
Voluntariado
Rotary Club de Jaraguá do Sul comemora

60 anos com evento repleto de homenagens .

•1

Série espeeíaã
Governos não podem
assinar .financiamentos
A partir deste mês, lei eleitoral proíbe prefeitos de gerarem dívidas adicionais a serem pagas

pelos próximos administradores. Série desta semana apresenta um raio-x da saúde financeira

das Prefeituras da região. Para iniciar, as contas de Jaraguá foram abertas de 2009 até agora.

Páginas 4e 5

Paixão antiga EDUARDO MONTECINO

Com um acervo formado pormais de 130 peças, entre máquinas fotográficas, filmadoras, ampliadores e
projetores antigos, Waldemar Behling, 73 anos, guar� objetos há mais de meio século. Página 17

Futsal

Coremacoé

hexacampeã
Equipe venceu aKiferro
por 7 a 6 e conquistou título
frente a um ginásio lotado
de torcedores, na noite da
última sexta-feira. Defesa
menos vazada também foi
do time campeão, com 22

gols sofridos. Página 21

BR-280

Elaboração de
projeto básico
Foi assinada ontem, na
sede daAmvali, a ordem de

serviço para a elaboração
do projeto básico de
duplicação emelhorias da

BR-280, entreGuaramirim
e Iaraguá do Sul. Página 6

u ,
•

Toda sexta-feira encartada aquino oCP

Região.
Duasmortes
no trânsito
No sábado,AiltonCordeiro,
35 anos,morreu em

acidente naRodovia SC-
413. Na sexta, Daniel da

Silva, 23 anos, não resistiu
aos ferimentos após uma
queda demoto.Página 23

Comissioliados
deixam cargos

F\mcionários de

confiança nas
administrações

públicas se
.

afastam para
disputaras

eleições.

Daiana Constantino
,

Página 7
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Novidades

Espera-se parahoje
- terça-feira - o anún

cio de medidas de desoneração da folha
de pagamento. Para os setores que já são tri
butados sobre o faturamento em substitui

ção aos 20% de INSS sobre a folha, a exclu
são da receita com exportação da base de
cálculo é muito simples. Para outros seto

res, o mais razoável é utilizar o mesmo sis-

tema. Trata-se de uma evolução do Brasil
Maior. Espera-se o anúncio da queda des
ta tributação sobre a folha para 1%. Para
os setores intensivos emmão-de-obra po
derá ser uma grande vantagem esta troca

de tributação, que será tanto maior quan
to maior for o percentual da receita obtida
com as vendas para o exterior,

SHÉRIS SARTORI

edaDl

Em comemoração aos seus 18 anos demercado, aKWB Comunicação, agência
jaraguaense de publicidade e propaganda, presenteou todos os seus clientes,

.

fornecedores e imprensa com um evento de altíssimo nível. Emmeio a um cenáno
de sonho, abrangendo tudo o que sua nova campanha institucional defende,
ou seja, a funcionalidade da comunicação através de ideias de impacto, o dia
29 de março foi um dia especial no Cejas (Centro Empresarial de Iaraguã do
Sul). O evento contou com atores circenses e a apresentação do coral infantil
PequenosVencedores. Em seguida, o renomado profissional demarketing Eloi
Zanetti Íninistrou palestra. Com dinamismo e extrema didática, o palestrante

f'

impressionou a todos com suas histórias, dicas e sábios ensinamentos sobre gestão
e criação demarcas.Anoite foi encerrada comum coquetel, ao som de violinos.

Contando com vos de
� .

os empeeaamos
A reunião da presidente Dilma com um grupo de

empresário - intermediada pelo empresário Gerdau
- girou em torno dos investimentos. Os empresários
por dever de ofício estão sempre dispostos a

investir. Basta enxergarem.a possibilidade de lucro
no empreendimento. Portanto, o governo poderá
contar commuitos investimentos desde que
atenda algumas reivindicações fundamentais.
O capital virá. Até os sindicatos dos trabalhadores

já entraram neste coro.
.

�

ascoa
Eles vieram bemmais
incrementados este ano,
mas os preços estão bem
menos doces.Apesar da queda
no preço dos insumos, as
remarcações foram grandes
e variammuito deum
estabelecimento para outro.

Pesquisar, principalmente nesta
última semana, é fundamental.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04645
1 ° 56.887 600.000,00
2° 65.955 12.000,00
3° 48.439 9.000,00
4°' 40.494 8.100,00
50 63.663 7.698,00

Supermercado Gumz
Embora suas origens sejammuito mais antigas, pois o
comércio sempre foi parte dos negócios da família Gumz, o
supermercado existe deste 1979 e compl_eta hoje 33 anos.

\

Guaramirim
As negociações para a

instalação no vizinho -

município da montadora
sul-coreana LS podem
representar mais um
importante passo para o

fortalecimento do mesmo.
Cada emprego na atividade
industrial gera de dois a

cinco empregos em outros

setores. Portanto, atrair novas
indústrias - especialmente
de alta tecnologia - deveria
ser a prioridade número um
de todos os governantes. A
crise mundial mostra isto

claramente, pois, em meio
ao caos, a economia alemã
- baseada na indústria -

continua sendo o destaque.

Rio + 20
Liderada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
o setor industrial se prepara
para levar à Conferência
das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável,
a Rio+20, o avanço do setor
industrial nos últimos 20 anos

em sustentabilidade, além das
atividades já desenvolvidas na
área pelo Sistema Indústria em
todo o País. A Conferência será
realizada de 20 à 22 de junho,
no Rio de Janeiro. O evento

deve reunir cerca de 50mil

participantes de 193 países,
entre eles 120 chefes de Estado.
Os eixos de debate do encontro
são a economia verde e a

erradicação da pobreza.

Esplanada
Glatz
o empreendimento conjunto da
construtora ERBE e da Engetec
imóveis segue uma tendência

que é a transformação da
Vila Nova em uma verdadeira
extensão do Centro e com foco
maior no segmento residencial.
Um grande empreendimento em
uma localização ótima agora - e

mais ainda no futuro, quando
a chamada "Beira Rio" estiver

implantada.

SELIC '9,75% 7.MARÇO.2012
TR

_ · · .. ·· · · ..
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COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT 4/1]l!- 0% US$ 125,300
OURO "'-0,02% US$ 1677,500

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1232
12 - 19 - 24 _ 26 _ 32
40 - 41 - 44 - 46 - 47
61 - 62 - 64 - 66 - 70
84 - 89 - 93 - 94 - 95 Atividade eeonêmíea

o Indicador de Perspectiva daAtividade Econômica
levantado pela Serasa Experian se propõe antecipar em
seis meses osmovimentos da economia e, em janeiro, o
mesmo completou seismeses consecutivos de alta. Isto
indica que a economia deverá acelerar ao longo de 2012.
Uma ótima notícias para todos os setores.

CÂMBIO COMPRA VENDA ,VAR.

""'%IWmilfll,l0 MEGA SENA
SORTEIO N° 1376
09 - 11 - 21 _ 49 - 53 - 54

QUINA
SORTEIO N° 2862
03 - 15 - 19 - 53 - 75

PERÍODO

DUPLASENA
SORTEIO N° 1059
PRIMEIRO SORTEIO
07 _ 27 - 37 - 40 _ 45 - 49
SEGUNDO SORTEIO
14 - 26 - 29 - 34 _ 42 _ 43

E�t�::�â���%.ffi.:iijr�:�::::ti.:�§ª:::.::::::::::::::i.;:::�§ª:::::::::::;:::��:�:�o.::
.E.!.Y.ªº.. (E.!.� .. ª.�) ??�.�º} ??�.��.� ! º?..�.�«l(� .

LIBRA (EM R$) 2,9354 2,9394 ,
-t 0,44%
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Charge

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o que é importante?

Não interessa o seu passado,
não existe explicação pra uma
atrocidade dessas.

E por último, quero dar
uma continuação deste as

sunto tão rotineiro: a violên
cia contra a mulher. Esses ho
mens sem escrúpulos, todos
os dias ameaçam, espancam e

matam "suas" mulheres, pois
se acham donos. Os alertas
estão aí, basta que a polícia
proteja as mulheres. Mesmo

prestando queixa, são mor

tas. Então é necessário que a

polícia prenda esses covardes

por suas ameaças. Que' não
esperem a tragédia aconte

cer. Ou será que vocês acre

ditam que uma restrição de
cem metros longe da vítima
vai impedir que os covardes
matem

I 'suas" mulheres?

