do Araguaia
Legislativas do país, a exemplo em 72-75. Ao fim da ditadura,

. do Congresso Nacional, a Câ- alcançou a legalidade. Atual
mara de Vereadores de Jaraguá mente, a sigla faz parte da base
do Sul abre espaço hoje, du- de sustentação do governo Dil

rante sessão ordinária, para ho- ma, à frente do Ministério do

menagear o PC do B pelos seus Esporte. Tem 42 prefeitos e 66

90 anos. Fundado em 1922, em vices. No Poder Legislativo, o PC
Niterói (RD, o Partido Comu- 'do B possui dois senadores, 14
nista do Brasil é a legenda mais deputados federais, 18 deputa
antiga do país. Viveu 60 anos dos estaduais e conta com 608

na clandestinidade. Em 1962, vereadores, entre eles Jean Leu

reorganizou-se em São Paulo, tprecht, que ocupa a primeira
adotando a sigla PC do B. Muito vaga do partido na Câmara de

perseguido pelo regime militar, Jaraguá do Sul.

Ação de desapropriação n05001740-98.2011.404.72�1�Sc � �dital nO 4258930
O excelentíssímo senhor doutor sandro nunes Vieira, JU�z f�de.r�I, �ubs
tituto 'da 1° vara federal e jef criminal adjunto de subseça� [udlclárta de

jaraguá do sul, seção judiciária do estado de santa catanna, na forma
da lei,

.

.

h' tFaz saber, aos que o presente edital virem ou �ele tlver�m con ecirnen o qu_e,
perante este juízo federal e s�cretaria resp�ctlva, tramitam os autos da .açao
de desapropriação acima refenda em que sao partes departamento na�l�nal
de infraestrutura de transportes -dnit e vaImor vieira da .rosa, rnarll lima
da rosa, joão tomaz de souza, ivone vieira de so�z�, mana �Ia�d�te �ar
ques, elisete teresinha de borba pinheiro e seu. conjuqe �aldmel pm.helr!"
cujo o objetivo é a desapropriação de imóvel abaixo descrito para realização
das obras do contorno ferroviário de joinville - ef-485/sc - trecho que co�a o

município de guaramirim/sc -, e por este mesmo edital, com prazo de 10 dias,
que será publicado na forma de I�i e afi.xado no lugar de costume na sede
deste juízo, intima eventuais terceiros e Interessados, nos termos do art. 34,
Caput, do decreto - lei n? 3.365/1941.
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Taxas de alvarás

Comerciantes contestam aumentos
Boletos de 2012

chegam a ter 900%
de acréscimo em

""

comparaçao com
os do ano passado

SUGESTÃO DO LEITOR

SCHROEDER

Tita Pretti

Ao receber o carnê de pa
gamento do alvará sani

tário, com vencimento para
o dia 29 de março de 2012, o

comerciante de Schroeder Ed

ney Corandin, 40 anos, foi sur

preendido com o aumento da
taxa: o acréscimo foi superior
a 900%, em comparação com

o valor de 2011. Proprietário
de uma fábrica de salgados no
bairro Schroeder I, diz que no

ano passado a taxa foi de R$ 67

e agora subiu para R$ 607. Já
o alvará de licença passou de

R$ 58 para R$ 141,20. Segundo
Corandin, nesta terça-feira ele
foi à Prefeitura pedir esclareci
mentos sobre o aumento e foi
orientado a abrir um protocolo.
"Pediram para eu aguardar até
o final da semana, que fariam
uma revisão dos valores", conta.

A alteração também assus

tou a comerciante Margarete
Cristina Belini, 32 anos. A pro
prietária de um salão de bele
za e de uma loja de materiais
de construção também deu
abertura a um protocolo na ad

ministração municipal. "Não

quero fugir do pagamento, só

quero saber o porquê desse au

mento' que realmente pesa no

bolso. Quero manter meu co

mércio aberto." A paranaense
diz que a Prefeitura irá visitar os
estabelecimentos para checar
se o valor está correto.

EDUARDO MONTECINO
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REAJUSTE Comerciante protocolou
pedido de reavaJ.iação da taxa de alvará

Prefeitura esclarece os ajustes
SegundoWeiss, as taxas não

tiveram nenhum ajuste extra

por parte da Prefeitura, além
da correção de 6,66% aplicada
a todos os impostos do muni

cípio, com base no UFM (Uni
dade Fiscal do Município; que
tem como indexador o INPC).

