
Corpo
Conheça nesta edição da Blushl um método de exercícios antigo,

mas ao mesmo tempo muito atual, o Pilates. Veja também
entrevistas, receitas, dicas de moda, Páscoa e muito mais.

A VIDA ACONTECE AQUI

Ponte
.

.

Polêmica sobre obra
noRau deve continuar
Decisão judicial dá ganho de causa à empreiteira e anula decisão administrativa da

Prefeitura. De acordo com a juíza Candida Brugnoli, há irregularidades no processo.

Página15

DESDE 1919

Apoio
OCP é parceiro
do Juventus
o jornalO Correio do Povo
firmou nessa semana,

. .

mais uma parcena com
o Grêmio Esportivo

- Juventus. Assinantes novos
receberão ingressos para
jogos no JoãoMarcatto.
Página16

Notas fàJsas

Homem detido
naVilaNova
Com o estelionatário de
40 anos, a PolíciaMilitar
também encontrou dois

papelotes de cocaína.
Ele foi levado para a

delegacia. Página 19

Folgados
Será que vou ter

que colocar no meu
escritório sala
de videogames,
sofás para os
"ca.nsados"
tirar uma

pestana'!

Luiz Carlos Prates
Página 3
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Nossos setores
Na pesquisa Sondagem
Industrial da CNI, destacamos
alguns números que dizem
respeito aos ramos com maior

representação em nossa região.
o setor de vestuário apresentou
uma evolução de 50 pontos em
fevereiro do ano passado para
54,2 pontos no mês passado. O
setor têxtil continua perdendo
força em relação ao ano

passado; 51,9 pontos em fev/12
contra 52;5 pontos em fev/ll.O
setor de máquinas e material
elétrico continuou praticamente
estável com 54,8 pontos em
fev111 contra 54,5 pontos em
fev112. Setor de móveis ficou
totalmente estável em 56,7
pontos. Estes indicadores
variam de O a 100 e valores
acima de 50 pontos indicam
evolução positiva, enquanto
abaixo deste número

representam evolução negativa.

Lourival KarstenO relatório de 2011
do Banco Regional
de Desenvolvimento
Econômico informa que
32,8% das operações e

contratações, realizadas
foram destinadas
ao setor industrial e

responderam por R$
574,3 milhões. '

lkarsten@netuno.com.br

Financiamentos do B'RDE
operações de crédito, em relação ao ano an

terior, com volume de R$ 1,751 bilhão. Até o

final do ano, foram aprovados R$ 2,166 bi
lhões em financiamentos. O banco teve re

sultado líquido positivo pelo décimo segun
do ano consecutivo, com R$ 92,1 milhões.

OBanco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE) publicou na

última quarta-feira, o seu Balanço Patrimo
nial e Demonstração de Resultado do exer

cício de 2011, informando o crescimento de
23,2% do número de contratações de novas

Professor
nos EUA

Aparceira entre a

Engetec Imóveis e a Erbe
Construtora resultou
no lançamento em

Jaraguá do Sul, naVila
Nova, do Esplanada
Glatz. O diferencial
é o apartamento
decorado, junto ao

empreendimento, e
que terá plantão de
vendas neste final de
semana até as 18h.

O professor da Católica
de Santa Catarina, Karlan
Muniz, se prepara para
morar nove meses nos

Estados Unidos, mais
precisamente na cidade
de Boston, onde
irá trabalhar como

pesquisador-visitante
no departamento de
marketing do Boston
College, junto
de alguns dos melhores
pesquisadores da área
de marketíng em
nível mundial.

Recuperação
As análises do Fundo
Monetário Internacional

apontam para umamelhoria
na situação da economia
mundial. A economia

conseguiu afastar-se um
pouco do abismo para o

qual ameaçava caminhar
mas, ainda assim, a entidade
internacional alerta para o fato
de que ainda existem riscos. O

processo de recuperação está

apenas começando.

""""

oesova ef!D1presa de ca
O mercado brasileiro tem experimentado um grande
crescimento ao longo dos últimos anos e atrai a

atenção de novos competidores. Existem indicações
de que uma nova empresa - a Shopcards - esteja
se preparando para entrar no mercado com alguns
diferenciais, atuando com um parcelamento mais
longo e com juros similares aos praticados no
mercado. A iniciativa é de investidores brasileiros mas
utilizará software importados dos EUA, que permitirá
muito maiores interações entre o cliente e as lojas que

, trabalharem com o cartão. Este banco de dados será o

grande diferencial que oferecerão ao mercado.

Mercado
Esta é a atitude do Brasil
em relação ao mercado
financeiro internacional
e está refletida no
aumento na tributação
dos recursos que entram
no país e na redução nos
juros. O resultado já está
aparecendo e faz parte
da estratégia paramap,tel;"
o real suficientemente '

desvalorizado para que
possainos competir pelo
menos um pouco no
mercado internacional.
As empresas
exportadoras serão
beneficiadas com
esta estratégia.

Selic
De acordo com o boletim
Focus do Banco Central,
o mercado financeiro
mantém as previsões ,de
uma taxa básica de juros
de 9% para o final de 2012.
Existe forte especulação
de que este percentual já
seja alcançado na próxima
reunião do Conselho de
PolíticaMonetária o que,
evidentemente, deixaria
o caminho aberto para
maiores baixas. O mercado
leva em consideração o

risco da inflação, o que
poderá travar umamaior
queda dos juros.

Carteira
assinada
Segundo informações do
Ministério do Trabalho e

Emprego, em 20110 número de
brasileiros com carteira assinada

chegou a 73,6 milhões, o que é
um novo recorde. Este número
inclui os trabalhadores inativos

que se aposentaram oumorreram
durante o ano. A fonte destes
dados é aRais - RelaçãoAnual
de Informações Sociais, que as

empresas são obrigadas
a fornecer anualmente.

Consultoria portuária
O Senai de Santa Catarina iniciou emmarço
um trabalho de consultoria em gestão no
Porto de Maceió (AL), que é administrado

pela CompanhiaDocas, do Rio Grande do
Norte (Codern). O primeiro passo consiste
na realização de diagnóstico com base nos
critérios de excelência da Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ), cujos resultados serão
apresentados junto com uma proposta de ação.

'JIr.j(l!��·'"�!':: '&,'m",7/í,,,,i!:,\� ';;;::#1'

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 732
01 - 04 - 08 - 09 - 10
11 - 13 - 14 - 17 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25Grito

de alerta QUINA
SORTEIO N°
10 - 31 - 42 - 76 - 77

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

PERÍODOINDIC.ADORES ÍNDICEAVISO
.�.���.�"" ... "."." .... "" .. ".""."." ..... """ .. "." .. ",,.�?"7..?�(o.. """""""""7..:"�Ç.9.·.�9.�.�""".""",,,,,,.
TR 0,110% 29.MARÇO.2012
:���:::::::::::'::::: :::'::::.:::::::'::::::::'::"":::·:.:::::.::::�.:·X�i.::�i.:::.:·:::::::::�9.9.::�§�·�·"::':::'::::::::::::::.
.1.l.���.I.-.� �•..�g?9..��o 29_:��Ç.9.:.�9..�.� ..

.I.-.�.p.!�ç� Q??g?9.. .. . 9.g)'4.!.\�ç.9.:�9..�:? ..

COMMODlTIES

Ref. Licitação 48/2012
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Objeto: CONTRATAÇÃO 'DE EMPRESA PARA OBRA CIVIL DE AM

PLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO O Diretor Presidente
do SAMAE, Sr. Isair Moser, COMUNICA que a data da abertura dos

envelopes fica prorrogada para o dia 17/04/2012 às 14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 29 de março de 2012.

Isair Moser
Diretor Presidente

PETRÓLEO - BRENT <l/JJI' 0%

OURO ... -0,02%
US$ 124,090
US$ 1661,310

que permitam a

sustentabilidade
, da indústria ..

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8257 1,8272 f. -0,04%

, ·p.º·�:��:·T.Q�r.:$�º::��:M::��L::::: .. :::D?:�§ª.:::::::::::::::}A:�ª·ª:::::·:::.::�i::.:��§���.. :
EURO (EM R$) 2,4236 2,4256" -0,12%
............................................................ , .

LIBRA (EM R$) 2,9064 2,9095 ��. 0,41%
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, i,'

catio. A' in enção
clube come seus torcedores; pois faz parte da
missão da empresa apoiar o desenvolvimento cu1-

tural, esportivo e cial de Jaraguá do uI e região.
'

O diretor do jornal,Nelson Pereira, destaca que nos
últimos anos o Correio do Povo tem sido a empresa

-,

esta iniciativa., O Correio ovo espera estíínúlar
outras empresas a fazer o mesmo, apoiando o de
senvolvimento do esporte local e regional.

Do leitor

Fé e Justiça
Durante muitos séculos per

durou a intolerância reli

giosa aos que não fossem cató

licos. Na Constituição Imperial
de 1824, seu art. 5° consignava:
"A religião Católica Apostólica
Romana continuará a ser a reli

gião do império. Todas as outras

religiões serão permitidas com

seu culto doméstico, ou particu
lar em casas para isso destina

das, sem forma alguma exterior
do Templo." Foi necessária a

proclamação da República, em
15/11/1889, para que os brasi
leiros tivessem essa liberdade.

Erigida à norma constitucional
na Carta Política de 1891, o § 3°

do seu art. 72 dispunha: "Todos
os indivíduos e confissões reli

giosas podem exercer pública e

livremente o seu culto, associan
do-se para esse fim e adquirindo
bens, observadas as disposições
do direito comum". Nessa épo
ca, o catolicismo deixou de ser

oficialmente religião do Estado,

muito embora os brasileiros, até
hoje, em suamaioria, professem
religiões relacionadas ao cristia

nismo. O Estado não é cristão, e
sim laicizado. Por isso não deve
riam surpreender, nem aos in

cautos, decisões como a do juiz
Claudio Baldino Maciel, relator
do processo que no início de

março expurgou dos tribunais

gaúchos símbolos de religião,
para quem "resguardar o espaço
público do Judiciário para o uso

somente de símbolos oficiais do

.
Estado é o único caminho que
responde aos princípios cons

titucionais republicanos de um

Estado laico, devendo ser veda
da a manutenção dos crucifixos
e outros símbolos religiosos em

ambientes públicos dos pré
dios". Afinal, a liberdade de fé

passa pelo respeito à alheia e

aos bens públicos.

Vladimir Polízio Júnior,
defensor púb6co

Compar'tilbe a sua o,pinião. j�screva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacaoêocorreíodopovo.com.br.

•
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Os folgados
1\ manchete é escandalosa: - "Escritórios mu

rldam para garantir bem-estar de funcioná
rios". -- Ah, que interessante, quer dizer que no

meu escritório vou ter que colocar sala de vide

ogames, sofás para os "cansados" tirar uma pes
tana, quem sabe bilhar para as horas de mais es

tresse, poltronas fofas, não sei mais o quê ... É isso?
E do outro lado, quem encabeça o movimento

de os funcionários jogarem o jogo da empresa, de
suarem o topete por ela, de se envolverem com suas

preocupações e mercado'tanto quanto os acionis

tas, heim? Quer dizer que o patrão tem que pensar
na diversão do pessoal! Muito interessante. Então
vamos, lá. Estámais do que provado que quem tra

balha com ardor, quem gosta do que faz, cansame
nos, se estressa menos, é mais afeito às normas da

empresa e acaba tendomais saúde, émais feliz. Isso
precisa ser enfatizado nos corredores das empresas,
onde 78% dos empregados são infelizes no que fa
zem. Tenho comigo as estatísticas, várias.

.

O sujeito que vê o patrão como tubarão,
como inimigo, como sanguessuga, não merece

a vaga. Esse é o tipo do sujeito que do seu traba
lho só tira o ganho financeiro. E quem trabalha
só pelo salário, ganhe o que ganhar, será sempre
mal pago. Quantas vezes vou precisar dizer isso?