Era uma reportagem sobre estresse. Um título
comum: "Má gestão do tempo pode levar ao

estresse". Claro, fui ler. Afinal, quem não vive às
. turras com o tempo? Falta-nos tempo para tudo,
tudo é feito às pressas, eleva-se o batimento car

díaco, cansamos mais facilmente, adoecemos e

morremos. E esse estresse "inadvertido" é tido por
muitos como bobagem, como se um hormônio ve
nenoso como o cortisol fosse guaraná no sangue...

Mas até aí nada. O que me deixou pensativo
foi uma observação que um consultor fez aos

leitores, fez amim: - "Você tem que se perguntar:
estou dando tempo certo às coisas verdadeira

mente importantes ...
" Ah, companheiro, desde

que nasci me faço esse questionamento: o que é

importante paramim, o quê?
Já contei aqui de um sujeito que ao casar foi

aconselhado pelo pai a não se encrencar com a

futura esposa querendo_decidir sobre tudo. Dis
se o pai ao filho que só se envolvesse, só decidis
se sobre coisas grandes, importantes.

Passados alguns anos, o pai perguntou ao filho
se tinha seguido o conselho que lhe fora dado, de
só se meter e decidir sobre coisas grandes, impor
tantes. O filho, calmamente, respondeu que sim,

.

que estava casado há 15 anos e que até aquelemo
mento nada de grande, nada de importante tinha
acontecido, só amulher decidira até então...

Brincando, brincado essa é a grande verdade da

vida, nada é importante, nada que nos faça perder
o sono, a paz. Claro, só os transcendentais, os infor
túnios' os eventos que estão fora do nosso alcance e
arbítrio. Mas esses são raros. Já os eventos danosos,
desagradáveis, resultam da vaidade,'da ambição, da
insegurança, do medo, de tudo, menos da vida sau-

o leitor

Eu não aguentomais!
Estou escrevendo esse texto

para mostrar minha indig
nação ao preconceito e à vio
lência que as mulheres sofrem
no BrasiL O Brasil é um país
machista, e isso não pode con
tinuar. Primeiro quero falar do

preconceito moral que as mu

lheres sofrem se saem na rua

de "shortinho" e não são res

peitadas pelos moralistas, que
reprovam suas vestes. Ou por
mal educados que não respei
to, ou que assoviam ou que as

chamam de nomes vulgares.
A nossa sociedade julga a

mulher como a culpada pelas
desgraças dos homens. Vejamo
caso do goleiro Bruno. Dia des
ses um amigo meu disse o se-.

guinte: O Bruno estragou a vida
dele por causa de umamulher.

Deus do céu, a Eliza Sa
mudio perdeu a vida, será que
ninguém vê isso? Ela perdeu
a vida e aparecem milhares
de justificativas, sempre pu
xando para o lado do homem.

Jonas Gabriel da
Silva Ribas, estudante de

análise e desenvolvimento
de sistemas

dável, do que, enfim, tem de fato valor. E, apropósito,
o que émesmo que tem importância?

Ela
Gosto dos livros da Danuza Leão, umamulher

de 8Ó anos com uma cabeça arejada, de 40. No
máximo 50. Viajada, jornalista dos melhores tex

tos femininos do Brasil, lançou agora o Tudo ÉTão
Simples. Claro, comprei-o. Saí para ir ao dentista,
comprei o livro no caminho e já o fui lendo no con
sultório, antes de ser chamado para a revisão anu
al...Abri o livro ao acaso, página 27, e lá estavauma
preciosidade para você, leitora. Já conto.

Vaidade
Nessa citada página 27 do livro da Danuza,

o Tudo É Tão Simples, lê-se: - "Quando perde
mos a vontade de nos vestir e de nos maquiar, é
o começo do fim". Perfeito. Não suporto ver se
nhoras idosas, para não chamá-la de velhas, ati
radas, descuidadas. Claro, vale para os homens

que andam por aí como uns molambos, sempre
arrotando a desculpa de que não precisam mais
andar na linha, estão aposentados. Coitados, es
tão chamando a "Monja da Foice" e não sabem.

Falta dizer
Dos que,estão ao redor dela sinto vômitos,

mas dela eu gosto, da Dilma. E veja se não é de

gostar, leio na Folha: - "Dilma lê livro sobre Im

pério e ganha elogio de historiador". O historia
dor é José Murilo de Carvalho, o autor da obra.
Dilma é competente e umamulher que lê. Ela é.
E já houve no lugar dela quem não lesse nem le
treiro de ônibus ...

'Fale conosco

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

Elisângela Pezzuti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
• Comercial: 9107-6932 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817 • Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeITO Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamemo do jornal, sendo de inteira responsábilidade de seus autores,

CODll,pal"tillle a sua opinião. Escreva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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E hora de colocar
as contas em dia

Dívidas dos Estados
devem ser negociadas

a serem quitados pelos sucessores.:
Ainda assim, todos os anos sobram fi

nanciamentos com parcelas a serem pagas
pela próxima administração, dívidas com
o INSS e com a tributação, ocasionais défi
cits no orçamento, entre outros problemas
fiscais. Em si, o endividamento público
não é um problema, mas, sim, a má ad

ministração da arrecadação própria dos

municípios. "A arrecadação própria você
tem controle, não se pode ficar contan
do apenas com as transferências do go
verno federal, já que não há como saber
se o repasse vai ser o esperado', afirma
o secretário da Fazenda da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, José Olívio Papp.
A contabilidade dos municípios é uma

questão de interesse público e os dados

repassados ao Tribunal de Contas do Esta
do e a Secretária do Tesouro Nacional são

informações abertas ao cidadão (nos sites
STN.gov.br e http://portaldocidadao.tce.
sc.gov.br), Porém, algumas vezes os do
cumentos apresentados nos portais são

incompletos, portanto é recomendada ve-

. rificação dos dois endereços virtuais.

R$ 388,4 bilhões. Esse é o to

tal das dívidas renegociadas dos
Estados, segundo a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN). Os da

dos, divulgados em agosto 'do ano
passado, abrangem dívidas que
foram assinadas na década de
1990 e os ajustes no saldo devedor
dos Estados tem aumentado os

débitos do governo federal.
Para encontrar soluções e

discutir os valores das dívidas,
o ministro da Fazenda, Guida

Mantega, estará em uma au

diência pública com os gover�
-

nadares dos 27 Estados nó dia
19 deste mês. Na pauta entrará
também o debate sobre o endi
vidamentomunicipal.

A audiência foi convocada

pela Câmara dos Deputados,
para ana_lisar a dívida dos Es
tados com a União. E, não será
a primeira vez que esse tipo de
debate ocorre na Câmara: en

tre 2009 e 2010, o Psollevou a

criação de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para
investigar a dívida no setor pú
blico' e sugeriu medidas para
atenuar os problemas fiscais dos
Estados - sem sucesso.

Porém, segundo a Câmara, . I

Na reta final antes das eleições} municípios não podem gerar dívidas
e novas obras só podem ser pagas com o dinheiro em caixa

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

o m�d��os estão chegando ao fim, a
temporada de eleições se aproxima e

a partir deste mês os municípios não po
dem firmar novos contratos de emprés
timo até o fim do ano. Ou seja, os novos
investimentos devem ser 'feitos com di
.nheiro em caixa. Nesta nova série espe
cial, enquanto a União se prepara para"

discutir cf endividamento público dos

Estados, apuramos a condição financei
ra dos municípios do Vale do Itapocu.
Para começar, apresentamos a circuns
tância corrente no país,juntamente com a

situação fiscal de Iaraguá do Sul.
O prazo está encerrado: desde do-

'mingo, os governos municipais não po
dem firmar contratos de financiamento,
para não gerarem dívidas adicionais a

serem pagas pelos próximos adminis
tradores. Novas obras precisam ser feitas
com dinheiro em caixa, o que restringe
investimentos no último ano de manda
to e evita o início de serviços grandiosos

/

A arrecadação própria
você tem controle,
não se pode ficar

contando apenas com
as transferências
do governo federal,
já que não há como

saber se o repasse vai
ser o esperado.