Weiss esclarece que a altera-

ção nos valores se deve à rees

truturação daVigilância Sanitá
ria. Até o ano passado, o Setor
de Tributação da Prefeitura era

o responsável pela emissão dos
boletos. Com a contratação de
dois fiscais para aVigilância, no
início de 2011, a emissão ficou

por conta do órgão, que utilizou

EDUARDO MONTECINO

AÇÕES Melro conta que para o próximo verão já
estão sendo feitos investimentos na rede local

os dados das empresas do mu

nicípio já existentes no cadas
tro do Setor de Tributação.

"Muitas empresas declaram
no registro do CNPJ que traba
lham com mais de um tipo de

atividade, especificadas pela
Classificação Nacional de Ativi
dades Econômicas (CNAE). An-

tes, a Prefeitura cobrava ape
nas por uma atividade. Agora
a cobrança esta sendo feita
corretamente: quanto mais

atividades, maior a taxa", ex
plica. As atividades do CNAE
estão relacionadas ao tipo de
produto e serviço que as em

presas oferecem.

Revisão
Os comerciantes que querem ter

os valores das taxas de alvarás sani
tários e de licença revistos podem
'procurar a Prefeitura e abrir um

protocolo, segundo a Secretaria de

Planejamento, Gestão eFinanças.
I� Vigilância Sanitária irá reali

zar uma visita ao estabelecimento
e verificar se os produtos e serviços
ofertados estão de acordo com as

atividades especificadas no registro
do CNPJ, para as correções serem

feitas", diz o secretário de Planeja
mento, Gestão e Finanças, Denilson
Weiss. Ele afirma ainda que, quem
já pagou a taxa e deseja ter o valor
revisto, também pode procurar a

Prefeitura para o ressarcimento.

Weiss também alerta os co

merciantes: "Há empresas que de
claram outras atividades visando

produtos que querem trabalhar
no futuro. No fim, acabam pagan
do a mais."

Agora a cobrança
está sendo feita

corretamente: quanto
mais atividades,
maior a taxa�'

I
'

Denilson Weiss,
secretário

Plenária CDL

Encontro debate ações da Celesc
A Câmara de Dirigéntes

Lojistas (CDL) realizou ontem

sua plenária mensal com só
cios patrimoniais, no Clube
Atlético Baependi. Na reunião,
esteve presente o gerente Re

gional da Celesc (Centrais Elé
tricas de Santa Catarina), Luiz
Melro, que falou das atividades
da companhia.

Entre os assuntos, foram

pautadas as ações para me

lhorar o fornecimento de

energia elétrica no Calçadão,
no Centro de Jaraguá. No últi
mo verão, o local teve diversas
quedas de energia e o forne-

cimento foi interrompido em

algumas áreas. Melro explicou
que no final do ano passado
foram instalados dois trans

formadores, um na frente
à antiga Prefeitura e outro

próximo ao Colégio São
Luís. Porém, os equipamen
tos não foram suficientes.
Para o próximo verão, já es

tão sendo Ieitos investimen
tos para evitar esse tipo de si

tuação. "Temos R$ 46 milhões

p�ua investir nos próximo
quatro anos, durante ogover
no atual", destaca.

Troca de cabos antigos e

J, j

instalação de transformado
res com maior potência já
estão sendo providenciados.
A intenção é colocá-los em

funcionamento durante o mês
de outubro.

No encontro
da CDL, foram
discutidas as

ações para
melhorar o

fornecimento' de
energta ,elétrica
do Calçadãó
de Jaraguá.

.' .
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Bolá' 23

Baependi recebe a
Taça Santa Catarina

Atual vice-campeão, BaependijFME utilizará

o fator casa para buscar um título inédito

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

Henrique Porto

OClube Atlético 'Baependí
sedia, entre amanhã e do

mingo, a 18a Taça Santa Cata
rina de Balão 23 masculino. O
evento é promovido pela Fede
ração Catarinense de Bocha e

Bolão e reúne as quinze princi
pais equipes do Estado, dividi
das em três chaves.

Além dos jaraguaenses do

Baependi/FME, a competição
contará com representantes de
Rio do Sul, Agrolândia, Herval
do Oeste, Joinville, São Bento

do Sul, Santa Cecília, Schroe-

der, Rio Negrinho, Água Doce,
Chapecó, Indaial e Xanxerê.