Trabalho é um casamento, tem que dar certo,
e para dar certo tem que ser por amor. Claro que
trabalhamos pelo salário, mas não pode ser só pelo
salário. Tenho que jógar o jogo de quem me dá o

pão dos meus filhos, o meu pão. Ou será por acaso
essa postura uma postura arcaica, medieval, fora
de moda e propósito? Pobre do sujeito que não
tem na empresa onde trabalha a sua segunda fa-

mília. Sintomuito, é a grandemaioria. No primeiro
cochilar do patrão essa turminha corre para a Jus
tiça do Trabalho. É por isso que as empresas preci
sam fazer justiça com os competentes e dedicados,
e dar aos demais o que eles merecem.

Jeitinho
Dito o que foi dito acima, é preciso coragem e

muita fé para confiar no futuro deste país.Vocêhá
de lembrar que dia destes o ministro dos Esportes
disse que - "O jeitinho brasileiro vai salvar o Mun-

.

dial". Disse isso apertado por críticos internacío- .' 1·
r :

nais que se preocupam com o andamento das
obras para a Copa. E eles têm razão, mais ainda
quando ouvem umministro falar em "jeitinho".

I
I
!'

Disciplina
Muito melhor é continuar a lembrar do que

disse Paulo Barros, o carnavalesco da Unidos
da Tijuca: - "Nossa escola tem um padrão rígido
de conduta, exigimos disciplina máxima e amor

pelo que fazemos". E dizer que quem diz isso é ·

um "carnavalesco", não umministro.

1 Falta dizer
Fica difícil esperar mais do Brasil, do povo

brasileiro. O Instituto Pró-Livro faz-nos saber

que 85% dos brasileiros jamais entraram numa

biblioteca, e que os que já andaram por uma de
las a grande maioria foi lá fazer pesquisas esco

lares. Vou mais longe, quantos brasileiros já en

traram numa livraria para comprar um livro para
si, não livro didático, quantos? Respostas para a

caixa posta do "abismo brasileiro".

Fale conosco

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

Elisângela Pezzuti • redacao@ocorreiodopovo.com.br 'I:fjill/;'!!S: (47) 2106-1919 • Fax: 21 06-1945 • Assil�í!ltllJms: 2106-1936 • WJI;�W'!tãf)J Rlf!:d'liir;ãD: 9221-1268
• CrJmen:ial: 9107-6932 • r!lal1mI'lIE.Jlitreg�ls: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30

.
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Danos à economia

Qual O tamanho
da pirataria?

Prejuízo causado pelo comércio clandestino
pode estar na casa dós bilhões de reais

JARAGUÁ DO SUL
.................................. o"

dores legítimos. Os resultados
são menos empregos gerados,
mais lojas se fechando e uma

tendência maior para preser
var os artistas de sucesso, ao

invés de arriscar nos novatos.

Com a mercadoria física não
é muito diferente: apenas em

2010, somente a Receita Fede
ral apreendeu

-

mais de R$l bi-
1hão em produtos sem registro,
na grande maioria, todos eram
piratas. O dano está aí, inde
pendente das visões sobre os

direitos autorais.

Pedro Leal

Embora possa parecer uma

"grande sacada" para o

consumidor final, o barato
da pirataria pode sair caro e

muito caro. Pois, os proble
mas causados pelo comércio

"paralelo" vão muito além
de produtos defeituosos e

causam buracos milionários
na arrecadação. O negócio
fonográfico e do audiovisual

clandestino-supera os vende-

Internet contribui para problema

Quef> a pirataria é um proble- tura de Iaraguá do Sul.
ma econômico grave é óbvio. Mas E de fato, segundo a Associa
o tamanho do "buraco" é muito ção Antipirataria Musica e Cine
maior do que o senso co�um ma (APCM), o faturamento nos

faz parecer. Segundo o relatório setores de música e vídeo já caiu
de 2011 do Conselho Nacional de 50% com a pirataria e mais de 80

Combate a Pirataria (CNCOP), mil empregos formais foram per-
65% do mercado fonográfico bra- didos somente nos últimos três
sileiro foi tomado pela pirataria. anos no mercado fonográfico,
Isso representa, apenas na tribu- com o fechamento de 3,5mil lojas.
tação perdida, um prejuízo esti- E a internet é responsável por
mado em R$ 500 milhões por ano uma parte considerável desse bu
- e somente com CDs. raco: 38% das cópias piratas de

A pirataria também impera nó filmes foram baixadas da internet,
setor audiovisual: 59% .dos DVDs com outros 39% sendo cópias gra
vendidos no país são falsificados: vadas em DVD. Somente em 2009,
Entre 2009 e 2010 foram retirados' a Polícia Federal conseguiu retirar
mais de 140millinks de download 300.017 links de conteúdo ilegal
de conteúdo pré-lançamento - da internet. Em 2010, foram mais
'com o "vazamento" de filmes para 366.602 links derrubados - o que
a internet, o prejuízo chega tam- representa apenas uma pequena
bém aos cinemas. parte do total de downloads

_

pira-
'�s pessoas têm que entender tas, que compõe 25% damovimen

que o prejuízo émuito grande, são , tação de dados na internet. Embo
estimadosmais de quatromilhões ra seja aprincipal forma de difusão
de empregos perdidos por causa do conteúdo ilegal, as redes de
da pirataria e o contrabando, e a compartilhamento de arquivos,
perda só em impostos do merca -

- incluindo torrents, forain as menos

do 'alternativo' ultrapassa R$ 30 afetadas pelas ações de combate:

bilhões", ressalta Carlos Fernando foram 25.404 links removidos em

Piske, fiscal de posturas da Prefei- 2009, e 10.668 em 2010.

EDUARDO MONTECINO

Fora do mercado de

entretenimento, o rombo
também é gTande

Não é apenas com filmes, séries, músicas e softwares

que a pirataria tem causado prejuízos. Embora o comércio
demercadoria física sem registro seja enquadrado dentro de
contrabando e descaminho, antes de ser enquadrado na pi
rataria, caso haja violação de direito autoral, o combate a es

ses delitos faz parte das ações de enfrentamento da pirataria.
Foram 718 indiciamentos por pirataria em 2009, com

outros 555 em 2010 emais 8.325 por contrabando e desca
minho em 2009, e 8.066 em 2010. Pelo conjunto de infra
ções, foram 544 prisões em 2009, e 412 em 2010.

De acordo com o presidente da Federação das Câma
ras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL), Sérgio
Alexandre Medeiros, o problema do mercado pirata é uma

questão muito difícil de ser resolvida de maneira definiti
va. "Temos situações como o camelódromo de Camboriú,
por-exemplo, que estão crescendo, com produtos em sua

maioria de origem duvidosa, e que passaram do ponto em

que possam ser desligados sem problemas", explica, lem
brando que existem mercadorias legítimas nos camelôs,
assim como produtos piratas nas lojas. "Mas ao menos no
comércio registrado elas estão pagando impostos".

O total das mercadorias apreendidas pela Receita
Federal em 2010 soma um impressionante total de R$
1.275 bilhão, entre produtos falsificados e contrabande
ados. Esse montante é dominado pelos eletrônicos, com
9,06% do total, seguido pelos veículos (8,32%) e cigarros
(7,37%). A pirataria dá as caras novamente nos quarto e

quinto colocados, óculos de sol (5,41%) e peças de vestuá
rio (5,30%). O relatório da Receita Federal não discrimina

quanto desse total é produto falsificado.

As pessoas têm que entender que o prejuízo
é muito grande, são estimados mais de

quatro milhões de empregos perdidos
por causa da pirataria e o contrabando,
e a perda só em impostos do mercado
'alternativo'-ultrapassa R$ 30 bilhões.

Carlos Fernando Piske
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Prejuízo das gravadoras
atinge artist�s e lojas

'�s coisas mudaram muito nos

últimos anos, para as lojas e para
as gravadoras", conta o empresá
rio Paulo Luiz Schmitz. De acordo
com ele, com a pirataria as gra
vadoras foram forçadas a rever o

seu modelo de negócios, e embo
ra isso tenha resultado em preços
menores - e acesso facilitado para
o consumidor - a pirataria ainda
está prejudicando as lojas. "Qua
se ninguém tem comprado CDs

mais, e dá uma pena ver como

tem pessoas que não entram em

uma loja de disco há três, quatro
anos, sem saber que os preços ca
íram'" comenta.

Urna consequência da pira
taria foi a queda na produção de
CDs: segundo o CNCOp, nos últi
mos três anos o número de álbuns
novos lançados caiu quase 50%.

"Hoje, o carro chefe da maioria
dos artistas são os shows, quase
ninguém tem lucrado com lança
mento de discos", afirma Schmitz.

COMÉRCIO
Sclunitz reclama
da queda na
venda de CDs

originais,apesar
da redução nos

preços

o resultado, diz ele, é que novos
nomes não têm chance de se po
sicionarem no mercado. ''Antiga
mente, as gravadoras disputavam
pelos artistas de sucesso, agora não
há mais tantas ofertas pelo contra
to, e os grandes nomes raramente
têm lançadomúsicas novas".

Embora o lucro das gravado
ras possa parecer "exorbitante",
e Schmitz não negue que o setor

era marcado por alguns excessos,

especialmente nas festas de lança
mento, o estrago é sentido por bai
xo. "Arnaioria das lojas de música
estão fechando, são poucas que
ainda se mantém sem entrar em

outros serviços", explica.
No seu caso, a sua rede entrou

principalmente no comércio de
instrumentos musicais - outras

lojas passaram a vender jogos
eletrônicos, câmeras digitais e

artigos para colecionador. "Mas a

maioria está tendo que diminuir a

operação para não fechar".

Os dados da pirataria no Brasil (2009-2010)

LINKS DERRUBADOS POR
CONTEÚDO ILEGAL (PORTIPO):

WCAL DAS APREE SÕES
AC o AL-SUMENTECDSEDVDSL

Material pré-lançamento
Páginas da Internet
Arquivos em Redes P2P (Peer to Peer)
Sistemas de armazenamento de arquivos

56.527

33.099
25.045
185.946

Ruas e Feiras

Locadoras, Depósitos e Laboratórios
Estabelecimentos Comerciais

19.176.143
3.517.457
424

Material pré-lançamento
Páginas da Internet
Arquivos em Redes P2P (Peer to Peer)
Sistemas de armazenamento de arquivos

83.686

27.744

10.686

244.504

Ruas e Feiras
Locadoras
Estabelecimentos Comerciais

18.950.482
4.178.631
319

CD E DVDS APREENDIDOS PELAAPCM

• 2010: .at o. S

APREENSÕES (2010)
VALOR TOTAL DE MERCADORIAS IRREGULARES APREENDIDAS PELA

RECEITA FEDERAL: R$1.2.74.978.567,87 (R$1,275 BILHÃO)

Eletroeletrônicos

Informática "

Óculos de Sol

Mídias gravadas
Mídias virgens
Brinquedos
Bolsas e Acessórios

Óculos
Vestuário

Relógios

R$ 115.468.626,47
R$ 38.084.663,03
R$ 68.937.030,66
R$ 3.962.382,72
R$ 12.262.636,25
R$ 17.562.018,91
R$ 28.060.900,28
R$ 16.644.898,68
R$ 68.441.229,22
R$ 46.191.012,80

9,06%
2,99%
5,41%
0,31%
0,96%
1,38%
2,20%
1,31%
5,37%
3,62%

IM • @M, Ma

QUANTIAAPREENDIDA NAREGIÃO"
FISCAL (SC E PARTE"DO PARANÁ)
• 2009: os

• 2010: 33.483.863 pro utos

AÇÕES ANTI-PIRATARIA

DEFLAGRADAS

• 2009: 3

• 2010: 86

PRISÕES
EFETUADAS

• 2009:
• 2010: ·12

*éS f ij #.,,@,* ;MI'! M'"
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de, além.de ter duas cadeiras na Câmara de
Vereadores, ocupadas por Pedro Deretti e

José Osnir Ronchi.
.

No leque de possíveis aliados, Reinke
cogita ainda coligações com o PT, PSD e

PPS. Ao lado dos adversários estão as siglas
PMDB e DEM. Apesar do PMDB ter se po
sicionado como futuro adversário dos tu
canos nas eleições de outubro, Reinke re

vela que o atual presidente da Câmara, Píer
Berri (PMDB), o procurou para manifestar
o interesse em ser seu candidato a vice.
i'Ele é um bom rapaz e tem futuro políti
co. Mas essa discussão é interna do partido
dele", esquivou-se.