Secretário da Fazenda da
Prefeitura de Jaraguá,

José Olívio Papp.

o desempenho fiscal e a adim

plência dos Estados têm redu-
'zindo a proporção do endivida
mento' ao longo dos anos. Entre
2002 e 2011, a dívida líquida dos
Estados caiu de 20,5% do PIB

(Produto Interno Bruto) para
11,4%. Mas, em termos nomi

nais, esse débito passou de R$
100,4 bilhões para R$ 388,4 bi
lhões entre 1998 e 2011.

A presença do ministro na

audiência é uma questão crucial,
pois apenas a União pode fazer

alterações nos contratos de dívi
das assinados na década de 1990
,

- e qualquer mudança no saldo
devedor deve rnudar o perfil dos
pagamentos realizados pelos Es

tados, potencialmente reduzindo
a arrecadação daUnião é aumen
tando a dívida federal.

. �_,_.,..,'",.""�.I__"'_�"""'".""""",�""'.""... '",,', ....o/<r,m._.�.""�.,_"u�-""'�""'u�
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Situação financeira' é estável em Jaraguá
Em Iaraguá do Sul, a situação fi

nanceira é estável, garante o secre

tário da Fazenda, José Olívio Papp, -

embora o município tenha encerrado
2011 com uma dívida pública conso
lidada em R$ 32 milhões. As despesas
com o pagamento da dívida estão
dentro da capacidade do município
em quitá-las. "As nossas dívidas são
extremamente controladas, estão de
vidamente alongadas, de maneira· a

antecipar os benefícios à população
sem prejudicar o município", afirma.
O município paga todas as dívidas
antes do vencimento: "não é algo
excepcional, mas alguns municípios
não fazem isso". -.

Com um orçamento previsto de R$
487,6 milhões para 2012, Iaraguá deve

gastar R$ 15 milhões - cerca de 3% da
sua estimativa para a diminuição da

dívida pública - seja com o pagamen- tudo apenas com recurso próprio",
to das parcelas ou com a atualização afirma Papp. "Os empréstimos e fi
dos valores, e mais 1% com juros e nanciamentos são uma maneira de

encargos das operações de crédito. O antecipar algo que vai beneficiar a
mais antigo dos financiamentos de Ia- população, e de alongar o pagamento
raguá é de 2002, com duas operações das despesas de maneira a aliviar o
da Agência de Fomento do Estado de impacto financeiro da obra".
Santa Catarina (Badesc), no valor de R$ Segundo Papp, os empréstimos não
800mil e R$ 218, 3mil. são algo que simplesmente "se faz".

Esses 3% compõe parte dos 20% "Temos regras para o financiamento,
que o município tem disponível para não podemos simplesmente deixar
investimentos. Os outros 17%, uma dívidas para o próximo governo, qual-
.soma de R$ 82.066.471 milhões, são ..quer pedido tem que ser avaliado pela
destinados a obras, compra de equipa- ·Secretária do Tesouro Nacional, antes
mentos e desapropriações. O municí- de ser concedido o crédito", explica.
pio deve gastar R$ 204,6 milhões com Muitos dos financiamentos são pagos
despesas de pessoal, .outros 32% com em prazos longos, de 12,16 anos. "Mas
custos correntes, como manutenção isso é normal, o que não pode é acu
das órgãos públicos, convênios, taxas mular empréstimos que não tem como .

de luz e energia elétrica e combustível. pagar, ou que vão ser despesa somente
"Não há como o município fazer para o próximomandato"

Algumas das obras que e:xplicam o endividamento:
• Residencial Brasília Beltramini

;'.
- Financiado parcialmente pela Caixa Econômica Federal- R$ 11,5 milhões

• Condomínio Parque Jaraguá DanteMínel
Financiado parcialmente pela Caixa Econômica Federal - R$ 13 milhões

• Asfaltamento da ruaManoel Francisco da Costa
R$ 1,8 milhão do Badesc, parte de um pacote de R$ 15 milhões,
que também inclui a pavimentação de 5,32 quilômetros de vias no
Centro de Jaraguá, com investimento de R$ 2,5 milhões.

"

CONDOMINlO

Parque Jaraguá
DanteMinei é
moa das obras

que faz parte do
endividamento
domunicípio
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EDUARDO MONTECINO

(::;OIVQUlSTA Estiveram presentes lideranças políticas e empresariais

Duplicação
mais perto de
sair do papel

Assinatura da ordem de serviço do projeto
básico aconteceu ontem na sede da Amvali

REGIÃO menau. De acordo com o presi
dente da Arnvali, Luis Carlos Ta
manini, o projeto executivo para
essa obra deve custar em torno

de R$ 100 mil e a verba sairá dos
cofres da própria associação. A
expectativa é de que o projeto fi
que pronto em até cinco meses.

O deputado estadual Carlos
Chiodini teve participação impor- .

tante nas negociações.. "Quando
falamos em mobilidade urbana,
aquele trecho é o pior, porque em .

todos os horários tem congestio
namento", diz o deputado. O par
lamentar 'destaca a importância
da parceria com aArnvali pela agi
lidade e transparência que pode
dar ao processo. De acordo com

Chiodini, o Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura Terres
tre) havia orçado o projeto em R$
2 milhões. "Esse projeto é muito

importante para a região, porque
a BR-280 não é mais uma novela,
é um dramalhão", comemora o

deputado federalMauro Mariani..

Alexandre Perger

1\ luta pela melhoria da mo

Ilbilidade urbana do Vale do

Itapocu teve um importante
avanço, Na tarde de ontem, na
sede da Arnvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
foi assinada a ordem de serviço
para a elaboração do projeto bá
sico de duplicação e melhorias
da BR-280, entre Guaramirim e

Jaraguá do Sul.
O trecho, que compreende

uma área urbana, tem extensão
de 8,6 quilômetros e vai do trevo
de acesso a Schroeder até as pro
ximidades da Weg Química. O
custo do projeto é de R$ 490 mil
e foi repassado pelo governo do
Estado à Arnvali. O prazo para a

conclusão é de cinco meses.

Junto com a duplicação, será
projetado um elevado na BR-280,
no encontro com a SC-413, que
dá acesso aMassaranduba e Blu-

I

Esse projeto é
muito importante
para a região,
porque a

BR-280 não é
mais uma novela,
é um dramalhãó.
l\IlauJleo DlIa.l�ialli,
delJu·tado fedel"al

Empresa·
prazo pode
ser pouco

AAzimute, de Joinville,
será a responsável pela
elaboração do projeto.
O diretor da empresa,
Antônio Carlos Ramusk,
ressalta a complexidade
do projeto, por abranger
um trecho urbano com
muitas interferências. Ele
afirma que há a possibi
lidade de queo projeto
não fique pronto nos

cinco meses dados de

prazo ..
"Vamos fazer o

possível para deixar tudo
pronto nesse período",
garante Ramusk. De
acordo com ele, o pro-

'.

jeto básico servirá para
dar uma ideia do que
será a obra. A empresa
que vencer a licitação fi
cará responsável também
pelo projeto executivo.

SDRaprova repasse de
7milhões para projetos

Na tarde de ontem, o con

selho regional da SDR (Se
.cretaria de Desenvolvimento

Regional) de Jaraguá do Sul

aprovou o repasse de cerca de
R$ 7 milhões para a execução
de projetos das Prefeituras de

Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Schroeder. A verba será desti
nada para saúde, educação e

infraestrutura.Agora, os proje
tos serão encaminhados para
as respectivas secretarias do
Estado para aprovação final.

Omunicípio quemais rece
berá recursos será Jaraguá do

Sul, que apresentou três pro
jetos. O maior deles é a cons

trução de uma ponte ligando
as ruas Epitácio Pessoa e Jorge
Czerniewicz. O valor total da
obra é de cerca de R$ 7,2 mi
lhões, com R$ 5 milhões do

governo do Estado e o restante

como contrapartida da Prefei
tura. Outro importante projeto
é a revitalização daArena Iara
guá, que vai custar R$ 4,2 mi
lhões, com uma ajuda de R$ 1

milhão do governo do Estado.
A intenção é construir quadras
poliesportivas, estacionamen
to e arborização. O terceiro

projeto é a construção de Uni
dade Básica de Saúde no Iara
guá Esquerdo.