O Baependi/FME é o atu

al vice-campeão e corre atrás
de um título inédito. A equipe
disputa a chave A, enfrentando
na primeira fase o Guarani (São
Bento do Sul), o União Herva

lense (Herval do Oeste), o Sete

de Setembro (Xanxerê), e o 10

de Julho (Lages).
A primeira passagem acon

tece amanhã, a partir das 16h.
A segunda será na sexta, com
início às 12h45. Fechando a pri
meira fase, a terceira passagem
acontece no sábado, às 8h. Ao
final da primeira fase, as duas

melhores equipes de cada cha
ve avançam para a passagem fi

nal' namanhã de domingo.
"Será uma competição mui

to difícil, mas estamos traba
lhando o elenco e sabemos que
só depende de nós para sermos

campeões. Treinamos inten

samente para superar as difi
culdades que poderemos en

contrar durante a competição",
disse o coordenador da equipe,
Joel Luckmann.

O campeão se classifica para
o Campeonato Brasileiro de

Clubes, em 2013.

Primeira passagem
acontece amanhã,
a partir das 16b. A
final é no domingo.

DIVULGAÇÃO

PONTARIA Jaraguaenses estão conflantes, após título em Rio Negrinho

Campeonato Catarinense

[uventus encara oAtlético na estreia
O Iuventus conheceu on

tem a data e o adversário na sua

partida de estreia no Campeo
nato Catarinense. O conselho
técnico da competição foi teali -
zado na sede da Federação Ca
tarinense de Futebol, contando
com as dez equipes que tinham
direito à vaga na competição.

Assim como os jaraguaen
ses, Caxias, Porto, Concórdia,
Imbituba e Hercílio Luz conse-

guiram quitar seus débitos jun
to à entidade e ao Tribunal de

Justiça Desportiva.
A tabela e a fórmula de dis

puta serão as mesmas do ano

passado. As únicas alterações
são a saída do rebaixado Ioa
çaba e dos promovidos Atlé
tico de Ibirama e Camboriú,
pára as entrada de Biguaçu e

Concórdia.
.

O Juventus estreia jogando

em casa, contra o Atlético Tu

barão. Inicialmente o jogo está
marcado para o dia Iode julho, .

mas a diretoria juventina já en

trou em entendimentos para
antecipar a partida para o dia
30 de junho, um sábado. Nos
demais jogos da primeira roda
da, o Guarani recebe o Caxias,
o Porto encara o Concórdia, o

Biguaçu desafia o Imbituba e o

Hercílio Luz joga com o xv.

Futebol america

-Breakersmais forte
Depois do acordo com o Iuventus, através do qual mandará

seus jogos no Estádio João Marcatto, o Iaraguá Breakers fechou
mais uma parceria. Desta vez com o Joinville United, que passa
a treinar junto com os jaraguaenses, em busca de experiência.
Ainda pela parceria, alguns atletas do United serão aproveita
dos no Campeonato Catarinense pelo Breakers.

Das uet

Patrocínio Futsal Sub12
O basquete feminino -de

Iaraguá do Sul anunciou um

novo patrocinador. A escola
de idiomas All Cebel irá re

passar uma cota mensal em

dinheiro, além de dez bolsas

integrais, que serão destina
das para os atletas comprova
damente carentes.Ainda pelo
contrato, todos os atletas da
modalidade terão desconto
de 50% nas mensalidades.

Estão abertas as inscri

ções para o .30 Campeona
to Guaramirense de Futsal
Sub12 Masculino (Troféu Isi
doro Adolar da Silva) e para o
10 Campeonato Guaramiren
se de Futsal Sub12 Feminino

(Troféu Alvin Rau). As com

petições estão previstas para
iniciar no dia 21 de abril. As

inscrições são gratuitas. In
formações no 3373-0247.

•

I
DIVULGAÇÃO

Em mais wn belo desempenho, a paratleta
guaramirense Maria Helena Eggert conquistou o

segundo lugar na Travessia do Ribeiro, realizada
no ruo de semana na cidade de Bombinhas.

Helena completou os 1.500m em 44 minutos.