Essa é a primeira vez que o PSDB e PP
se aproximam em Massaranduba. Reinke,
que está perdendo o apoio do PMDB, par
tido que tem se mantido no poder das ad
ministrações municipais na 'região, tem

o desafio de compor uma coligação com

condições reais de participar do páreo elei
toral deste ano.

Sem sucesso
Relator do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina - no caso

da nomeação de Carmelita
Hírayama Konell, irmã da

prefeita Cecília Konell -

Jorge Luiz de Borda, decidiu
por rejeitar o embargo de

\

declaração, protocolado pelos
advogados dedefesa, no caso

em que ela foi condenada por
improbidade administrativa
com a perda dos direitos
políticos por três anos, sem a

necessidade de afastamento
. do cargo até o fim do mandato,
por conceder gratificação
irregular. Condenada em
primeira instância em outubro

passado, apelou em segundo
grau usando de outro' artifício
jurídico. Perdeumais uma vez.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Eleições: tucanos
querem vice pepista

Já no início da manhã de quinta-feira, o
presidente do PSDB de Massaranduba,

Maurício Prawutzki, oficializou o convi
te ao presidente do Pp, Alcides' Dettolf,
para que o pepista Odenir Deretti (ex
prefeito de Massaranduba 1992/1996)

.

seja o candidato a vice de Mário Fernan
do Reinke (PSDB); atual prefeito domuni
cípio, nas eleições deste ano.

Na leitura de Reinke, que partícípou
do encontro, o presidente do PP recebeu o

convite de forma bastante positiva e disse

que a partir de agora reuniões serão reali
zadas para tentar viabilizar uma parceria
entre tucanos e pepistas.

Questionado sobre a aliança atual com
o PMDB, partido do vice Armindo Sésar
Tassi, Reinke disse: "Continuamos amigos.
Não teve racha. S6 que o jogo é esse e já que
ele (Sésar) anunciou sua pré-candidatura a

prefeito preciso buscar um novo parceiro".
Para o mandatário, o PP é uma das le

gendas commais visibilidade hoje na cida-

Segurança
no trânsito
A comunidade da Ilha da

Figueira e o vereador Francisco
Alves (PT) se reuniram ontem

com o diretor de Trânsito e

Transportes de Iaraguá do
Sul, José Antônio Schmitt. Em
pauta, medidas de segurança
para resolver problemas na
rua José Theodoro Ribeiro.

Uma parte disso vocês_é
que criam, né, gente. Vocês
criam e o que é que eu

posso fazer? Vocês chegam
à conclusão que tem uma

crise e depois têm de resolver
- como é que ela desapareceu.

Aí vem as hipóteses.
Presidellte Dihna Rm'llSseff, 1�eSI"flPOIUle1lJ.1,10
ai, UYl"m.l �1l1efjrtionmnento sobre se venceu a

. gU'ftrl'a CODI o CO'JltmgTe5S0 NI!iW�.o'Jj:JlaJ, CUJR
a :Em,prolração do Fllnd�'J/J ,ih� PI·lf�'lJidên(,"h:!p.

Com:plemeJ.Tll.tar (los Se:wc'vlllores J?íibUclus
F'ed.el"8J.s e da ,Lei Gei�1h.l dia (�opa.

eunião t;lo
Justino da Luz e Airton Sudbrack, os dois petítístas interessados
em concorrer ao cargo de prefeito nas eleições de outubro, em
encontro ontem do diretório do partido que decidiu pela não

realização das prévias. Resta agora esperar pelo dia 30 de junho,
data oficial para o registro das candidaturas. Presidente da legenda,
Riolando Petry, garantiu que a définição foi concedida em consenso

Convênio
o vereador Jaime Negherbon (PMDB) anunciou ontem que desistiu

de votar o projeto de lei que prevê a criação de um abrigo para
animais em Iaraguá do Sul. Depois de conversar com o promotor do
Meio Ambiente, Alexandre Schmitt, o parlamentar entendeu que o

ideal será criar um convênio com as clínicas veterinárias para castrar,

cães e gatos, com o intuito de diminuir a população de animais na
cidade. A proposta será encaminhada à Câmara pelo Executivo.
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FIESTA UPGRADE:
COMPRE O FIESTA HATCH 1.DL
E LEVE O MOTOR 1.6L

Fiesta Rocam Hatch 1.01
MODELO�
2012 cato FCE2

+ VIDROS E TRAVAS
ELÉTRICOS

+ ACABAMENTO PULSE

À VISTA +COMPLETO
+ AR-CONDICIONADO
+ DIREÇÃO HIDRÁULICAR$33.900

Ford Ka 1.01
2õi2 ::: AviSTA RS 23.500

Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 31/03/2012. Na Ford o seu Ford Fiesta Rocam já vem com upgrade. Compre um dos catálogos participantes da promoção e receba um catálogo
superior, conforme previamente definido. Participam desta campanha os catálogos FAE2, FBE2, FCE2, FCG2, FEH2, SAE2, SCE2, SCG2 e SEF2. Regulamento completo e informações sobre cada um dos
catálogos podem ser consultados através do site www.ford.com.br nos Distribuidores Ford ou através do CAF 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda
Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 31/03/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat FCE2) a partir de R$ 33.900 à vista. Valores válidos
para cores sólidas. Frete incluso. Preços válidos até 31/03/201_2 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades. Novo Ford Ka 2012 (cat, KBX2) a partir de R$ 23.500,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle
1.612012 (cat. EFA2) a partir de R$ 51.900,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito
à apravacão de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos
de Registras de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são
operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente� I
MORETTI
Jaraguá do SUl
(47) 32141800

Acumuleaté RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais. "'!lIões metropolitanas: -4001-4aS81 Demais localidades: 0800 722. 4858.
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Previsão do Te:mpo

Joaçaba
....
10° 28°

Canoinhas
....
80 250

Chapecó
•

11° 28°

Friozinho
,. JJ

Ensolarado I�stável Parcialmente
Nublado

Sol entre algumas nuvens.
Chance de chuva fraca
e isolada à noite entre

Florianópolis e o Litoral
Norte de SC, devido à

circulação marítima.
Temperatura baixa ao

amanhecer com chance
de geada, especialmente
nas áreas altas do Planalto
Sul. Durante o dia,
temperatura em elevação. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

GeadaNublado Chuvoso

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 6km/h Nenhum vento

• 12h Vento não favorável Leste 3km/h favorável

• 15h Vento não favorável Leste 8km/h 80%
• 18h Vento não favorável Leste 12km/h

de �:S:��::,ade

u:mor

Tempo de Casamento
Em plena lua-de-mel, os recém-casados chegam na porta do hotel onde
vão se hospedar e a esposa faz um ped�do:
- Ai, bem! Vamos fingir que nós somos casados há bastante tempo?
- Que ótima idéia! - elogia o marido - Pra começar, que tal você entrar no
hotel carregando as malas?

udoku

Preencha um quadrado
9x9 'com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 9h41: 1,1m • 7h09: O,am
• 22h43: 1,2m • 19h56: o.am
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 30/3 • 6hOO: O,5m • 4hoa: O,5m

Tábua
• 17h47: O,5m • 10h47: O,5m

CHEIA 6/4 das marés Itajal Imbituba
• Preamar • Preamar

MINGUANTE 13/4
• 4h04: O,6m • 4h21: O,4m
• 6h53: O,7m • 23h49: O,6m
• Baixamar • Baixamar

NOVA 21/4
• 12h17: O,5m • 11 h2a: O,3m
• 15h40: O,4m • 14h45: O,2m

Joinville
....
12025°

Jaraguá d ui
....
10° 25°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

SEGUNDA
MíN: 13°C
MÁX: 28°C

Rio do Sul
....
10° 25°

Blumenau
....
10° 26°

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 25°C

São Joaquim
....
6° 19°

10°C •

125°C

-:
Hora te
tirar os

abrigos do
armário!

DOMINGO
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Material usado para escrever, imprimir, embrulhar

etc. / Centro de Tratamento Intensivo
2. Aumentar em número ou quantidade
3. Um troféu esportivo / Organização dos Países Ex-

portadoes de Petróleo
4. Grito de sofrimento, angústia / Filha da tia
5. Sobressaltar
6. Grande broca usada para abrir furos largos em pe

ças de madeirá de grande espessura / A segunda
nota da escala musical

7. Bem alimentado
8. Neblina / O astatínio
9. Que faz bem à saúde
10. O escritor, orador e político Barbosa (1849-1923)
/ Penhor

11. A parte mais vistosa das borboletas / Sigla do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
autarquia vinculada ao Ministério da Justiça

12. (Fig,) Controlado, dirigido
13., Bom cheiro / Sufixo para empresas sem fins lu- 11

crativos usado na internet.

VERTICAIS
1. Amuleto usado como proteção contra os maus 13

olhados / Tragédia
2. Uma assinatura a honrar / Abreviatura (em portu

guês) da Tunísia / Empregar com frequência
3. Buraco na terra, natural ou artificial, em que a água

é impelida naturalmente até à superfície do solo,
dispensando bombeamento

4. Pronome que representa a terceira pessoa gramati
cal (tern.) / Inseto em formação / Ausência, falta

5. O lutécio, em química / Maca / Imediatamente
6. Um famoso cartão postal da cidade do Rio de Ja-

neiro \,

7. Gramínea geralmente usada como forragem / Voz
forte e enérgica de forma a ser ouvida longe ou

com temor
8. Aplicar os dois pontinhos ao U / Um trabalhador

braçal
9. Sinal gráfico, duplo, usado para fechar o que se

acrescenta integrando um texto que não é parte
deste,

1 ,2 3 4 5 6 7 9

2

II
II

II
II

II
II II

II
II II
II

II
II

II
II

3

4

5

6

7

8

9

12
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,

,A RtCREATIVI\ ,.
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.

Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos cole,ões
de revistos

ió publicados.
São S revistos
em cada volume

por um prelO espedoll
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erso TP
Elijane Jung

Retratos da vida
VU e meu filhote temos uma vidinha bem legal. Aperta daqui e
ndali, paga contas, faculdade, aluguel etc., mas no fim dá tudo
certo. Dia desses, conversando, testei meu pequeno dizendo: "É
filhão, temos que economizar. Esse ano uai ser pesado, último ano
na facul, formatura; etc. e tal.:" Olhei para ele para ver a reação
e falei: "Não sei não se não vamos passar a pão e água". Ao que
o fofinho me respondeu: "Tudo bem, mãe. Eu aguento". Ówn!No
dia seguinte, cedinho fui me despedir dele para ir trabalhar e ele,
sonolento, pediu: "Mãe, deixa um dinheiro para comprar uma

pizza e uma 'Coquinha"? Oi? Como assim?

Dica da boa
o Espaço do Oca tá virando referência em eventos bacanas para
curtir, né? E aímeu querido amigo Jeferson França tá bolando
mais uma noite de rock bem show para galera que curte o som

prestigiar. Então anota aí, que no dia 14 de abril tem Rock Shake,
a partir das 22h. Tem banda de Blumenau (Os Sheldons), Curitiba
(Ribas on the Rocks) e galera de Iaraguá (HardVoltage) para dar
aquela animada no pessoal. Não dá pra perder, né?

wrl.versotpm@ocorreiodopovo.com.br

Dica Amaleras '.'

ATamy lá do blog amaleras.
blogspot.com fez um post sobre
make com uma dica sobre os

tons berinjela que prometem
pegar com força no inverno.
São tons lindíssimos de lilás
e roxo que fazem a transição
perfeita das cores do verão para
as cores do inverno. Mostrando
um pouquinho de batons e

sombras, o post traz os produtos
da B Side, marca parceira do
blog. Confere mais por lá!