Também foram aprovados
três projetos para Guarami- .

rim, que, no total, solicita
R$ 820 mil junto ao governo

do Estado. Um dos projetos
diz respeito à infraestrutu
ra, com' a construção de 20

abrigos para passageiros na

SC-413, no valor total de R$
91 mil, sendo R$ 21 mil da

própria Prefeitura. Os outros
dois se referem à saúde, para
a reforma do prédio público
para a Unidade de Saúde de
Guaramirim e a construção
de uma unidade básica de
saúde no bairro Rio Branco.

. O município de Schroe
der solicitou R$ 79,S mil para
a aquisição de um caminhão

equipado com tanque de 15
mil litros. A contrapartida da
Prefeitura é de R$ 185 mil, to
talizando R$ 265 mil.

Nomesmo evento foram em

possados no conselho regional
a presidente da Acijs, Mônika
Hufenüssler, o padre Cícero

Murara, do Seminário Sagrado
Coração de Jesus, e o presiden
te da Câmara de-Vereadores de

Iaraguã do Sul, AdernarWinter.

A verba será '

destinada para
saúde, educação
e infraestrutura.

Agora, os projetos
serão encaminhados

para as respectivas
secretarias do
Estado para

aprovação final.

MARCELE GOUCHE

ENCONTRO Conselho regional se retmiu
na SDR para votar verba para DllUlicípios
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Antenas
A polêmica que deveria

, ter sido encerrada ontem
foi adiada. O presidente
daArnvali (Associação
dos Municípios do Vale
do Itapocu), Luiz Carlos
Tamanini ainda não
recebeu o documento
da Secretaria do Estado
de Planejamento que vai
revelar qual município é

proprietário do território
onde as antenas estão
instaladas. No mês

passado, a prefeita Cecília
KoneU chegou a anunciar
o desligamento de Iaraguá

.

daArnvali, alegando que o

prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke,
havia autorizado a

instalação de uma antena
em território jaraguaense,
como se fosse terra de
Massaranduba.

, '

I

I

Daiana Constantino 3275-0065
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Comissionados da região
deixam cargos esta semana

"

i
I. "

i

Até esta quinta-feira, dia 5, funcionários será comandada por Jeison Beber no lugar
com cargos comissionados nas adminis- de Dalprá, vereador licenciado que voltará a

trações públicas devem se desincompatibili - ocupar sua cadeira na Câmara para tentar a

zar das funções que ocupam para poder dis- reeleição em outubro.

putar as eleições municipais deste ano. Em Massaranduba, saem dos cargos co-

Na região, o prefeito de Schroeder, Felipe missionados: Pedrinho Spezia (PMDB) da Se

Voigt (PP), foi o primeiro a anunciar a saída cretaria de Obras, Suzane Reinke (PSDB) da
de secretários e a substituí-los. Já na manhã Saúde, e Fábio Balducci (PSDB) da Agricultu
de ontem foram empossados: Rubens Fiedler ra, que terá como novo titular por NiltonVol
na pasta de Obras, no lugar de Leonor Jacobi pi. Os dois primeiros voltam a assumir suas

(PP). Nádia Cristiane Hefter Tambosi fica com cadeiras no Legislativo.
a Saúde, substituindo Ingrid Eichenberger Na cidade de Jaraguá do Sul, se desincom
(PP). ArmelindaWalz Schmitt assume a Edu- patibilizam das funções públicas: Maristela
cação no lugar de Harildo KoneU (PP). Apenas Menel (PSD) da Secretaria de Habitação, Agos
o cargo de chefe de gabinete, que era ocupado tinha Oliveira (PTB) da Diretoria de Comuni

por RosangelaMotta (PP), fica sem nomeação. cação, Francisco Garcia (DEM) da Secretaria
Em Guaramirim, o prefeito Nilson Bylaardt de Saúde e Isair Maser (PRB) da presidência

(pMDB) fará nove substituições até quinta-feira do Samae. A prefeita Cecília KoneU terá de no
à tarde. Deixam cargos na Prefeitura: Cristiana mear ainda os novos secretários de Desenvol-

.

Poltronieri (pMDB) da pasta Educação, Irvando vimento Econômico e Administração. Já para
Luiz Zomer (PMDB) do Esporte, Joares Lombardi o cargo de chefe de gabinete, a filha da man
(PPS) da gerência de Esporte, Dirceu Fiamoncini datária, Fedra Konell, deve reassumir o posto.
(pMDB) gerente da Secretaria de Infraestrutura, Em Corupá, o prefeito Luiz Carlos Tamani
Rafael Luiz Otto (PMDB) diretor do Procon, Icsé ni (PMDB) deve nomear novos titulares para
Roberto Freitas (PMDB) diretor da Companhia as seguintes pastas: Saúde, Agricultura, Assis
das Águas do município, João DinizVick (PMDB) tência Social e Educação.
da Saúde, Marciele Bartel chefe interina do gabi- Já do quadro de comissionados da SDR,
nete, eValdemiroDalprá (pMDB) daAgricultura. Lia Tironi (PSDB) informou ontem a saída de

Por enquanto, Bylaardt anunciou que o Jair Pedri da Gerência da Saúde, e Anésio Ale
cargo de chefe de gabinete será ocupado por / xandre, da Gered (Gerência de Educação). Os
João Diniz Vick e que a pasta de Agricultura dois são filiados ao PSDB.

",

Instituto
de Pesquisa
A engenheira civil
Thais Liane Henning,
presidente da Fundação
Instituto de Pesquisa
de Planejamento Físico
Territorial de Iaraguá do
Sul, criada em fevereiro

passado, apresentou
ontem os objetivos do
órgão na plenária daAcijs
(Associação Empresarial
deIaraguá do Sul).

"
EDUARDO MONTECINO

!
I

j'
I

1
1A tradição do Lula é não ganhar dos

nossos cand.fdatos em São Paulo. O

que não signiJica que ele não possa
ganhar um ,dia. Estou dizendo, apenas,

que não é a�radição até agora.
Candidato a prefeito José Sen.'a (PSDB),
ao ser questiol1ado pelo Estadão sobre
Lula estar apoiando Fel':WUldo Haddad

para a Prefeitura de São Paulo.

Reunião
da Alnvali

Ontem, Dieter Ianssen (PP)
marcou presença na reunião da

.

Arnvali, assim como o deputado
Carlos Chiodíní (PMDB). A partir

de hoje, a região conta com os

dois representantesnaAlesc. O
pepista substituirá o deputado
Ioares Ponticelli por dois meses

naAssembleia. A posse de Dieter
acontece hoje, em Florianópolis. \, 1�liir%l!ig��lIll,W)!!i!!il!i���,.
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Grupo Lunelli

1958

Mãe de gêmeos aos 83 anos
Em abril de 1958, o Correio do Povo publicava nota

que dizia: "Informam de Madri que umamulher de 83

anos de idade, sra. Brigida Garcia Suarez, cujo marido

tem 92 anos, acaba de dar à luz a gêmeos, na aldeia
de Correcilla (Província de Leon), segundo anunciou o

jornalInformacíones'"

tm H �e
ARQUIVO HISTÓRICO MARCELE GOUêHE

I

Firma Weege e ponte, em imagem registrada no início do século 20.