_Liga e

Lançamento
A Liga Norte de Basque

te (LNB) lançou mais uma

edição de seu campeonato
adulto masculino. Neste ano,
sete equipes de Joinville,
uma de Camboriú e uma de
Balneário Camboriú dispu
tam o título com os jaragua
enses da Ajaba/Menegotti.
A primeira rodada acontece

no dia 15, no Ginásio daM

Tupy, quando aAjaba/Mene
gotti enfrenta a Romaço.

Interbairros
Campeonato de Futsal

Interbairros de Corupá terá
dez equipes, divididas em

duas chaves. Na "X' estão 10

de Maio, Rio Novo, Rio Na

tal, Seminário e COHAB. A
"B" conta com Poço d'Anta, '

Centro, Pedra de Amolar e

Ano Bom (com duas equi
pes). Os jogos acontecem

nas noites de sexta, no Giná
sioWiily Gessner, com início
em 13 de abril.

CUfIá á nOSSâ pâgina NOF� e

fiqUê artfoftftüdó também ná Sütií ffide sodaig

fac""bookiCOm!Ocorteiodo' 'íVO
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Edmundo se despede
com choro e gols

I
;

I
I
,

;f

Atacante vascaíno marcou duas vezes no

jogo de despedida organizado pelo Vasco

JARAGUÁ DO SUL
........... . .

Agência Avante!

Anoite de quarta-feira foi es
pecial para Edmundo. Em

partida amistosa, o atacante

realizou sua despedida ofi
cial com a camisa do Vasco. E
fez bonito. Marcou duas vezes

na goleada sobre o Barcelona
(EQU) por 9 a l, em uma bonita
festa em São Ianuário.

"É o dia mais feliz da minha
vida. Quando a gente toma ati
tude errada, a nossa vontade é
de voltar atrás. Eu olho para essa

torcida e penso que tinha que ter

jogado aqui a minha vida toda",
disse Edmundo.

Na Taça Libertadores, o

Flamengo foi ao Paraguai en
frentar o Olimpia, que pulou

Champions
Milan e Barça
ficam no zero

o esperado clássico en

tre Milan e Barcelona, pela
quartas-de-final da Liga dos

Campeões da Europa, não

saiu do zero. Com Rabinho
e Ibrahímovic no ataque, o

"rossonero" até criou boas
chances. Mas o Barcelona foi
melhor o_ jogo todo e só não
saiu de San Ciro com a vitória

porque o árbitro sueco Jonas
Eriksson deixou de marcar

'uma penalidade clara do go-
leiro Abbiati sobre Sánchez.

"Quero dar os parabéns àmi
nha equipe. Hoje mostramos
um grande empenho,_ apesar
de passar por alguns

-

mo

mentos complicados", anali
sa Massimiliano Allegri, trei
nadar do Milan. "Sabíamos

que iria ser um jogo muito

difícil, mas tudo correu bem

para o nosso lado", comenta
Puyol, capitão do Barcelona.
O jogo ,de volta acontece no

" dia 3 de abril, em Camp Nau.

na frente aos 6' do l° tempo,
com Órteman, antecipando
Luiz Antonio. O Flamengo em

patou aos 3' do 2° tempo, com
Vagner Lave, após passe de Ro
naldinho. Mas nem deu tempo
de comemorar. Aos 6', Zeballos
precisou finalizar duas vezes

para vencer o goleiro Felipe e

devolver a vantagem aos para
guaios. Aos 25', Aranda driblou
Léo Moura e chutou da entrada
da área, no canto direito de Feli
pe. O Flamengo descontou com
Bottinelli, aos 32', que arriscou
e encobriu o goleiro Silva, mas
era tarde para uma reação.

No Campeonato Paulista,
vitórias apertadas de Corin
thians e Palmeiras. O Corin
thians marcou 1 a O no XV de

Piracicaba, jogando no Paca-

embu. O gol solitário foi 'mar
cado a I' do 2° tempo, com Ra

mon, que recebeu na entrada
da área, escapou da marcação
de três jogadores e finalizou.

Em Iundiaí, o Palmeiras só
encontrou a vitória aos 42' do
2° tempo, com João Vitor. Ele re

cebeu passe de Marcia Araújo, se
livrou do marcador e bateu com

classe, sem chance de defesa para
Vagner. "Não jogamos bem, tive
mosmuitasmudanças, mas ainda
bem que conseguimos a vitória.
Não foi uma boa partida, mas va
leu pelos três pontos", analisou o

volante Márcio Araújo,
No Campeonato Gaúcho, o

Internacional jogou fora de' casa
e não saiu de um empate sem

gols contra o Lajeadense.