Pergunta
quem quer
Alguém pode responder
a dúvida da Rosângela?
Mandem resposta com nome

do profissional, da clínica
e telefone para contato,
ok? Envie para o email

universotpm@ocorreiodopovo.
com.br a resposta à pergunta:
"Sobre a cirurgia plástica de
perineo existe algum benefício
para a saúde da,mulher ou é

apenas vaidadefeminina?"
(Rosângela)

oOa h
Polainas para os braços. Outros
invernos já lançaram amoda

que pouco pegou. Mas devo
confessar: Acho megaestiloso!
Esse acessório já conhecido pelo
uso nos tornozelos, agora nessa
versão para o antebraço, vem
chegando meio tímido ainda.
Será que pega? Para usar com
blusas de manga curta e fazer

.

aquele charminho diferente
ou para usar sobre blusas
commangas longas para ficar
quentinha. Ah, é um flash!

"

E a treva
Cabelo com escova

progressiva, definitiva,
inteligente, etc., e com raízes
rebeldes se sobressaindo. A

.
gente sabe que é necessário

realizar amanutenção depois
de um procedimento desses.
Ou se desistir da técnica para
voltar às madeixas naturais, é
bom utilizar acessórios como
bandanas e tic- tacs, gel e
produtos afins para dar aquela
controlada nos fios. Raízes

espetadas é treva, não é?

,

Responde quem sabe
Como posso adotar uma dieta saudável nessa correria?Não
tenho dinheiro para comprar alimentos caros para família
toda, nem tempo paraficar cozinhando uma coisa para mim,
outra para osfilhos, nem' tempo defazer coisinhas grelhadas e

. demoradas! (Aline)
,

R:Aline, de preparo rápido e bem acessíveis são as saladas e filés
magros comprados prontos para um preparo em minutinhos.
Se não há tempo para preparos mais elaborados, pelo menos

controle açúcar, carboidratos e frituras. No mais, para facilitar
a vida na correria diária em que vivemos, duas coisas baratas, ,

fáceis de carregar na bolsa e que mantém o equilíbrio da

alimentação: cereais em barras e frutas. Foi assim que emagreci
18 quilos, os quais mantenho há 13 anos. (Isolde Soares
Magalhães - leitora)

,
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(ortar ce••'. vlrov brincada)" d. cri'lIçe'

Fone 47 3022.1422

AMA'
1\ Ta última quarta-feira, o

1 \' aristocrático Clube Atléti
co Baependi, mais uma vez, foi
palco do concorrido e elegante
Happy Hour da AMA. Evento

beneficente que reúne todos
os anos, para curtir desfiles de
moda, boa comida, confrater
nizar e claro, promover a soli
dariedade. Nomes importantes
deA a Z da região Norte do Es
tado de Santa Catarina se fize
�am presentes.

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Lançamento
A Engetec Imóveis, em parceria
com a construtora Erbe
realizou, na noite do dia 28,
um requintado coquetel de
lançamento do Residencial

Esplanada Glatz localizado
naVila Nova. O evento foi
muito movimentado.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Fuel Living. Um dos
melhores bufês da cidade.

eitora O dia
A leitora do dia é a minha
sobrinha CássiaAdriana

Gonçalves , que sempre lê
esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeu!
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� �.be III arl-e®
Sente-se bem

Moa Gonçalves

LANÇAMENTO Nibert Mendonça, da Erbe Construtora,
Luis Sérgio Pereira, Engetec, e Dirceu Kienen, do Santander,

quarta-feira, no Lançamento do Esplanada Glatz

,
Mulheres

existem para
serem amadas,
não para serem

entendidas.

Vinicius de
Moraes

AMIGOS
Casal do
bem Nivaldo
e Thaiane
Freitas

IIConheça o
nosso novo site.

t!l
·

'Linda Carla
A amiga Carlinha Sole, sapeca,
sempre linda e simpática
demais, continua sendo uma
das mais belas e paqueradas
gatas de nossa sociedade. A
garota tá podendo mesmo!

Te queimei
Pelomeu fio vermelho fiquei
sabendo que um cantor aqui da
urbe sorriso está se queimando
com amídia e até com alguns
contratantes, Dizem que o

problema é o super ego.

Pensando bem. ••
"Todos os dias nós somos
tentados, pois o inimigo de
nossas almas está ao nosso

redor para nos destruir. .

Portanto, levante-se e revista
se. Se revista da armadura do
Deus Emanuel. Se revista do
Deus que fez a terra e o céu.

Deus, tu és simplesmerite tudo
o que eu preciso!"

moagoncalves@netuno.com.br

IlAPPYHOUR Graciela Tasso Fernandes e
MônicaMenegotti Schünke, no evento da .AMA

AMA O

presidente
da AMA,
Cassius, e
a esposa
Nayara
Zanotti

Gonçalves,
no Happy
Hourda

AMA,no
Baependi,
quarta
feira

Alerta
Quando alguém rompe um namoro,

perde um funcionário ou termina
uma sociedade deve-se evitar

guardar rancor. No mínimo dê boas
referências sobre ele. O ódio causa

muito estresse e encurta a vida. Como
diria um amigo: "A vida segue".

Nada
Eu não ser: tu não sabes e ninguém sabe
tudo. Aliás, ninguém sabe nadica de
nada, quando comparado com o que há

para ser conhecido. Alguns até tentam
dizer alguma coisa, como alguns políticos
de palanque. Na verdade, não têm nada

que eles ou alguém já não tenha dito.

Humor!
Num comício daquela pequena cidade,
dizia o prefeito:
- Queridos cidadãos e cidadãs, durante
todo o meu mandato, coloquei a
minha honestidade acima de qualquer
interesse político. Vocês podem ter

certeza que neste bolso - é batia no
bolso do paletó - nunca entrou dinheiro
do povo. Neste instante alguém grita:
- Paletó novo, hein?

Li num jornal
"O Ministério da Saúde afirma

que 50% dos diabéticos não sabem

que tem a doença." Mas bah!
E como o Ministério soube disso?

Quem será'!
E quem é que anda "balançando"
o coração da JujubaAraldi?
Alguém pode dizer?

• A distribuidoraMüllet também
sinalizou sua participaçã0, sábado,
na 4amacarronada do Moa.

• Deu no Kibe Loko:Ioma! terá de 'in
denizaraposentada que teve telefone
divulgado em anúncio de acampa
nhante sexual.A "oéia'ficouP dá vida
porque ninguém ligou, Pode?

• A gatinhaAna Laura.Buss Souza
estreia idade nova hoje.Mil bitocas. r

'

• Na segunda-feira, às 13h30; o
PadreDonizete recebe a imprensa
para concorrida coletiva sobre os
100 anos daParóquia São Sebastião.

• Hoje, às 8h30, aMarisoI abre as
portas do restaurante executivo

para delicioso café da manhã com a

imprensa.Na pauta: divulgaçao do
RelatórioAnual do grupo.
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Crônica

Duas características
,

da India no BrasilCharles Zimmermann,
escritor

Entre idas e vindas dos últimos oito

anos, se somar em número de dias
na Índia, estive lá por mais de um ano.

Para mim a Índia sempre será notícia.

Essa semana, nossa Presidente estava

por lá. O livro "Contrastes e Confrontos"
de Euclides de Cunha veio-me àmente.
Euclides aparece neste livro como um

apaixonado pela geografia. Mostra-
se atualizado com os fatos da época
(1907) na Europa, Ásia e América, num
mundo com limitações de comunicação.
Limitações de comunicação, em 2012,
diria que 50% da população da Índia, que
supera os 1,3 bilhão de habitantes, vive
com as mesmas dificuldades dos tempos
de Euclides da Cunha, em 1907.
O nível de desigualdade indiano é aterrador.
Tendo amais alta taxa de natalidade do
mundo, em poucos anos a Índia se tornará
o paísmais populoso do planeta. De acordo
com dados oficiais, 1% da população in
diana é demilionários e bilionários (65 em
2011, segundo a revista Forbes); 10% integra

ovelas

a classe média alta e outros 13%, a classe
média baixa. Os restantes 960milhões, ou
77% dessa população, vivem abaixo do
nível de pobreza, com poucas chances de
inclusão na economia de mercado. Segundo
os governantes indianos, os 77% da popu
lação que vivem commenos de R$ 1 (20
rupias) por dia são chamados de pobres e

vulneráveis; 88% desse grupo é formado

por castas e tribos; 85% são muçulmanos; a

Corrupção é uma característica
da índia. O nome marajá

vem deles. Lá os detentores
do poder "consomem" muito,

mas muito dinheiro.

maior parte é analfabeta e sofre de desnu

trição. Eles emergem como uma espécie de
coalizão dos discriminados socialmente e

economicamente abandonados.
O sistema de castas, abolido formal-

IlMOR ETERNO IlMOR (GLOBO, 18820)
A vida de Verbena chega ao fim. Melissa comemora a notícia da morte

de sua irmã. Rodrigo afirma que vai descobrir quem o separou de seus pais.
Carmem não acredita na mudança de Valéria. Gracinha se esconde na cami
nhonete de Pedro. Fernando fica enciumado ao ver Miriam abraçar Rodrigo.
Laura comenta com Gil que não acredita que Dimas seja cruel como Melissa.
Juliana reclama por Bruno não ter ligado para ela. Melissa, Dimas e Fernando
se surpreendem quando Rodrigo diz que vai à construtora.

AOUELE BEIJO (GLOBO, 19H30)
Dr. Henrique é julgado e condenado pela procuradoria. Gisele avisa Gra

ce Kelly que a Quase vai poder lançar sua coleção. Maruschka passa o Covil
do Bagre para o nome de Ana Girafa. Claudia e Vicente marcam a data do ca
samento. Grace Kelly pede mais dinheiro à mãe, mas ela nega. O julgamento
de Olga começa e Tibério depõe a favor dela. Olga é considerada inocente e

volta para o Lar. Brigitte comemora com as costureiras o sucesso do desfile'
da Quase. Bernadete entra em trabalho de parto. Grace Kelly conclui. que a

Comprare está falindo e Diva insinua que Deusa tem que morrer para que a

sobrinha se torne herdeira do Conde de Villiers.

AVENIDA BRASIL (GLOBO, 21HI0)
Monalisa conta para Carminha que Tufão atropelou Genésio. Carminha

conta para o jogador que está grávida e o chama para ser o padrinho da criança.
Monalisa passa mal na estrada e Iran a ajuda. Cadinho procura Alexia. Monalisa
decide voltar para o Rio de Janeiro. Carminha manda Max chamar um paparazzo
para fotografá-Ia com Tufão na praia. Muricy convence o filho a ir para Cabo Frio.
Lucinda organiza uma festa para Rita e Batata. Tufão chega em Cabo Frio e

encontra Carminha. Monalisa sofre um acidente de ônibus.

CORAÇÕES FERIDOS (SBT)
Vitor pede uma chance a Amanda. Olavo afirma a Aline que vai colocá-Ia

na cadeia, nem que tenha que gastar todo o seu dinheiro. Vitor revela a Amanda
que vai esperar por ela o tempo que for preciso. Heloisa liga para Eduardo para
ter informações sobre Amanda. Eduardo passa o telefone de Amanda a Heloisa.
Flávio vai ao desmanche de Roni para planejar algo contra Dinho. Durante o

ensaio da peça, Aline diz a Flávio que está desconfiada de Nabal. Dinho está
andando pela rua e é parado por Roni, que o ameaça com uma arma. Heloisa vai
à empresa de Amanda, pois ela quer que a transportadora traga os móveis dela

que estão na Europa. Eduardo encontra Heloisa e fala que está disposto a recon
quistar Amanda. Heloisa entrega a Eduardo o endereço da empresa de Amanda.