Na época, fW1cionava ali a empresaWolfgang Weege (fábrica e comércio de

laticínios, fW1dados em 1906). Hoje, no local, está a Malwee Malhas

Personagem histórico

A precursora do tropicalismo
Maria do Carmo Miranda da

Cunha, mais conhecida como Car
men Miranda, foi uma cantora e

atriz luso-brasileira. Sua carreira
artística transcorreu no Brasil e Es
tados Unidos entre as décadas de
1930 e 1950. Trabalhou no rádio, no
teatro de revista, no cinema e na te-

.
.

levisão. Chegou a receber o maior
salário até então pago a uma mu

lher nos Estados Unidos. Seu estilo
eclético faz com que seja conside
rada precursora do tropicalismo,
movimento cultural brasileiro sur

gido no final da década de 1960.
Em 1926, Carmen, que tentava

ser artista, apareceu incógnita em

uma fotografia na sessão de cine
ma do jornalista Pedro Lima da
revista Selecta. Em 1929, foi apre-

I .....

sentada ao compositor Josué de

Barros, que encantado com seu ta

lento passou a promovê-la em edi
toras e teatros. Nomesmo ano, gra
vou na editora alemã Brunswick,
os primeiros discos com o samba
Não Vá Sim'bora e o choro Se O
Samba é Moda. Pela gravado
ra Victor, gravou Triste Jandaya
(grafia original) e Dona Balbina
ou "Buenas Tardes muchachos".
O grande sucesso veio a partir
de 1930, quando gravou a mar

cha "Pra Você Gostar de Mim"

("Taí") de Ioubert de Carvalho.
Antes do fim do ano, já era apon
tada pelo jornal O País como "a
maior cantora brasileira". A ar

tista faleceu em Los Angeles, no
dia 5 de agosto de 1955. I,

DIVULGAÇÃO

Carmen Miranda foi tuna .

( cantora e atriz luso-braSileira

Pelo Mundo

1924

O nascimento de
Marlon Brando
Considerado um dos maiores e mais influentes
atores do século 20, Marlon Brando nasceu

em 3 de abril de 1924, nos Estados Unidos. Na

opinião deMartin Scorsese, "Ele é o marco. Há
o 'antes de Brando' e 'depois de Brando'. O ator

foi, também, um ativista, apoiando diversas

causas, mais notavelmente o movimento dos
direitos civis dos negros nos Estados Unidos
e diversosmovimentos em defesa-dos índios
norte-americanos. Brando começou a chamar

atenção atuando na peça de TennesseeWillia

ms' Um Bonde Chamado Desejo. Atuou em de
zenas de filmes emmais de 40 anos de carreira,
mas dirigiu apenas um: o western Cinco Anos

. Depois (1961), substituindo o diretor Stanley
Kubrick no início das filmagens. Obteve alguns
elogios da crítica, demonstrando estilo lento
e inovador no gênero: filmou o mar, cenário
incomum dos western. Também no duelo
final com seu amigo na vida real Karl Malden,
usa ângulos e coreografia fora do normal. No
western que fez com Jack Nicholson, (Duelo
de Gigantes, 1976), ele faz um pistoleiro bem
estranho, dando continuidade à sua visão e a

do diretor Arthur Penn, inovadora mas com
tendências acentuadas para parodiar o gênero.
Brando faleceu em 1 de julho de 2004.

\

1933

O primeiro voo

sobre o Everest
Em 3 de abril de 1933, o Monte Everest é
sobrevoado pela primeira vez pelos pilotos
Lord Clydesdale e David Mclntyre na cha
mada Houston-Westland Expedition.
O Everest é amaiormontanha sobre a

superfície da Terra. Está localizado na Cor
dilheira do Himalaia. Situa-se na fronteira
entre a China e o Nepal. Em nepalês, o pico
é chamado' de Sagarmatha (rosto do céu), e
em tibetano Chomolangma ou Qomolang
ma (mãe do universo).
O Everest foi assim chamado por SirAn
drew ScottWaugh, o governador-geral da
Índia colonial britânica, em homenagem
a seu predecessor, Sir George Everest. Ra
dhanath Sikdar, ummatemático e topó
grafo indiano de Bengala, foi o primeiro
a identificar o Everest como amontanha
mais alta do globo, de acordo com seus

cálculos trigonométricos em 1852.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Comemoração

Rotary
eompleta
80 anos

Dietrich Hufenüssler; Rodolfo Hufenüssler;
Gerd E. Baumer eWanderWeege foram

r

os principais homenageados
Rotary Club de

Jaraguá do Sul
comemorou 60
anos de ativida
des com evento

no dia 23, naAs

sociação Malwee. O sexagenário
transcorreu no dia 14 de março,
data que o presidente Renato

Piazera Junior entende ser de

grande importância. Segundo
ele, são seis décadas de ativida
des voluntárias sempre em sin
tonia com a comunidade como

o clube social mais antigo do

município, fundado em 1952 e

atualmente com 25 integrantes.
Com reuniões às terças-feiras,
os rotarianos desenvolvem ati
vidades como a Feira da Ponta
de Estoque (agosto), Almoço das

Nações (novembro) e Castelão

(abril), com o objetivo de arreca-
'dar recursos para obras sociais.

Durante o jantar comemora
tivo' foram homenageados Die
trich H.W. Hufenüssler e Rodolfo
Francisco Hufenüssler, que co

memoram, respectivamente, 60

e 59 anos de atuação no Rotary.

Também foi conferido aGerdEd

gar Baumer o título "Paul Harris",
concedido pela Fundação Rotá
ria a personalidades que se des
tacam na prestação de relevantes
serviços à sociedade. Ao empre
sárioWanderWeege, sócio hono
rário do Rotary internacional, foi
entregue placa por sua notável

atuação na comunidade.
O evento prestou ainda ho

menagens do governador distri
tal Adalberto Roeder da gestão
2010/2011 e dos RotarysVale do
Itapocu e de Joinville (padrinho
do clube jaraguaense) ao presi
dente Renato Piazera. As espo
sas dos fundadores: Renate Bu

row Hufenüssler e Karin Duwe

Hufenüssler; e as esposas dos ex
governadores: Gillian Hermann

e Rosemary Behling também
foram lembradas. O presidente
destacou ainda que ao longo dos
60 anos os rotarianos Oswaldo

. Hensí (1964/65), Marlo Souza

(1987/88), Rolf Botho Hermann
. (1999/2000) eWaldemar Behling
(2003/04) assumiram o cargo de

governador do Distrito 4650.

Izabel Kikue Yamada(E), consel-'eira dos
Intercambistas, Roseli Piazera(C), esposa do presidente
do Rotary.Club de Jaraguá do Sul, e a rotariana Leonir

Z,acarias de Souza, presidente da Apevi·

Da esquerda para a direita: Rolf Botho Hermann, governador do Distrito 4650 ano

1999/2000; Dietrich Hermann Wolfram Hufenüssler; Rodolfo l'I"ancisco Hufenüssler;
Renato Piazera Júnior, presidente do Rotary Club de Jaraguá do Sul;

e Waldemar Behling, govérnador do Distrito 4650 ano 2003/04

Rosemary Loos Behling (D) homenageou
Rarin Duwe Hufenüssler, esposa do

fundador Rodolfo l'I"ancisco Hufenüssler
Dietrich Hufenüssler, homenageado como

.

rotariano com mais tempo de atuação

Gillian Hermann homenageia Renate
Burow Hufenüssler (E) esposa do
fundador Dietrich H. W. Hufenüssler

o presidente
do Rotary Club
de Jaraguá do
Sul, Renato
Piazera Júnior,
com a esposa

Roseli, os
filhos Rodrigo
e Rafael e as

noras Marina
e Paula

Renato Piazera Júnior, presidente do

Rotary Club de Jaraguá do Sul, recebeu
uma placa da presidente do Rotary Club
Vale do Itapocu, Fabiana Fausel Roch
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Previsão do Tempo

Joa.çaba
....
10° 24°Çhapecó

19° 29°

Frente fria na

quinta-feira
Terça e quarta-feira com
nevoeiros isolados ao

amanhecer nas áreas
serranas e de vales, com sol
e poucas nuvens no decorrer
do dia em todas as regiões.
Temperatura mais elevada.
Quinta-feira presença de
sol com aumento de nuvens
e pancadas de chuva com
trovoadas entre tarde e noite
em se, devido à chegada
de uma frente fria. Risco de

temporal e granizo isolado.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável Oeste 2km/h Nenhum

o 12h Vento não favorável Leste 3km/h
vento favorável

o 15h Vento não favorável Leste 11 km/h 80%
de possibilidade

o 18h Vento não favorável Leste 13km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Dlor

Biquíni Minúsculo
Um casal está na praia e certa hora, passa umamulher com o biquíni
minúsculo. Amulher comenta:
-Você viu o tamanho do biquíni daquela moça?
E o homem:
- Não. Eu só olhei a parte onde não tinha biquíni!

S doku

.
'

"

"
,

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..