Corintlúans e

Palmeiras encontraram
dificuldade em

seus jogos.

. LLUIS GENE/AFP

EQUlLÍBBlO Em Milão, o Barcelona de Daniel

Alves, segurou o MiIan, de Robinho

I ;ft11Iíll!f.;,

Catarinense ,fi t;lfIIIIJI!�,-,.6,•.",M,,-�II.,
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Rebaixamento
está definido

Restando três rodadas para o

término da fase classificatória
do Campeonato Catarinen
se, Brusque e Marcílio Dias

já estão matematicamente
rebaixados à segunda divisão.
Na noite de ontem, o Brusque
foi derrotado pelo Camboriú,
por 2 a 1, jogando no Estádio
Augusto Bauer. O resultado
também rebaixou o MarCÍ

lia, que foi superado pelo
Avaí, por 6 a 1, na Ressacada.
Porém, o resultado surpreen
dente da rodada foi a goleada
da Chapecoense - de Itamar
Schulle - sobre o Joinville, na
Arena Condá, por 4 a 1.

Olimpíadas
Brasileiros são

homenageados
O metrô de Londres já está no
clima dos Jogos Olímpicos.
Em uma homenagem à com

petição que acontece dentro
<,
de alguns meses na capital
inglesa, as 361 estações que
compõe o sistema foram
rebatizadas com nomes de
heróis e personalidades olím
picas. O Brasil está represen
tado pela jogadora de futebol
Marta e pelos velejadores Tor
ben Grael e Robert Scheidt,
que são homenageados em
estações vizinhas. Já Marta
está incluída em uma lista a

parte, dedicada somente aos

jogadores de futebol.
'

Polêmica

Mano Menezes

se justifica
o técnico da seleção brasi
leira, Mano Menezes, emitiu
nota oficial onde tenta se

justificarapós a polêmica
criada ao ser flagrado em
blitz da 'Lei Seca'. De acordo
com a PM, o treinador estava
sem a carteira de habilitação
e se recusou a fazer o teste

;

do bafômetro. Foi multado e

perdeu sete pontos. Mano diz
que sua habilitação ,ficou em
outro carro, mas não comen

tau sobre sua recusa em fazer
o teste do bafômetro. "Quero
ressaltar que apoio a conduta
dos policiais e agentes que,

me abordaram", disse.

.27/3 - Deportivo Táchira OxO Nacional (PAR)
• 27/3 - UniÍtersidad de Chile 2x1 Peüarol

• 28/3 - U, Católica 2x1 Unión Espaãola
• 28/3 - Defensor Sporting 1 xO Chivas

• 28/3 - Olimpia 3x2 Flamengo
• 29/3 - 19h45 - Boca Juniors x Arsenal

• 29/3 - 22h - Zamora x Fluminense

,,' Liga dns Campeões "

• 27/3 - APOEL Ox3 Real Madrid

• 27/3 - Benfica Ox1 Chelsea

• 28/3 - Milan OxO Barcelona

28/3 - OIympique Ox2 Bayern

.. ' Campeonato Paulista
• 28/3 - Mogi Mirim 2x2 ltuano

• 28/3 - Ponte Preta 3x1 Portuguesa
• 28/3 - Mirassol 2x3 Bragantino
• 28/3 - Comercial Ox2 Oeste

• 28/3 - Botafogo 2x3 São Caetano

• 28/3 - Corinthians 1 xO XV de Piracicaba

• 28/3 - Paulista Ox1 Palmeiras

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

• 29/3 - 19h30 - Guarani x Linense

• 29/3 - 21 h - Santos x Guaratinguetá

" ., Ca�peonat� Catarinense
• 28/3 - Chapecoense 4x1 Joinville

• 28/3 - Metropolitano 2x2Atlético-IB

• 28/3 - Brusque 1 x2 Camboriú

• 28/3 - Criciúma 2xO Figueirense
• 28/3 - Avaí 6x1 Marcílio Dias

• 28/3 - Cruzeiro 1 x1 Cerâmica

• 28/3 - São Luiz 1 x3 Juventude

• 28/3 - Santa Cruz 3x3 São José

• 28/3 - Lajeadense OxO internacional
• 29/3 - 19h - Ypiranga x Universidade

• 29/3 - 19h - Caxias x Pelotas

• 29/3 - 20h30 - Veranópolis x N. Hamburgo
• 29/3 - 21 h1\O - Grêmio x Avenida

• 28/3 - Corinthians 2x1 Arapongas
• 28/3 - lraty OxO Paranavaí

• 28/3 - Rio Branco 2x2 Roma

• 28/3 - Cianorte OxO OperáriO
• 28/3 - Toledo Ox2 Atlético
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Decisões do órgão gerampolêmica
Instituto dá alta para pacientes que não têm
condições para voltar à rotina do trabalho