VIDAS EM JOGO (RECORD)
Juliana e Raimundo visitam Lucas na clínica psiquiátrica em que ele foi

internado. Amarrado na cama, o ex-motorista de van implora para ser solto'.
Raimundo conta que Cleber morreu, mas Lucas olha desconfiado, louco, e
começa a gritar. Juliana chora muito, enquanto é confortada pelo filho de Au

gusta. Lucia e Dila contam a Regina que Cleber morreu. A empresária vibra
de alegria. Lucas continua afirmando que Carlos vai matar todos. Raimundo
busca uma enfermeira, que aplica um tranquilizante no ex-namorado de An
drea. Regina pede que Lucia providencie tudo para sua fuga. O promotor diz
a Patrícia que Rita mordeu a isca. O encontro entre ela e a catadora de lixo

já foi marcado. O promotor afirma que tomará providências para capturá-Ia.
Patrícia revela que também estará presente. A dançarina conversa ao tele
fone com Zeca. O presidiário afirma que se ela for presa, irá matá-Ia. No dia

seguinte, Patrícia sai com o promotor. Rita se disfarça de catadora de lixo e

encontra Franco. Firmina utiliza uma escuta e fica em contato com o promotor
.

o tempo todo. De longe, Rita observa a mulher.
.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Cinema

mente pela Constituição indiana, e o

hinduísmo, uma espécie de união de

crenças com estilo de vida, são em gran
de parte responsáveis pela aceitação
dessa situação e pelo conformismo dos
mais pobres. Essa realidade não impede,
em casos isolados, contudo, a ascensão
social e mesmo política, como ocorre

.

no Estado de Kerala. Localizado no sul
do país esse estado engloba Goa (lugar
onde o português é uma das línguas
ainda pronunciadas) e é o mais rico per
capita. Em Kerala uma mulher vinda da
classe mais pobre e membro do Partido
Comunista governa há mais de 20 anos.

Corrupção é o problema da Índia. Nós,
aqui, no Brasil, estamos acostumados
com esse problema estranho ... Corrupção
é uma característica da Índia. O nome ma

rajá vem deles. Lá os detentores do poder
"consomem" muito, mas muito dinheiro.
Pensamos em alguns políticos brasileiros.
Depois imaginaremos que eles são formi

gas diante dos "elefantes" indianos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Legendado - 13h30 15h30 17h30 19h30 21 h30

• Cine Breithaupt 2
• O Lorax - Dublado -14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
I

• Cine Breithaupt 3
Jogos Vorazes - Legendado - 13h20, 16h, 18h40, 21 h20

Clique animal
Foi encontrada

uma poodle fêmea
preta na Rua

Walter Marquardt
dia 16/3, tosada e

com coleira. Parece
ser um cão jovem.
Cuo seja o dono

ou deseje adotá-la,
ligue para 3370-

7711 ou 9922-7711

com Cynthia

Envie a foto do seu animalzinho

para contato@beatrizsasse.com.
br ou encontre um companheiro de

estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do FocinhosCarentes JaraguádoSul

Aniversariantes
30/3 Camila Piontkiewicz Guilherme de P. Jensen Roberto Onelli

Adriano Colombo Celi Forlini Guilherme Selhorst Rogerio L. Lescowicz

Adriano Rosa Pinto Claudete Ap. Bortolini Gustavo Selhorst Rosileia R. Michels

Airton Volkmann Deise G. Muller Jeorge L. R. Vegi"i ROOneide Giaoomozzi Berri

Aldo Jochem Edeltraud Marcarini Marcos Junkes Sandra Mara Blesing
Ana Mª da Silva Venancio Edeltraud Marcarini Maria Luciana Castilho Sandra marcia canegoste
Aurea Maiochi Elio Vicenzi Marilia Kanler Moreira Talita Beatriz Kamrott

BeatrizWenk dos Santos Elzina Guetz I I �ton Maiochi
J JJ r! ' Vplney Kettenberg

Geison Luiz Vie,!gutz t
'

j " l' I'
Caio Uno Becker II i; P ulG fioters ti I Wellington M. Batalha

Horóscopo

cr
ÁRIES
Fique parte do seu tempo em
casa para acertar pendências.
Mas não leve tarefas domésticas

para o trabalho, que exigirá mais
praticidade da sua parte. Na união,
sinais de muita ternura. Cor. vennelho.

� TOURO
Em casa, ofereça carinho aos
familiares. Esse exercício deverá

reaproximar os seus parentes. Você
estará com bastante pique para dar
atenção a crianças e adolescentes.
No amor, não deixe de oferecer

proteção à pessoa amada. Cor: roxo.

]I GÊMEOS
Seu lema será trabalhar muito e

fazer planos para guardar uma
graninha. Dê o primeiro passo
em busca de seus objetivos! No
romance, conseguirá demonstrar
seus sentimentos. O clima é de

aconchego e carinho. Cor: pink.

§ CÂNCER
Seu coração se encherá de

alegria, pois boas notícias deverão
chegar! Você estará a fim de
mudar seu visual e, até mesmo, de

emprego ou de cidade. Todo esse
ânimo deverá se refletir no seu

relacionamento afetivo. Cor: roxo.

ól
LEÃo
Não fique em evidência na carreira.
Realize as atividades sem chamar a

atenção dos demais ou poderá atrair
conflitos para si. Talvez precise lidar
com tensões familiares. Na relação
afetiva,J:lemonstre o quanto o seu

par é importante. Cor: azul-claro.

lU> VIRGEM

Hoje, você estará estimulado a

conquistar objetivos maiores
no setor profissional. Aproveite
para traçar prioridades. No
romance, clima de muito carinho e

aconchego. Dia de ficar juntinho da

pessoa amada. Cor: preto.

.o, UBRA
Você estará mais popular no seu
emprego e poderá conseguir um
benefício. Para concluir tarefas

pendentes, explore a força da sua
imaginação. Seu par vai exigir mais
carinho. Ofereça isso em nome da
harmonia na relação. Cor: rosa.

m. ESCORPIÃO
Avalie seus caminhos e projete
metas possíveis. Assim, vai conduzir
as tarefas com facilidade. Evite
comentar sobre a sua vida com

-: colegas. Assuntos pessoais precisam
de sigilo! Solte-se no amor se vive
uma relação estável. Cor: tons claros.

:0 SAGITÁRIO
Você vai se comprometer bastante
no seu emprego e isso fará com

l que sinta mais estímulos na hora

�
de colocar a mão na massa. No '

romance, forte dose de

sensual�ade.1Aptuveite! Coemarrom.

IICAPRICÓRNIO �Seu dia vai render se você realizar q
suas atividades profissionais de
costume. Responsabilidades novas
poderão consumir mais tempo.
No contato com familiares, clima
de afeto. Cor: pink.

AN\ AQUÁRIO
� Se você prezar pela harmonia

no seu serviço, obterá melhores
resultados. Em seu lar, espere um
clima de aconchego. Romance
cheio de cumplicidade. Saia para se
divertir, caso esteja só. Cor: amarelo.

PEIXES
Deixe a razão de lado e acredite
mais em sua intuição no ambiente
de trabalho. Em familia, curta a
companhia dos mais jovens. Caso
esteja em busca de um amor, invista
na sensualidade. Cor: laranja
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c U L T

- Mais 40 mlSÍCaS na RiDoGisa Ouça agarai!
- SteeIWDor- POI\EI'MelaI CaIariirTense - Mutn1b�
- Reset .1êI-Dx:unerttro RAW Fernanda�los.

www.·ala�com

Está cada vez mais o::mum a mistura de gêneros
musicaisl criando assim novas vertentes. A banda

paulistana Huaska mistura rock'n roIl mm bossa ncNa

e o resultado final é sensaàonal, alÕ$ima qualidade
musical. O Huaska (uma gíria em espanhol. para
chapado) está na estrada desde 2002, maso primeiro
dsoo saiu� em 2006, dtamado "Chá de Erva

Doce",Omais recente trabalho do Huaska é "Samba
de Pretol' (o título é uma referencia à ox CfJe
iden1ifica o vestuário padrão dos fãs de heavy metaO.
Para participarda música que puxa a faixa título de$e
neM) 1raba1ho, o Huaska apresenta, nada mais nada

menos, q.te a diva EIza Soares, que diz que acba
rock OCabana Cult rerornenda.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aoui? Então rnanc'e ssu rn2':S''':ê' C>ê ,OE; Vi;üólJs,c.ôbêr�ê'@Clrr.ê I!. c.c,\rTt oi, ::,c,:;,r,:D::éc.2riê,t;JCI:-:--,::IH .C::/'Tl
I '

_. -

,
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OntelD e Hoje
ARQUIVO HISTÓRICO

MARCELE GOUCHE

A primeira foto acima mostra o

Comércio Stein, construído em
1955 para ser o Banco Nacional
do Comércio. Hoje, há no local o
prédio do banco Santander.

1952

Exigências do
Ministério

Em março de 1952, o Correio do Povo pu
blicou nota da Agência Nacional destinada aos

produtores e engarrafadores de bebidas. O texto

dizia: "0 Instituto de Fermentação, doMinistério
da Agricultura, comunica que, de acordo com o

artigo 1° do Decreto Lei n° 8.064, de 10-10-45, re

gulamentado pelo Decreto Lei n° 28.845, de 9-11-
50, os estabelecimentos produtores de vinhos
de frutas, de vinagres, de vinhos e aguardentes
compostas, bem como os estabelecimentos en

garrafadores de vinhos e derivados, somente po
derão funcionar no país depois de regularmente
registrados ou que hajam requerido seu registro
ao Instituto de Fermentação, de acordo com o

capítuloV do Decreto n° 28.845, de 9-11-50".

• I�I�
Lunenâer, e�-e-�

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

1746

Nasce o pintor Francisco de Goya
totalmente surdo. Com a doença,
perdeu sua vivacidade, seu
dinamismo, sua autoconfiança. A
alegria desapareceu lentamente
de suas pinturas, as cores se .

tornarammais escuras e seu

modo de pintar ficoumais
livre e expressivo. Parcialmente
recuperado, retornou aMadrid
no verão de 1793 e continuou a

trabalhar como artista da Corte,
porém buscou outras inspirações
para expressar sua fantasia e

invenção sem limite, o que as

obras sob encomenda não lhe

permitiam. Em 1824, Goya se
exilou em Bordeaux, França,
vindo amorrer quatro anos
depois naquela cidade. Encontra
se sepultado em SanAntonio del
la Florida, Madrid na Espanha.

Grupo Lunelll
I

Pelo mundo

Francisco
de Goya,

retratado por
Sebastián
Martínez

(1792)

1842

A anestesia é utilizada,
pela primeira vez

Foi o dr. CrawfordWilliamson Long
(Danielsville, 1 de novembro de
1815 -16 de junho de 1878), médico
e farmacêutico norte-americano, o
primeiro a realizar, em 30 de março de

1842, uma cirurgia com anestesia, tendo
usado como anestésico o éter.

Francisco José de Goya y
Lucientes nasceu em Saragoça,

�

no dia 30 de março de 1746. Foi
um pintor e gravador espanhol.
Conhecido como "Goya, o
Turbulento" e considerado às
vezes como "0 Shakespeare
do pincel", suas produções
artísticas incluem uma ampla
variedade representativa de
retratos, paisagens, cenas
mitológicas, tragédia, comédia,
sátira, farsa, homens, deuses
e demônios, feiticeiros, e um
pouco do obsceno. Em 1792,
numa viagem aAndaluzia,
contraiu uma doença séria e

desconhecida, transmitida por
seu amigo SebastiánMartínez,
ficando temporariamente
paralítico, parcialmente cego e

Personagem histórico

A atriz Cacilda Becker
Filha do imigrante italiano Edmondo Yáconis e de Alzira Becker,
Cacilda tinha apenas 9 anos quando seus pais romperam o casa

mento e suamãe viu-se obrigada a criar três filhas sozinha, uma
delas a também atriz CleydeYáconis. Por este motivo, fixaram-se
na cidade de Santos, onde Cacilda ainda jovem frequentou os

círculos boêmios e mais vanguardistas, já que por ser filha de pais
. pobres e separados não podia estabelecer amizade com pessoas
da alta sociedade. Cacilda começou no teatro paulista como atriz
amadora e se profissionalizou em 1948. Neste ano, Nydia Lícia re
cusou um papel na peça "Mulher do Próximo", de Abílio Pereira de

Almeida, produzida pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), para
não ter que beijar nem dizer "amante" em cena, pois isto podia lhe
custar o emprego numa importante loja. Cacilda, que a substituiu,
exigiu ser contratada como profissional. Em 30 anos de carreira,

\ Cacilda-encenou 68 peças, no Rio de Janeiro e em São Paulo; fez
dois filmes (Luz dos Seus Olhos em 1947 e Floradas na Serra, em
1954) e uma telenovela (Ciúmes, em 1966), na TVTupi, além de
outras participações em teleteatros na televisão.
Durante a apresentação do espetáculo Esperando Godot, que
encenava com o maridoWalmor Chagas, na capital paulista, em 6

de maio de 1969, Cacilda sofreu um derrame cerebral e foi levada

para o hospital, ainda com as roupas de seu personagem. Morreu

após 38 dias de coma e foi sepultada no Cemitério do Araçá, com a

presença de umamultidão de admiradores.