Joh Vi.U.e
....
170280

Jaragt .;
....
17° 29°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Use óculos
de sol

�/

Rio do Sul
....
14° 27°

Bu ena 1

....
18° 29°

MíN: 20°C
MÁX: 29°C

São Joaquitn
....
10° 24°

Lag1.1.lUJ
... .
20° 27JJ

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

129°C
NáD/

esqueça
de tomar
água!

QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 30°C

CRESCENTE 30/3

CHEIA 6/4

MINGUANTE 13/4

NOVA 21/4

Palavras Cr zadas

São Francisco do Sul
• Preamar
o1h26: 1,7m
o 13h04: 1,6m
• Baixamar
o 7hOO: O,2m
o 19h41: O,2m

Itajai
• Preamar
o 6h16: O,4m
o 6h34: O,2m
• Baixamar
o 18h59: O,1m
o 20h34: Om

Florianópolis
• Preamar
o Oh53: 1,2m
o 11h32: 1,Om
• Baixamar
o 6h39: O,2m
o 19hOO: Om

Imbitubà
• Preamar
o 1hOO: O,7m
o 11 h58: O,5m
• Baixamar
o 6h36: O,2m
o 18h43: Om

Tábua
das marés

HORIZONTAIS
1. Faixa, na esfera celeste, dividida em doze seções,

habitualmente designadas por signos
2. Porção de produtos vegetais da mesma espécie (le

nha, capim etc.), apertados e amarrados f O cubo

de dez
3. Sigla do estado de Bagé e Canoas / Orifício por

onde saem os gases queimados dos motores de

explosão
4. índice de Preços ao Consumidor / Local em que se'

bebe mais do que se come

5. Provocar / Sufixo do Brasil, nos endereços da in
ternet

6. Dizer bravatas
7. (Gram.) Fazer cair letra ou sílaba no meio da pa

lavra
8. O humorista e apresentador de TV Soares I Prato

frio de verduras temperadas
9. O compositor baiano Caymmi, de "Dora"
1 O. Ir ao chão, em virtude
de um desequilíbrio / A esposa do filho

i"1
11. Consentir em fazer próprio o que é oferecido 12 .

Aspergir água em plantas / Parte
13. Colocar em caixilho, geralmente de madeira, com

que se guarnecem e adornam retratos, quadros, i3

espelhos etc.

VERTICAIS
1. O continente que, com a Eurásia, formava o mundo

antigo / No jogo do bicho, o 15.0 grupo, que com

preende as dezenas 57, 58, 59 e 60
2. Espalhado aqui e ali / Uma carne bovina não de

primeira
3. O centro de ... Búzios / O ator, cantor e comediante

Ivon (1928-1990 � / Centro-avante que se destacou
no Santos, ao lado de Rabinho '\

4. (Red.) Interjeição nordestina que exprime espanto,
surpresa / Que pertence aos órgãos dos sentidos

5. Vencer, triunfar sobre / Taxa Referencial Diária
6. Papel de espessurá mediana, intermediário entre o

grosso e o papelão
7. Estar apaixonado / Amedrontar, aterrorizar
8. Conselho Interministerial de Preços / Gritar, berrar /

O centro de ... Havana
9. Ungir para lubrificar / Um utensílio de cozinha.

2 6 8 94 5 7
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Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Acho que vi

Pelas ruas de NewYork, uma tendência
que vi com muita frequência foi a dos
óculos de gatinhos. Hit dos anos 50
e 60 (e que inclusive deu as caras no
verão passado) o gatinho continua
em alta (e confesso, cada vez mais) no'
círculo fashion. Aqui na "gringa" grande
nomes da moda como Missoni, Proenza
Schouler, Marc Jacobs, Dior, Zac Posen
apostaram com tudo nos felinos. Então
é fato dizer que por aí também será uma
febre. Ah, e sem contar que os modelos
vão desde os mais arredondados no

canto, aos mais puxados, sem perder
é claro a identidade dos bonitinhos
bichinhos. É comprar e usar!

,

Como vocês sabem, a primavera
, chegou por aqui, aliás gente, que
gostosa que é essa cidade nessa

estação. Super iluminada (sim,
mais ainda) e florida. Não tenho
nem vontade de voltar para casa.

Brincadeira, sinto saudade de

casa, sim! Mas enfim, voltando
ao que eu queria dizer, apesar de
o clima já estar ameno (à noite
ainda é bem frio por aqui), se
tem algo que as garotas e garotos
nova iorquinos não abrem mão,
independente de o tempo estar

mais leve ou não, é o coturno.
É impressionante como eles

gostam, e como sabem usar! Em

cada esquina que virávamos,
lá estava alguma estudante,
ou até mesmo mãe de família
com o seu. Sei que o coturno

fez parte de nossos armários
no inverno passado, mas essa

matéria é para lembrá -los que
vocês podem sim tirar a poeira
dos seus, porque eles serão
muito usados nessa estação.

Tem que ter:
NíveaLi Ca

Com a chegada do outono, lembrete de que o
inverno está logo aí (e eu não sei vocês, masmeus
lábios ficam ressecados no frio), resolvi dar uma dica
de um produto que cómprei, useimuito e agora que
fui viajar comprei novamente: o Nívea Lip Care.
Eu já usava a famosamanteiga de cacau

#coisasdevovó, e alguns outros batonzinhos,
mas quando vi essa embalagem da Nívea,

. imediatamente me remeti à época dos batons
de moranguinho, aqueles famosos nos anos
80 que eram num formato de morango e dava
vontade de comer de tão cheiroso.

Então, quando vi essa
embalagem e li que
tinha sabor morango,
·peguei já pra ver qual é!
E nossa! Que vontade de
devorar! Além do gostinho

.

delicioso (humm), dá
aquela hidratada nos
lábios, evitando assim o

ressecamento. Dando uma
olhadinha por aí, vi que
há vários outros sabores,
ou, lip care sem sabor.
Bom para quem não gosta
muito de sabor morango,
não é?! E mais, eles são
incolores, isso quer dizer
que dá pra ser usado tanto

pormulheres, quanto
por homens! O melhor é

que é fácil de encontrar,
tem tanto nas drogarias e

farmácias como também
no supermercado.
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Cortar cabelo "I'0Il brillCadeira de criaa{al

Fone 473022.1422

Valeu!
AMacarronada do Moa su

perou todas as expectativas
no sábado. Aproximadamen
te 1,1 mil pessoas circularam
nos corredores da Fuel Living,
confirmando mais um suces

so assinado por este colunista.
O evento contou com vários

apoios entre eles: Cia da Saúde,
Nutrilli, Casa da Nonna, Tutty
Refeições e Tato branco & Equi
pe. Incrível a competência des
sa galera. Valeu mesmo!

,Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o gran-
de Marcelo Bertoli, escritor e
colunista da Revista Nossa, que
sempre lê esta coluna, lá deApi
úna, para ficar por dentro das
novidades de nossa sociedade.

"Não sou alcoólatra! Sou
bêbado! Alcoólatras vão a

reuniões. E eu voua festas!".
É o novo pensamento da

"rapeize".

Fofocódromo
Aquela loira estonteante,
depois de saber dos muitos
"casinhos-relâmpagos" e ter
dado a ele cartão vermelho,
cedeu às promessas e reatou.

"Só para dizer que tem
namorado", garantem as

comadres. Por favor, um Red

Dragon para relaxar?!

.

Onde comer bem

/ em Jaraguá
Na Fuel Living. Um dos melhores

bufês por quilo. Onde?
Na Rua Domingos da Nova.

Luxo!
O empresário Martin
Werninghaus, um dos
herdeiros do grupoWeg,

< estava passeando nos Estados
Unidos, fazendo compras, e

chegou no fim de semana.
Dizem que ele está de olho
num apartamento super luxo
emMiami. Para quem pode!

\

�
bell' ar�e�

Sente-se bem

ISO 9001

Humor
Um casal recém-casado vai viver em sua nova casa.

Ao entrar pela primeira vez no lar o homem diz:
- Se quer viver comigo as minhas regras são:

Segundas e terças-feiras à noite vou tomar café com
os amigos. Quartas vou ao cinema com o pessoal.
Quintas e sextas à noite cerveja com os colegas.
Sábados pescaria com a turma, retornando

domingo pela manhã. .