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Maria LuziaPetri chorava. Em
sua casa simples, no bairro

ilha da Figueira, Dona Maria re

cebeu a equipe do OCP bastante
abalada. Na semana passada, a

dona de casa perdeu a filha, Elie
te Aparecida Petri, de 35 anos.

Eliete trabalhou como auxiliar de

produção durante 11 anos, quan
do foi afastada por Lesão por Es

forço Repetitivo (LER) e sinais de

-depressão. Em 2010, o Centro de

Atenção Psicossocial de Jaraguá
do Sul (CAPS) concedeu um ates

tado, com fins de comprovação
junto ao INSS, de que Eliete en

contrava-se em tratamento para
TranstornoAfetivo Bipolar (TAB).

Na cópia do documento, apre
sentado por Dona Maria ao OCp,
consta que devido ao quadro ins
tável dapaciente, elanão seria ca--

paz de tomardecisõesnemdepla
nejar suas atividades diárias e que,
muito provavelmente, a paciente
manteria essas características em
ambiente de trabalho. O docu
mento termina com a recomen

dação de que Eliete semantivesse
afastada de suas atividades labo
rais por tempo indeterminado.

Apesar da recomendação, no dia
4 de março deste ano os benefí
cios que Eliete recebia do INSS

Tentei falar com

eles, chamá-los
extra-oficialmente

para saber o que
está acontecendo,
mas sem sucesso.

Natália Petry,
vereadora

por invalidez foram cortados. No
dia 16 de março, convocada pelo
INSS, ela passou por uma perícia
que constatou lia inexistência de

incapacidade para o trabalho ou

a inexistência, de deficiência". A
decisão de manter a suspensão
dos benefícios contribuiu para o

agravamento do estado de Eliete,
que ingeriu uma quantidade ex

cessiva demedicamentos contro

lados, o que acabou provocando
a suamorte.

Assim como Eliete, Eusébio
Marcos Pedroso, 58 anos, tam

bém passou pela perícia do INSS
e foi liberado para trabalho, mes
mo apresentando laudos e raiosX
que comprovamhérnia de disco e

osteoporose nos dois joelhos. Eu
sébio trabalhava com construção
civil e segue registrado na empre
sa, no entanto, sem receber o be
nefício nem podendo trabalhar.
"Já fiz três, quatro períciasno INSS
e eles me liberam sem nem olhar
os laudos e os exames, e na firma
eles não me deixam trabalhar."
Ciente das reclamações, a ve

readora Natália Petry disse que
vem tentando entrar em contato

com os responsáveis há um mês.

"Primeiro, eu tentei falar com eles,
chamá-los extra-oficialmente para
saber o que está acontecendo, mas
sem sucesso". Hoje, o assessor da
vereadora foi pessoalmente ao

INSS para tentar contato, e nova
mente não obteve respostas.

Na tentativa de esclarecer o

caso, a vereadora elaborou um

requerimento, aprovado pelo
plenário no dia 22, convocando
o responsável pelo setor de perí
cias médicas para participar de
uma sessão na Câmara. Segunda
a vereadora, ele já teria aceitado
o pedido. O OCP também tentou

entrar em contato com o INSS,
mas ninguém atendeu.

MARCELE GOUCHE <,

TBIS'l"EZA Dona Maria está aba.Jada. com o tratamento recebido pela filha

Acidente

Motodclista

fica ferido

Schützenfest

Fogo destróimascote
o caso de vandalismo nador do parque, Sérgio Luis

contra a mascote da Schüt - da Silva, o ato foi registrado
zenfest, a Frida, está sob in- e encaminhado à diretoria

vestigação. Na madrugada de turismo e à gerência do
de sábado, um incêndio cau - patrimônio. O local, agora,
sou a destruição do boneco, conta com um vigia e um .

de cerca de 3 metros de altu- novo funcionário foi soli

ra, no Parque Municipal de citado. A mascote foi uma
Eventos. Além do incêndio,

-

doação da Escola de Samba
os conectores das manguei-Protegidos da Princesa, em
ras dos hidrantes estavam 2011. O valor do prejuízo é
cortados. Segundo o coorde- de cerca de R$15 mil.