Artista conquistou uma
legião de fãs pelo Brasil
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Ponte Rau-Amiz

[ustíçadáganho de
,

.

..

causa a empreiteira
De acordo com juíza, o processo movido pela
administração municipal tem irregularidades

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Uma decisão judicial ati
mentou a complicação

que envolve a construção da

ponte Rau-Amizade: a juíza
Candida Inês Zoellner Brugno
li deu ganho de causa à Salver

Empreiteira, e concedeu a

tutela antecipatória no pe
dido de anulação da decisão
administrativa do Processo
Administrativo 7.164/2010. O

processo em questão é uma

peça chave no imbróglio que
cerca a obra, imputando toda
a culpa pelas supostas írregula-:
ridades na construção original
da ponte à empreiteira.

Segundo a decisão da juíza,

o processo administrativo foi
feito de forma completamen
te irregular, violando o direito
do contraditório e da ampla
defesa: a Prefeitura teria cha
mado para depor o secretário
de Obras à época do início dos

trabalhos, João Alberto Marcat

to, sem que houvesse presença
ou notificação do representan
te legal da empresa - e não teria

oportunizado a apresentação
das alegações finais.

Conforme a ação, no julga
mento da empresa o processo
administrativo e a rescisão do
contrato teriam sido motiva-·
dos por interesses políticos e

ranças da atual administra
ção contra o governo anterior.
A decisão anulada estabele-

d

cía multa de 10% do contrato,
anulava o pagamento devido

pela Prefeitura, suspendia o

direito da empresa de firmar
contratos com a administração
pública por dois anos.

A advogada da emprei
teira, Tamires Regina, afirma

que a decisão administrativa

foi incorreta e irregular. "SÓ
nós forneceram o resultado do

.

processo no final do ano pas-
sado, sem nos dar direito à de

fesa", afirma. Agora, aguardam
a decisão judicial final. "Temos
que ter o ressarcimento dos
cerca de R$ 400 mil que foram
investidos D;a parte realiza
da da obra, e de uma resposta
quanto à continuidade ou não

do serviço", afirma. O procura
dor da Prefeitura, Mário Sérgio
Peixer, não se pronunciou a

respeito do caso. Ainda cabe à
Prefeitura apresentar recurso.

Do leitor

Dignidade no lixo
A dignidade da pessoa huma
.t\na, fundamento da nossa

Constituição, está sendo jo
gada no lixo diariamente pelo
próprio Estado. O trabalhador

brasileiro, esse que construiu e

constrói o Brasil, que paga .seus
impostos diretos e indiretos,
que é segurado da Previdência,
que deve se submeter aos rigo
res das leis, esse simples mor

tal, é tratado como lixo.
Esse cidadão, que não teve o

privilégio, nem padrinhos, para
ser funcionário, 'por exemplo,
daAssembleia Legislativa do Es

tado de Santa Catarina, alvo de
recentes e severas denúncias, é
tratado como lixo por servidores
do Estado. Esse trabalhador, que
comete o erro crasso de adoecer,
deverá começar uma tortuosa e

humilhante peregrinação para
conseguir algo que é direito seu,

o auxílio-doença.
Assim, munido de um sem

fim de atestados, exames, diag
nósticos dados por profissio
nais médicos especializados,
deve marcar uma perícia no

•

INSS, onde, após longas filas é
atendido por um servidor do

Estado, também médico, que
sem olhar em seus olhos, nem
mesmo fazer perguntas e ape
nas com a aferição da pressão
arterial, indefere seu pedido de

auxílio-doença,
Que médico é esse? Qual a

anamnese que fez? É um super
dotado? Estudou em faculdade
diferente às dos demais médi
cos da cidade? Os exemplos são
muitos, porém a humilhação a

mesma. E aí, sai esse trabalha
dor humilhado a procurar na

justiça o que o próprio Estado

nega como direito mínimo de
tratar sua doença, percebendo
91% do seu salário por mês. Ou

seja, vivemos num país onde

para se ter um mínimo de saú
de e benefícios previdenciários
tem o cidadão que recorrer à

justiça. É a judicialização da
saúde e da Previdência. Isto é
um país de mentirinha.

.

E numa cidade como a nos

sa, onde o lema é "quem não
trabalha é vagabundo", esse

trabalhador que sai com seu

pedido indeferido onde um

perito diz que, mesmo quando
doente, ele está apto ao traba

lho, não só carrega a humilha

ção sofrida, mas, também, a

mácula de ser vagabundo. Se a

dignidade da pessoa humana é
um fundamento da República
Federativa do Brasil é o Estado

que, primeiramente, deve dar
o exemplo e não jogá-la ao lixo.

Assim, na condição demem
bro e assessor jurídico dos Di
reitos Humanos de Iaraguá do
Sul escrevo este texto com a fi
nalidade de conclamar todo ci
dadão que foi humilhado ou tra
tado desrespeitosamente pelo
INSS para que faça contato com
o Centro de Direitos Humanos

de Iaraguã do Sul pelo telefone

3370-0390, cujas denúncias. se
rão encaminhadas à Secretaria

dos Direitos Humanos da Presi
dência da República (SDH/PR).

- AirtonSudbrack, advogado
e assessor jurídico do Centro

deDireitos HUIIIiIIIOS de

Jaraguá do Sul (CDIQS)

INVESTIMENTOS Empresa espera ressarcimento
no valor de R$ 400mil e definição sobre o serviço

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODE SANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os
devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagamo tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
foradaCircunscriçãoGeográfica daServentiaou, ainda, porqueninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 29278 Sacado: ADEMIR JOSESCHMITfCPF: 039.935.459-07 Endereço: Rua Joao Shimidt n° 362, Centro, 89275-
000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131034417 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 21/07/2010 Valor:
15.010,08 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29073 Sacado: CHAMADIS1RIBUIDORA DEMERCADORIAS ITDA ME CNPJ: 09.193.039/0001-47Endereço: Rua
Leopoldo Friedel - Loteamento nO stno, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: DIS1RIBUIDORA DE CARNES
DISTRIBOJ ITDA CNPJ: 11.072.768/0001-97 Número doTítulo: 63958/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 14/03/2012 Valor: 1.938,75 Liquidação
após a intimação: R$II,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 29151 Endereço: RuaAntonioAlberto Klein nO 172,ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERA
TIVAAGROINDUSTRIALIAR CNPJ: 77.752.293/0001-98 Número doTítulo: 00174551 Espécie:Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante:!TAU UNIBANCO SADataVencimento: 16/03/2012 Valor: 5.539,70 Liquidação após a intima
ção: R$11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 29173 Endereço: RuaAntonioAlberto Klein nO 172, ilhada Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: DISTRIBUI
DORA DE ALIMENTOS SARDAGNA CNPJ: 00.056.685/0001-98 Número do Título: 107059521 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 08/03/2012 Va
lor: 1.864,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29279 Sacado: CLAUDIO DO NASCIMENID CPF: 075.758.879-46 Endereço: Rua Carolina MeierDuwe nO 100,
RioHem, 89275·000, SchroederCedente: BANCO FICSAS/ACNPJ: 61.348.538/0001-86 Número doTítulo: 998660199-6Espé
.cie; Cédula de Crédito BancárioApresentante: BANCO FICSAS/ADataVencimento: 15/04/2011 Valor: 12.356,64 Liquidação
após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 29099 Sacado: GElSONDUTRABONAlTI CPF: 070.597.209-79 Endereço: RuaAndre Tietz nO stno, Centro Sul,
89275·000, Schroeder Cedente: illEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001·00 Número do Título: 013/07 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 15/03/?�12 Valor: 598,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,OO

Protocolo: 29102 Sacado: WNAS BRASIL ITDAME CNPJ: 07.450.192/0001-87 Endereço: Rua Hilario Hach nO lO, Figueiri
nha, 89270-000, Guaramirim Cedente: QUIMIlACQUIMICA LIDA EPP CNPJ: 02.325.498/0001-98 Número do Título: 2852
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 15/03/2012 Valor: 405,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edi
tal: R$ 15,00

Protocolo: 29111 Sacado: MACIGE COMERCIO ITDA - ME CNPJ: 73.321.697/0001-76 Endereço: Rua lrineu VIlelaVeiga nO

137, Centro, 89270·000, Guaramirim Cedente: KAUSKATEXTILLIDACNPJ: 85.359.412/0001-75Número doTítulo: 3678/2-6
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIM Data
Vencimento: 29/01/2012 Valor: 640,96 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$23,20, Edital:
R$15,OO

Protocolo: 29163 Sacado: STARC MONTAGEM INDUSTRIAL r:roA CNPJ: 08.815.806/0001-40 Endereço: Rua Luis Antonio
Borinelli nO 67, Amizade, 89270-000, GuaramirimCedente: GUMZCONTABILIDADE ECONSUITORIAEMPRESARIALLIDA

CNPJ: 07.137.236/0001·13 Número doTítulo: 9200121634Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 12/03/2012 Valor: 272,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO
Guaramirim, 30 de março de 2012.

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE 116 1 SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Torneio de Verão

[araguá contraSchroeder na final
Por título inédito,
jaraguaenses da
Kiferro desafiam
os pentacampeões
da Coremaco

J!.:\.�GºAJ?º.�º� ...

Henrique Porto

Kiferro e Coremaco/Posto Ci
dade/Brasmeincol decidem

o 19° Torneio de Verão na noite
de hoje, a partir das 20h30, no
Ginásio Alfredo Pasold. Com
cinco títulos conquistados, a

.equípe de Schroeder é a maior

campeã do evento. A Kiferro
corre atrás da conquista inédita.

Ao contrário do ano. pas
sado, quando chegou à final
invicta, a Kiferro vem de uma

campanha irregular. Em sete

jogos venceu quatro (57%) e

empatou três (43%). Tem um

ataque extremamente positivo,
que marcou 34 gols (média de
4,8 por jogo), mas a defesa já foi
vazada 27 vezes (média de 3,8
gols por jogo). Expulso, Rafinha

Football

Corupá Buffalos
em campo

o Campeonato Catarinense de
FutebolAmericano inicia no fim de

.

semana, com a participação de duas

equipes de região. O Corupá Buffalos
será o primeiro a entrar em campo, no

domingo, quando enfrenta os Bárba
ros do Vale, às 14h, em Blumenau. O

Jaraguá Breakers folga. Na avaliação -

do técnico Deivis Chiodini, a mana-
da está pronta para fazer um grande
campeonato. "Tudo foi treinado e

repetido a exaustão. Fizemos uma
ótima pré- temporada, onde deu para
o time pegar entrosamento e ganhar
corpo", analisa. Chiodini, que vem de
três títulos no comando do Ioinvílle
Gladiators, acredita que os Buffalos
reúnem condições de vencer o campe
onato. "Respeito muito todos os times,
não nos aponto como favoritos, nem
penso que será fácil. Mas estamos
todos com o mesmo desejo e objetivo",
diz. A base da equipe é amesma que
conquistou o vice-campeonato no
ano passado, reforçada por sete atletas
vindos de Joinville e um de São José.

4 a 3 Equipes se enfrentaram na primeira fase, com vitória da Coremaco

desfalca a equipe na decisão.
Do outro lado, a Coremaco

realiza. uma campanha marca

da pela regularidade. Está invic
ta ao vencer cinco jogos (71%) e
empatar dois (29%). Seu ataque

marcou 31 vezes (4,4 por jogo),
14 delas com Luan. A defesa,
comandada por Gabriel, é só
lida e sofreu apenas 16 gols
(2,2 por jogo). Gledson foi ex
pulso na semifinal e desfalca a

ARlSTON SAL IR

INCENTIVO Parceria entre'o Clube Juventus
e o jornal OCP quer estimular investimentos

Cor-tabilidade
Consultoria Empresarial

t.Rp.o$t).) (lOli2S9!íI
Üllalidade

WW,?,·.J;jtIl11Z.CO'" .Df

\"7)�31'104N't

Confiança

equipe na decisão.
"Neste ano tivemos uma

campanha irregular, mas es

tamos novamente na final. O
time está com o pé no chão
e temos tudo para fazer um

bom jogo na decisão", analisa o

técnico Manoel Madruga Dias,
o Maneca, da Kiferro.