E aos domingos deito cedo para descansar.
Se quer, quer, se não quer, azar!
Então amulher responde:
- Para mim só existe uma regra: aqui em
casa tem sexo todas as noites. Quem está,
está, quem não está, azar!

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

V
TecnoSot

�P' teme
10

MACARRONADA Suelen, Lúcia, da Celebrally Decorações, e
Moa Gonçalves, naMacarronada de sábado

Burrice

municipal
Cá entre nós, a coisa é
bem símplesinha: se você é
burro oumal intencionado,
defenda um partido e ataque
outros. Se é jaraguaense
defenda a sua cidade.
Ou, pelo menos, disfarce.

Se você conta com alguém que tem menos qualidades
que você, isso levará à sua degeneração. Se você conta

com alguém com qualidades iguais às suas, você

permanece onde está. Somente quando conta com

alguém cujas qualidades são superiores às suas é que
você atinge uma condição sublime.

DALAILAMA·

AMIGAS As empresárias Rosângela Tepassé Sclunitz, Esli 'lerezinha
Odorizzi e Eliani Esser, no Happy Hour da AMA, no Baependi

3370-3242

Nas rodas
• Nelson Theilecker é outro

empresário que quando.
é chamado para fazer o

bem, sempre estã presente.
'Continué assim!' ,

.

• MarceloMullermais uma

vez rqi o destaque entre o

mulherio, naMacarronada
do Moa.

•. Porfalar em destaque, Os
Cowboy fizeram o maior
sucesso naMacarronada.

'Iodos rasgaram elçgios
para o grupo de pagode.

•HojePâmelaCunha bate as

taças e. faz tímtím. Cheers!
.

COZINIIA A turma da cozinha, na 40 Macarronada do Moa

PAGODE Os Cowboys, um dos gTUpos de pagode
que agitaram a 40 Macarronada do Moa

TRIO Os amigos Volney, Mabinha (Brasinha) e
Linor Carlos Dalmora, do Brasão, na Macarronada

Te contei
• Paulo Renãto e sua esposa cerveja, churrasco e mt1ito '·1

Kátia, da Casa Geraldo, energético Red Dragon.
embarcam para a Itália. Vão Adorei!
curtit; te111porfJ.da de feir(f(s ue

muito passeio emMilão..

o médico RicardoPuff
estél,1!i!v.ará a::alj6l;.âa ReiJ�$ta
Nossa em junhd� Voltaao
assunto!

II ,
,"

• Como sempre, meus'
'

.

amigos deram um shoui
de participação na 4°

, ,Ma�arranadq dpMoa...
iIi- II './i

-

Se você cindo não conhece a Casa da
Nonna pessoalmente, conheço-o

virtuelmente e descubra um mundo de
delicies ao seu alcance.

Terça a, Scxeadas 1(}..30h â$, 19;])}&'
Sábado c Domiogf) das 10:30& às t 4h ..
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Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

Qúltimo verão foi um dos mais quen
tes, até porque choveu pouco, tive

mos seca até no Litoral. Ao contrário de
muitos dosúltimos verões, quando em

janeiro sempre choveu muito. Lembro

que quando minhas filhas eram peque
nas mas já estavam na escola, eu pegava
férias �m janeiro e houve mês em que
fomos à praia e tivemos que voltar bem
antes do fim, porque chovia muito. Nos
anos mais recentes, choveu tanto que
tivemos grandes tragédias aqui em Santa
Catarina e em outros Estados brasileiros.

Este ano a coisa foi diferente. Tivemos
foi seca e quem veio passar as férias aqui
em Florianópolis deu-se muito bem em

decorrência disso, pois teve solo tempo
todo. O outono já tinha chegado e o calor

.

ainda proporcionava dias de praia.
Pois a seca deste verão fez estra-

gos também no meu jardim e algumas
plantas morreram. Minha "plantação" de
morangos quase que não sobreviveu ao

sol inclemente, apesar do cuidado que eu

Novelas

Crônica

o calor do verão
tinha, regando pela manhã e à noitinha.
Alguns pés de morango esturricaram no

sol e vou ter que replantar para ter mo
r�ngos no próximo inverno.

Mas em contrapartida, meus dois pés
de araçá carregaram no início do verão
e eu colhimuita fruta desde dezembro.
E os pequenos pés de araçá continuam
produzindo, tanto que estão commuita
fruta verde, ainda, para amadurecer nos

do mais a praia como em outros tempos,
pude comermuito araçá, fruta que eu

gosto muito e que a gente não encon-
tra no supermercado. A abundância do

araçá compensou, também, o fato de que
este ano eu não comi nenhum cambucá,
pois não fui visitar o meu amigo escritor
Flávio José Cardozo, o cronista mar da
Ilha, morador de Santo Antonio de Lis
boa (olha que interesseiro!), nem fui para
o Norte do Estado em fevereiro, visitar
parentes e amigos que tem cambucazei
ros em suas casas, em Corupá, Jaraguá
e Joinville. O meu pé de cambucá ainda
está pequenininho e vai demorar para
produzir.

Prefiro os nossos verões não tão chu

vasos, por isso não reclamo deste verão
tão seco. Mas espero que os próximos
não sejam tão quentes e que a chuva

.

venha um pouquinho mais amiúde.
Precisamos cuidar melhor do nosso meio
ambiente para que haja um equilíbrio
maior das forças da natureza.

Tivemos seca e quem veio

passar as férias aqui em
Florianópolis deu-se muito
bem em decorrência disso,
pois teve solo tempo todo .

próximos dias, enquanto eu colho as

maduras e me delicio com a sua doçura.
Pois quanto mais sol, mais doce ela fica.

Então, para mim não foi tão ruim o

calorão e a seca, pois mesmo não curtin-

AVENIDA BRASIL (GLOBO, 21Hl0)
Mercedes e Nina tentam descobrir o paradeiro de Begônia. Max fica nervoso

quando Ivana avisa que começará um tratamento para engravidar. Jorginho pro
cura Lucinda. Nina termina o seu namoro com Hector. Jorginho se lembra de Rita.
Carminha exige que Tufão repreenda o filho. Por causa de uma confusão com

Begônia, Nina vai parar em uma delegacia. Tufão pede para Jorginho se descul

par com Carminha. Hector tira Nina da cadeia. Carminha se encontra com Max.
Leleco reivindica a presidência do júri no concurso da Garota Chapinha. Tufão
e Monalisa se reencontram em uma reunião sobre o concurso. Suéllen destrata
uma cliente sem que Diógenes veja. Jorginho mostra a Débora uma foto de Rita
no depósito de lixo. Nina chega ao Brasil.

http://luizcarlosamorim.blogspotcom

CORAÇÕES FERIDOS (SBT)
Tita conta a Vera que sofreu ameaças de Aline. Vera tenta confortar Tita ao

dizer que Aline é desequilibrada. Olavo chega em casa e conta a Vera que os

jornais estão publicando matérias sobre uma possível fraude no banco. Eduardo
e Amanda chegam ao restaurante. Eduardo pergunta a Amanda se ela sente falta
da fazenda e pede para ela voltar com ele. Amanda revela que sente muita dor no

coração quando lembra do que ele a fez passar na fazenda. Eduardo declara seu
amor e promete fazê-Ia a mulher mais feliz do mundo. Vera tenta tranquilizar Ola
vo, que está preocupado com a situação do banco. Olavo afirma que se osboatos
continuarem os clientes vão tirar o dinheiro do banco, que pode ir à falência. Aline
e Vitor chegam ao restaurante que Amanda e Eduardo estão. Vitor vai até a mesa
e os convida para almoçar juntos.