Um acidente entre carro e

moto foi registrado ontem, por
volta das llh50, na rua Walter

Marquardt. O condutor damoto,
Paulo Roberto Stinghen, 24

anos, pilotava uma Honda CBX
Twister com placas de Iaraguá
do Sul. Segundo informações da
Polícia Militar, o rapaz foi eje
tado da moto contra um poste
e acabou sofrendo ferimentos

graves. Ainda consciente, Paulo
foi levado pelos bombeiros para
o Hospital São José. O dono do

carro, Luís Carlos Pereira, de 27

anos, foi autuado por dirigir sem
habilitação. A polícia deu voz

de prisão e o carro foi recolhido

pelo guincho.

Perda total

Incêndio no João Pessoa
Por volta das 2h damadrugada de hoje, os bombeiros de

Jaraguá do Sul foram acionados por conta de um incêndio

que destruiu totalmente uma casa na rua Paulo Eggert, no
bairro João Pessoa. Uma amiga da proprietária da casa teria
ateado fogo em um colchão após uma discussão.
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GIA L
i� �e Manipulação Ekilíbrio traz fórmulas exclusivas para quem quer perder peso com saúde.

IRvtNGIA GABONENSIS

A Irvingia gabonensis é um

fitoterápico obtido do caroço da
manga africana, que ajuda a

prolongar a sensação de saciedade,
diminui o apetite e faz com que a

ingesta alimentar seja menor.

Benefícios:
- As fibras presentes na fruta
diminuem a fome e estimulam o

funcionamento do intestino.
- Possui componentes

de ação lipolítica, ou
seja, ajudam na

queima de

gordura. Além de

ajudar no
emagrecimento e

controle de peso.
- Estudos comprovaram que a

irvingia gabonenses ajuda no

controle de deslipidemias, reduzindo
o colesterol lDl e triglicerídeos e

melhorando os níveis do colesterol
HDL, assim como reduz os níveis de

glicose no sangue.

conferindo diversos benefícios à
saúde.

CAPSUlA DE ÓlEO DE COCO

Benefícios do óleo de coco
- Acelera o metabolismo
- Melhora o funcionamento do
intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Retarda o envelhecimento

Feito à base de coco, o óleo natural
acelera a queima de calorias, tira a

fome, regula o intestino e ajuda a

secar alguns quilinhos.
O óleo do coco é considerado
auxiliar no emagrecimento quando
incluído no cardápio diário. É rico
em substâncias antioxidantes e

apresenta propriedades funcionais,

E tes fórmulas você encontra na Ekilíbrio Farmácia de Manipulação.
Consulte seu médico ou nutricionista!

.

\,\€.\flA. DE JARAGUA DO
·�\o SÚ(.
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

�,

SEMINOVOSCARAGUÁ

Faça revisões em seu veículo regularmente
PromoçOes válidas até 31/03/2012 para velculos com pintura sólida. Frete incluso. Qualquer percentual de desconto anula a promoção 8ike' ou GPS, IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e

nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operaçôes não inclusas nos cálculos das prestações e do CEl: Promoção e preços anunciados somente para veiculas disponlveis a

ra ua� Auto E I·.tepronta entrega, financiamento com 1a parcela para junho somente para zero km e seminovos a partir de 2007. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilornetra-
gem, para d�feitos de fabricação e montagem em componentes in temos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 60.000 km). é: necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de

�.� manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado, Crédito sujeito a aprovação, SAC: 06007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0600 770 A. escolho perfeito
",)M� 1935. Ouvidoria: 08007012834. www.vw.com.br.Veiculos em conformidade com o Proconve.

•

Mi�W\� TECNOLOGIA ALEMÃ ..

-A� Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.eom.br BANCO VOLKSWAGEN
. ,
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MAIS DE 120 OPÇOES A PRONTA ENTREGA

�

$
$ $Trocona Troca

...T."Valoriza,ão", do seu carro
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