"Nossa equipe veio crescendo
no decorrer da competição. Acre
dito que não começamos muito

bem, apesar de não ter perdido",
avalia Rogério 'Xexa' Pajenkamp,
técnico da Coremaco.

Os ingressos custam R$ 5 e

podem ser adquiridos no Posto
Mime de Schroeder. Na preli
minar, Cíval/Qualitypó/Butu
ca/RMC e Noite à Fora jogam'
pelo terceiro lugar.

Haverá premiação em di
nheiro, troféus e medalhas para
as quatro melhores equipes.
São R$ 5.700 para serem dividi
dos, sendo R$ 3.000 exclusiva
mente para o campeão.

O Torneio de Verão apresen
ta uma média de 8,25 gols por
jogo, com 264 tentos marcados
em 32 jogos. Com catorze gols,
Luan - da Coremaco - é o arti
lheiro da competição.

O evento é organizado pela
Prefeitura de Schroeder e tem

apoio do Senai e da Rede de
Postos Mime.

Jornal O Correio do Povo

fecha parceria com Juventus
O jornal o Correio do Povo

firmou nessa semana uma par
ceria com o Grêmio Esportivo
Juventus, presidido por Ierry
Luft. Em 20 lO, na 1 a Divisão da

Liga Jaraguaense - Taça O Cor
reio do Povo, patrocinada pelo
jornal, Luft estava na organiza
ção desse campeonato amador
e a parceria foi um sucesso. A

expectativa para esse ano é que
essa nova investida do jornal
repita o sucesso da anterior,
com a expectativa de atrair no
vos apoiadores para o clube.

De acordo com Luft, aquele
foi o melhor torneio realizado
nos últimos 20 anos, com alto

padrão de qualidade dos jo
gos, boa organização, público
e gestão.

O diretor do jornal O Cor
reio do Povo, Nelson Luiz Pe

reira, acredita que o Iuventus
possui as características ne

cessárias I?ara um bom desem-

penha esse ano. "O clube está
com membros da diretoria en

gajados com a causa e todos

possuem competência reco

nhecida em gestão esportiva",
diz. "Quanto ao presidente Ier
ry, ele já demonstrou SU<;lS qua
lidades no campeonato da liga
em 2010", completa.

Com a parceria desse ano,
todos os novos assinantes do

jornal terão acesso livre às ar

quibancadas cobertas no João
Marcatto. Aqueles que já são
assinantes também receberão

ingressos para assistirem aos

jogos. O Iuventus estreia no

campeonato 2012 no dia 30 de

junho, aqui em Jaraguá, contra
o Atlético de Tubarão.

Assinantes terão
acesso aos jogos
no estádio João

Marcatto.
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Dedicação, trabalho e amor

RosaMaria: é avó,mãe e pai de três
Aos 50 anos de idade,
recicladora precisa
se desdobrar para
cuidar dos netos e

garantir uma renda

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

1\ manhã de quinta-feira, dia
..l\.27, ainda estava clareando,
os termômetros registravam
110 graus e havia seis quilôme
tros à frente para serem cami
nhados pelo acostamento da
rodovia BR-280,

.

no bairro Ri
beirão Cavalo. Esse eramais um
dia começando na vida de Rosa
Maria Rosin Justino, 50 anos, e

dos três netos Sanes Henrique,
de 1 ano, João Gabriel, de 3 e

anos e Kellni Gabriele, 7 anos.
A reportagem do OCP acom

panhou a rotina de um dia da
avó e das crianças. Rosa tra

balha em uma cooperativa de

reciclagem de materiais. Sua
maratona começa às 6h15 para
levar os netos ao Centro de Edu

cação InfantilAlmida Dalcanale
Bertoli, no bairro Nereu Ramos,
que fica quatro quilômetros de
distância de onde mora.

Segundo a avó, as crianças
foram abandonadas pelos pais.
A filha de Rosa e mãe das três

crianças, Melani Cristina, 25

anos, ficou longe durante seis
meses e há dois dias reapareceu.

O trajeto diário é feito pelo
estreito acostamento da rodo
via. Sem nenhuma proteção,
ela empurra o carrinho do

bebê, leva outro neto no colo e

segura a mão da neta mais ve
lha. Para fazer o percurso, Rosa
leva cerca de 40 minutos.

Kellni fica na casa de uma

amiga, paga para cuidar dame-

nina no período da manhã e

que a leva à escola na parte da
tarde. Depois, Rosa segue até a

creche dos mais novos. Dali ela

parte em direção ao trabalho e

são mais dois· quilômetros de
caminhada.

Rosa percorre em média 20

quilômetros diariamente, pois
no final do dia ela faz o mesmo

caminho de volta para casa. Às
17h, depois de um dia cansati
vo de trabalho, ela sai da coope
rativa de reciclagem e retorna

para pegar os netos na creche e

amenina mais velha na escola.
Com aspecto cansado, Rosa

conta que sua renda mensal é
de R$ 700, usada para alimen

tação, roupas, aluguel de uma

casa com apenas um quarto,
no Ribeirão Cavalo. Mas apesar
das dificuldades, Rosa não per
de o sorriso no rosto e é exem

plo de dedicação e amor ao cui
dar dos netos.

Natural de Medianeira, no

Paraná, vive em Iaraguá pouco
mais de um ano. Ela é viúva do
primeiro marido, e se casou há
nove anos com o pedreiro Ni
valdo Mendes Justino, 41 anos,

que hoje está desempregado.
Não bastando, há duas se

manas perdeu o filho, Alexan
dre Rosin, 22 anos, que foi as
sassinado dentro da própria
casa, no bairro Estrada Nova.

Segundo a avó,
as crianças foram
abandonadas pe
los pais. A filha de

Rosa e mãe das três'
crianças, Melani

'

Cristina, 25 anos,

ficou longe durante
seis meses e há dois
dias reapareceu.

Prefeitura não ajuda
A diretora da Educação Infantil da Prefeitura, Graciosa Fock,

explica que esta família vem sendo observada pelo Conselho Tute
lar e que existe a preocupação em ajudar com serviços de saúde e

habitação. O ideal, segundo Graciosa, seria ter um centro infantil

gratuito perto da casa de Rosa, mas não tem e a Prefeitura também
não oferece transporte para a creche. "Oferecemos-transporte para
alunos do ensino fundamental, crianças. com mais de 7 anos. Para
atender o ensino infantil precisamos de um transporte adequado, e
uma pessoa responsável para cada criança", afirma.

Maratona da avó e os três netos

CEDINHO Avó Rosa sai de casa com
os três netos às 8b15 todos os dias

AJUDA Kellni fica na casa de uma

amiga de Rosa, que a leva para escola

�,- !,li

�.
CUIDADOS Sones e João ficam o dia
todo com as professores da creche

FOTOS EDUARDO MONTECINO

INSEGURANÇA Indo para a creche

pelo acostamento da rodovia BR-280

LONGA CAMINHADA . Rosa chegando
na creche, no bairro Nereu Ramos

LUTA Rosa trabalha com reciclagem
.

e caminha 20 quilômetros por dia

Para ajudar a avó Rosa, doe alimentos e roupas. Rosa
não tem telefone, por isso Marlene da Silva, presidente
daAssociação de Moradores do Ribeirão Cavalo, se.

responsabiliza por coletar as doações. Contato: 3276 0505.

Solidariedade

Auxilie a vovó
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Eleições
PT decide por não abrir prévias

No dia 5 de maio, o

partido vai definir
se terá candidatura
,. .,.",

propna e quais vao
ser as estratégias
para o pleito

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

os rumos do PT para as elei

ções municipais deste ano

continuam incertos. Na noite
de ontem, em uma reunião en

tre os filiados, o partido decidiu\

que não fará prévias para a es-

colha do candidato para pre
feito. O debate ficou para o dia
5 de maio, quando acontece o

encontro de práticas eleitorais,
que definirá todas as estraté

gias do partido para o pleito
deste ano. Na mesma ocasião
também será acertado se os pe
tistas sairão com candidatura

própria ou coligado com outro

partido. ''A_ reunião foi boa, che
gamos a um acordo por con
senso dos filiados que partici
param", comenta o presidente
do partido, Riolando Petry.

Caso fique acertada a can-

didatura própria, serão abertas

inscrições para pré-candidatos
e a definição de quem vai enca

beçar a chapa do PT na disputa
majoritária sairá no dia 10 de

junho. Até o momento, há ape
nas dois nomes que já se colo
caram à disposição do partido,
o do o vereador Justino da Luz
e do advogadoAirton Sudbrack.
Os dois foram procurados pela
reportagem de OCp, mas prefe
riram não se manifestar.

De certo, apenas que o PT
firmou parceria com o PC do B
e com ·PHS. Mas o partido não
se fechou, continua aberto a

negociações com todas as siglas
da base aliada do governo fede
ral. Até o dia lO de junho, os pe
tistas também vão elaborar seu

plano de governo.

A reunião foi

boa, chegamos
aum acordo

por consenso
dos filiados que
participaram.

Riolando Petry,
" presidente do PT

EDUARDO MONTECINO

POLÊIVfiCA Braun busca maior
nÚlnero de assinaturas

ENCONTRO Petistas foram em bom número ao auditório do Siticom

.

Grupo querdestituirAndrea dapresidência
O plano de destituir Andrea Regina ções do ano passado.

Ziehlsdorff da presidência (União Iara- Segundo o ex-presidente daUjam,
guaense das Associações de Morado- Agostinho Zimmermann, o pleito
res) continua. Ontem, mais quatro as- aconteceu com chapa única, a de An
sinaturas foram garantidas pelo grupo drea. Com isso, a comissão eleitoral
de oposição à atual gestão da entidade, decidiu elaborar uma cédula com as

somando agora 24 nomes de líderes co- opções de sim e não. Zimmermann

munitários, o que significamais dame- afirma que o não venceu e, por isso,
tade das 41 associações. Andrea não deveria ter sido eleita.

No entanto, para destituir Andrea No entanto, ela contestou a decisão
do cargo de presidente, seria necessário 'com o argumento de que essa forma
convocar o conselho de entidades, for-de disputa não estava prevista no esta

mado por três representantes de cada tuto. Já Zimmermann rebate dizendo

associação, de acordo com o advogado. e que isso sempre foi feito nos casos em

secretário de formação daUjam, Marcel que apenas uma chapa se inscreveu.
Salomão. Isso só pode ser feito por de- Na interpretação de Salomão, o esta

cisão da própria presidente ou por três tuto da entidade prevê eleição por acla
terços das associações. mação emcaso de chapaúnica; Segundo

Além de o abaixo-assinado mani-
. ele, no caso das eleições do ano passado,

festar que os líderes comunitários es- o não pode ser considerado como nulo,
tão descontentes com a atual gestão da

.

porque não havia uma regra que deter

Ujam, Andrea é acusada de não ter sido minasse o que aconteceria caso uma das
eleita pela maioria dos votos nas elei - opções fosse amais votada.

Abaixo-assinado

Segundo o presidente da Associa

ção do Jaraguá 84 e vice-presidente da

Ujam, Adilson Braun, além de provar
que amaioria das associações não está
apoiando Andrea, o objetivo do abai
xo-assinado é forçar a presidente a re

nunciar ao cargo. No entanto, Andrea

garante que vai permanecer até o fim
do mandato. "Fui eleita e eles precisam
respeitar isso, quem não quer ficar,
pode sair da entidade", afirmaAndrea.

Mais quatro assinaturas
foram garantidas pelo
gTupo de oposição
à atual gestão da

entidade, somando
agora 24 nomes de

líderes comunitários.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Principal: Polêmica
das altas do INSS

Decisões do órgão estariam prejudicando o

recebimento do auxílio-doença dos segurados

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

"

Verônica Lemus

/\ redação do OCP publicou
rlna edição de ontem o caso

da polêmica sobre as altas con

cedidas pelo INSS que estariam

prejudicando o recebimento do

auxílio-doença de segurados que
ainda não estariam aptos a retor
nar ao trabalho. As reclamações
são de que mesmo apresentan
do laudos, exames e demais do

cumentos que comprovariam a

invalidez temporária, os peritos
da previdência continuariam a

enviar os segurados aos seus tra
balhos e, ao passar pela avalia

ção das empresas, ainda seriam

considerados inaptos.
No fim desta tarde, a Ge-

rente Executiva da Agência da
Previdência de Joinville, Iutálía
Rosa dos Santos Rodrigues, en
trou em contato com a redação.
Segundo Jutália, em todos os

casos avaliados pelos peritos
é levada em conta a doença
apresentada e sua relação com

o trabalho exercido pelo segu
rado. Se a doença não interferir
na rotina laboral, o auxílio não é

concedido. Ainda assim, Iutália
explica que falhas podem ocor

rer durante o procedimento, já
que os peritos não são especia
listas em todas as enfermidades

e também porque algumas do
enças podem não semanifestar

durante a avaliação.
A gerente executiva também

explica que em caso de discor-

Estelionato e trá/fico

Homem preso com

dinheiro falso e drogas
Um homem foi detido na

tarde de ontem pela Polícia Mi
litar por suspeita de tráfico e

.

uso de dinheiro falso. Segundo
a PM, ele já estava sendo mo

nitorado pela Agência de Inte

ligência do batalhão. Na noite

anterior, a polícia recebeu uma
denúncia de que o suspeito ha
via pagado sua conta em um

bar usando uma nota falsa de

R$ 100,00. Pela descrição cedida
pela vítima, a PM desconfiou de

que se tratava damesma pessoa
que estava sendo investigada.
A apreensão ocorreu cerca das

15h20, na rua José Emmendo

erfer, no bairro Nova Brasília. O

suspeito estava na rua e levava

consigo dois papelotes de coca
ína. O homem, de 40 anos, ·foi
reconhecido pela vítima que o

havia denunciado. O suspeito
foi levado para a Delegacia de

Polícia e entregue aos policiais
civis para os procedimentos.

MARCELE GOUCHE
.'

INQUÉRITO Delegado Leandro Mioto é o

responsável pela investigação deste caso

dância entre o resultado da pe
rícia do INSS e os documentos

apresentados pelos segurados,
estes podem recorrer da deci

são, apresentando laudos e po
dendo também solicitar que' a
perícia seja feita por outro pro
fissional. IIE se ainda assim o se

gurado não concordar, ele pode
requerer uma avaliação do seu

caso pela Junta de Recursos da

Previdência, em Florianópolis.
Ali, trabalhadores, aposentados
e demais profissionais capacita
dos farão a revisão definitiva do
caso.". No entanto, Iutália não

exclui a possibilidade de falhas

pontuais nos procedimentos.

Gerente executiva

da Agência de

Joinville admite

que p�dem
ocorrer falhas.

Meningite

Lacen divulga
resultado

Chegou ontem o resultado

dos exames da mulher de 48

anos que foi internada no
último dia 17 e transferida

para a UTI por suspeita de

meningite bacteriana. Os
exames foram realizados

pelo Laboratório Central de
Santa Catarina (Lacen) em

Florianópolis e ficou con

cluído se tratar de meningite
bacteriana, porém, de uma
bactéria não identificada.

SegundoWalter Clavera,
gerente daVigilância Epi
demiológica' apesar da
gravidade do estado da

vítima, nenhuma medida de
, prevenção em massa será

tomada, já que o tipo de bac
téria detectado é comum na

região e não oferece riscos
à população. Mesmo sendo

contagioso, todos os familia
res e pessoas próximas à pa
ciente receberam os devidos
cuidados profiláticos e

não há risco da doença
ser transmitida.

Violência

Idosa é assaltada e agredida
Uma senhora de 73 anos foi

vítima de assalto durante o início

da manhã de hoje, na rua Exp.
Olimpo José Borges, no bairro

Avaí, em Guaramirim. A vítima,
Angelina Hille, contou à polícia
que foi abordada em sua casa por
dois homens que perguntaram
se ela vendia peixes. Os homens
estariam armados com faca e em

seguida, teriam entrado na casade

Angelinae anunciado que se trata
va de um assalto. Ainda segundo a
vítima, os assaltantes acreditavam

queAngelina fosse dona de arrozal
e que por isso teriamuito dinheiro
em casa. Ao negar a informação,
os dois homens a amarraram com

fitas e procuraram pelo dinheiro.
Não encontrando grande quantia,
os dois teriam agredido a senhora
com socos e chutes e fugido levan
do R$ 30,00. Os vizinhos encontra
ram a senhora e acionaram a PM.

Segundo uma vizinha, os dois ho
mens teriam saído demoto emdi

reção à BR 280. A polícia civil está
investigando o caso .

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL

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

89251-201- JARAGUA DO SUL- se
NovoTelefone/Fax: (47}3274-1700

'rabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contardestapublicação, sendo facultado odireito à sustação judicial deprotesto e ou oferecerporescrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PRarESTO:

Apontamento: 205159/2012 Sacado: ANA KARENINADEBONA Endereço: AVMARECHALDEODORODA FONSECA855

APT 7 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-701 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO I'D\JAI-VIACREDI Portador:
CONDOMINlO EDIFICIOM Espécie:DMI - N°Titulo: 02/12/0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 295,13Datapara
pagamento: 30 demarço de 2012ValorR$24,00Descrição dos valores: Valor do título: R$ 246,97

- Juros: R$ 0,90 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204988/2012 Sacado: ANDERSON BARBOSA DA SILVA Endereço: RUAHENRIQUE PIAZERA 77 - CENTRO
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-060 Credor:VAlDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 30106-3
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 237,89 Data para pagamento: 30 de março de 2012Valor R$23,73 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 190,00 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 204914/2012 Sacado:ANDREIAALVES FERREIRA Endereço:RUACARWSSCHUIL 159 - Jaraguá doSul-SC
- CEP: 89255-250 Credor: ORBfIEs ESPUMAS E COLCHOES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 431()=1 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 132,14Data para pagamento: 30 demarço de 2012ValorR$23,23 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,13 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 205213/2012 Sacado:ARIANACRISTINADE IARAME Endereço: RCELPROCOPIO GOMESDEOLIVEIRA

46 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor:ROJEMACIMPORIACAO EEXPORrACAO LIMITADA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo:'165884D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 313,92 Data para pagamento: 30 de março de 2012Valor

R$23,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 266,04 - Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205171/2012 Sacado: BRIMAX SERVICOS ESPECIALIZADOS DE UM Endereço: RUA REINOLDO RAU 60

SAIA 07 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: PODER !MOVEIS !TOAME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:

0000015341- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 260,36Data para pagamento:30 demarço de 2012ValorR$25,00Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 211,20 - Juros: R$I,90 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205216/2012 Sacado: CLEBER ZAPELLINI SPINDOIA Endereço: RUA FRANCISCOTODT 960 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89255-170Credor:MARCIO INGOMILCKE - EPP Portador: - Espécie:DMT - N'Titulo: 3412 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 517,08Data para pagamento: 30 demarço de 2012ValorR$24,02Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 464,15 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 205232/2012 Sacado: DONATO ANTONIO DALCANlLE Endereço: PAUUNAKRUGER LESWJCZ 120 - JA
RAGUA 84 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: GIBA COMERCIO DE AUTO PECAS !TDA Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 71087110 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 350,84 Dâta para pagamento: 30 de março de 2012Valor R$23,66

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 283,33 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 205148/2012 Sacado: MARCELOPADILHA Endereço:AVMARECHALDEODORODAFONSECA855 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89253-702 Credor: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO ITAJAI - VIACREDI Portador: CONDOMI

NIO EDIFICIOM Espécie:DMl- N°Titulo: 02/12/0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 392,52Data para pagamento:
30 demarço de 2012ValorR$24,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 344,00 - Juros: R$1,26Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205174/2012 Sacado: MARCOS DE OLIVEIRA Endereço: R PASTOR A SCHNEIDER, 688 - BARRADO RIO

CERRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESACOM E E REPRES LIDA Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo:
2209404U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 571,02Data para pagamento: 30 demarço de 2012Valor R$25,48 Descri

ção dos valores: Valordo título: R$ 510,38 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205175/2012 Sacado: MARCOS DE OLIVEIRA Endereço: R PASTORA SCHNEIDER, 688 - BARRA DO RIO
CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESA COM E REPRES LTDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:

2209405U - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 122,35Data para pagamento: 30 demarço de 2012ValorR$23,39Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 63,80 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205024/2012 Sacado: MARIAHELENARAGHEITI Endereço: FERDINANDO PRADI 289 EDRAPHIAAPTO

3 - JaraguádoSuI-SC - CEP: 89251-580Credor: CONDOMINlORESIDENCIALORION Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo:
20lB012012 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 161,50Data para pagamento: 30 demarço de2012ValorR$24,56Descri

ção dos valores: Valor do título: R$112,78 - Juros: R$ 1,46 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,) O Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205001/2012 Sacado: MlCHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 35 APTO 503 - CENTRO
- Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMINlO RESIDENCIAL PIATANUS Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 9200010212 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 177,89 Data para pagamento: 30 demarço de 2012Valor R$23,53

Descrição dos valores: Valordo título: R$130,20 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205117/2012 Sacado: REGIS COMERCIO BRINQUEDOS LIDA Endereço: RUA REINOLDO HAU 116 SAIA

06 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: AMER SPORTS BRASIL lTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titu

lo: 67912002-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2,766,19 Data para pagamento: 30 demarço de 2012ValorR$33,03
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.709,00 - Juros: R$ 9,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: �23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205120/2012 Sacado: RIO BENTO DE ROLDANAS !TOA EPP Endereço: RUA JOAO PlANINSCHECK, 856
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-000 Credor: ACOS SP MARTIACO !TOA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 26355-01
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 835,90 Data para pagamento: 30 de março de 2012Valor R$26,22 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 780,77 - Juros: R$ 3.12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 205177/2012 Sacado: RLG COMERCIAL !TOA Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO 658 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: Credor: POSTO PEROIADOVALE !TOA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 9557 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 452,17 Data para pagamento: 30 demarço de 2012Valor R$24,55 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 397,96 - Juros: R$I,45 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 204938/2012 Sacado:WILSON DREFAHL Endereço: JOAO jANUARIO AYROSO 2230 - JARAGUÁDO SUL

SC - CEP: 89253-100 Credor: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LIDA. Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 7705=A - Mo

tivo: falta de pagamento Valor: R$ 264,36 Data para pagamento: 30 demarço de 2012Valor R$23,45 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 212,00 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 30/03/2012. Jaraguá
do Sul (SC), 30 demarço de 2012.

Tabelionato de ProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 16
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Fox1.0 - 2 Portas
A partir de

R$30.190
Básico • Ar condidonado;

•• Direção QJdráulica;
• Vidros e. travas elétricas
ois portas dianteiras; ,

·limpaQoç e dQsembalQçador
do vidr traseiro;
'IÃ

' ,

'"p

Promoções válidas até 3110312012 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11,0 201112012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de RS28,290,00, Novo Go11.6

Total Flex, 4 portas, ano moo. 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 36,490,00, Fax 1.0, ano modelo 11112,2 portas, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30,190,00, .

Voyage 1,6 Total Flex, ano modo 11112, completo, com preço promocional à vista a partir de RS 39.480,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano rnod, 11/12, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30,590,00,
Qualquer desconto no preço anunciado anula a promoção Bike ou GPS, IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das

operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Promoção e preços anunciados somente para veiculas dlsponlveis a pronta 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 quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos
de motor e transmissão (exceto Kombl, limitada a 80,000 km), � necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção, Para mais Informações, consulte um Concessionário Volkswagen
autorizado. Crédito sujeito a aprovação, SAC: 0800 7701926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Ouvldorla: 08007012834, www.vw.com.br.Velculos em conformidade

com o Proconve.
•

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeitaNU(l,'I:!O DAfS,

�SSloNAftIA$
ot'! VlÍOJl()S
AOls.A1'M

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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