VID.IlS EM JOGO (RECORD)
Curiosas, algumas pessoas se aproximam do corpo de Firmina. Patrícia se

diz inocente, mas todos a olham acusatoriamente. Ela decide correr e vai para seu
carro. Chorando, ela liga para o promotor e conta que a catadora de lixo foi morta.
Franco liga para Rita e conta que Firmina foi eliminada. Ele cobra seu pagamento.
Policiais se aproximam do corpo da catadora de lixo. Eles encontram a carteira de
Patrícia que foi deixada no local. Dila diz a Regina que vai apoiá-Ia durante sua

fuga. Policiais vão até a casa de Patrícia para levá-Ia na delegacia. Ela resiste à

prisão e acaba sendo algemada. Miguel chora bastante. Dila e Lucia temem pelo
plano de fuga de Regina, mas afirmam que já é tarde para desistir. Guilherme diz
a Francisco que Patrícia foi presa sob a acusação de assassinato.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

companheiro de estimação nas páginas.do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

-

Aniversariantes,
2/4 José L. Delai 3/4 Karin M. Borchardt

Alexandre L. Bruch Julita schwartz Angelina Martina Kleiton Raul de Farias

Ana G. Floriano Kethim Tecilla Beartiz Glatz Luis Carlos Molon

Andreia Urbanski Léia K. Schneider Carlos G. de Oliveira Maike Ribeiro

�Antonio S. Ferreira Livio Leitempergher Eduardo A. Stinghen Martos Alfredo Schütz
Arieli Urbanski Marcia Demetrio Eter Fenner Mario Soares

Celia Maestri Marco A. Schwirkowski Filomena do C. Leal Marli Mathias
Cristiana Nellmann Marcos Bier Gabriella E. Bonatti Michele Drews

.�
Deborah P. Barros Marlene P. Sasse Gean Depine Miriam Dias

Dirceu C. Packer Neiva Forlim Geane Glatz . Mirian Vieira

Etelvina Dalri Busnardo Paulo de Carvalho Gilberto Gadotti Pricila Schneider

Everton Homburg Paulo S. Hematski Henrique Homering Ruth Sipert
Filipe Teixeira Raquel de Medeiros lIário Holler Sandra S. de Souza

Gilmar Horongoso Reno Winkler Irene W. Wagemowsky Sigfried Wudtke

Heloa A. Rublo Rogerio Limberger Jamil Jaques Suelen K. Jacomini

lderaldo Reichert Sandro Wachholz Jovita Alves Mueller

Janete Ap. Besen Silvio Voigt Jurlini Lescowicz

Jonas R. Uber Vânia de P. Schmitz Karen Mathias Borchardt

Amédica veterinária Daniela
Brech está precisando de doações
para esta cadelinha, a Preta, de
4 anos de idade, que veio para
consulta com um quadro bem
raro de necrose severa de língua
e os donos não aceitaram fazer

a cirUrgia e o tratamento e a

deixaram para eutanásia. Ela não
fez a eutanásia e fez a cirurgia.
Preta teve cerca de 60% da língua
amput� e passa bem. Agora
precisai-á demuitos cuidados,
e um deles neste início é o uso
de alimentação pastosa. Quem
quiser e puder adudar estamos
precisando de doações de papinha
de bebê da Nestlé fase 1 (potinho
pequeno) nos sabores salgados.
Toda aJuda será bem vinda.
Contato na Clínica Amizade na rua
Roberto Ziemann, 2.756, Amizade
ou 3371-2340 e 3275-1887.

AMOR ETERNO AMOR (GLOBO, 18H20) Cle
e

aiRegina destrata Valdirene e a manda se afastar de Michele. Zé da Carmem Ique anlm
desiste de brigar com Josué. Pedro se irrita por ter que dividir um quarto com Gra
cinha. Tereza entrega a Rodrigo os documentos que Verbena guardava sobre seu
desaparecimento. Ribamar comemora a aceitação de sua estátua de São Jorge
no condomínio. Kléber não percebe as investidas de Cris. Bruno tenta convencer
Valdirene a contar seu segredo para ele. Julinho fala para Laís que a pedirá em

casamento. Melissá se irrita com a chegada dos empregados para a leitura do
testamento de Verbena. Valéria desmaia novamente no convento. Kléber surpre
ende a todos quando coloca um DVD de Verbena para declarar seu te�tamento.

AQUELE BEIJO (GLOBO, 19H30)
Eveva tenta socorrer Deusa enquanto Grace Kelly observa tudo pela varan

da do apartamento. Sarita abriga Cléo e Tide em sua casa. Valério ameaça de
nunciar Damiana e Raimundinha para Felizardo e elas revidam. Deusa sobrevive
à tentativa de a:ssassinato, mas precisa passar por uma cirurgia. Olga descobre

que Otília pediu um novo julgamento e ataca a irmã. Marieta, Olavo e Taluda
desistem da dieta. Ricardo leva Bernadete e o filho recém nascido para sua casa.
Amália pede Joselito em casamento. Claudia escolhe seu vestido de noiva. Feli
zardo negocia a venda de sua casa com Alberto e Locanda fica arrasada. Berna
dete pede para Ricardo demitir Dalva.

www.ocorreiodopovo.com.br

Fátima e Sueli são grandes
amigas. Independentes e

solteiras, as duas dividem um

apartamento noMéier, bairro
do subúrbio carioca, e.traba
Jham e:rp uma loja qlJ:ê, aluga I

vestidosde noivas e venüê
'

artigos para cerimônias de
casamento emCopacabana,
denominada "DjalmaNoivas".
Todos os dias, elas lidam com

os sonhos demuitasmulheres
e também esperam eI;tcontra,r

) '. .

.

seus,pnncrpes enc
, mas a tarefa não p e ser

nada fácil.Afinal, a vida sen
timental das duas é cercada
demuitas confusões. Andréa
Beltrão & FernandaTorres.
Estúdio: Som livre

ASSASSIN'S
C E

�

D*

�JVBO:�
ASsassin -"'5'C...eed:'

Irmandade
Commais de 60mil exem

plares vendidos no país, foi
um dos 20 livros de ficção
mais vendidos, em 2011. No

segundo volume da saga,
"Irmandade", o outrorapo
deroso Império Romana.está
diante do colapso e da ruína.
Seus cidadãos vivem à som
bra da impiedosa família Bor
gia. Para enfrentar inimigos
tão poderosos, Ezio precisará
contar, mais do que nunca,
com o Credo dosAssassinos.
Baseado no jogo homônimo
desenvolvido pela empresa
canadense UbisoftMontreal,
Assassins Creed é uma febre
mundial é já vendeumais de
28milhões de cópias para
diversas plataformas como
PC, Xbox e Playstation.
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Legendado - 13h30 15h30 17h30

19h30 21h30

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

• Cine Breithaupt 3
Jogos Vorazes - Legendado - 1 �h20, 16h, 18h40,
21h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Jogos Vorazes - Leg. - 15h15, 18h30, 21 h30
.GNC2
• Guerra é Guerra - Leg -14h15, 16h30, 19h15, 21h15
• GNC3
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 16h45, 19h30
• BiIIi Pig - Nacional - 14h30, 21 h40
• GNC4·
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - Dub. - 14h,
16h,18h,20h30
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 14h:45, 17h, 19h, 21 h
.GNC6
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub. -

13h30,1,7h40
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h30
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 19h45, 22h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC r
• Jogos Vorazes - Leg. - 15h, 18h15, 21 h20
.GNC2
• John Carter: Entre Dois Mundos - Leg. - 13h40
• Guerra é Guerra - Dub. - 16h15 18h50 21 h

.GNC3
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. -14h20, 16h45, 19h15,
21h45

'

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU

.GNC1
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub. -

13h40,17h50
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h40
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 19h50, 22h
.GNC2

Jogos Vorazes - Leg. -15h,18h10, 21h20
.GNC3
Drive - Leg. - 22h10
• Guerra é Guerra - Leg. - 14h, 16h,18h, 20h
.GNC4
O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - Dub. - 14h30,
16h30,18h30,20h30
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Dub. -14h15, 16h45, 19h10, 21h30
• SALA VIP
• Os Descendentes - Leg. - 19h
• Histórias Cruzadas - Leg. - 13h30

• A Dama de Ferro - Leg. - 16h20
• O Artista - Leg. - 21 h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. -12 anos -13h15, 15h15�
19h50

• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. -12 anos -17h30, 22h10
• Cinepolis 2
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 12h30(A), 15h20,
18h15,21h10
• Cinepolis 3
• O Lorax - Em busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub.-

Livre -12h(A), 14h05, 16h15, 18h20, 20h15
• John Carter (3D) - Dub. - 12 anos - 22h15

• Cinepolis 4
• O Lorax - Em busca da Trúfula Perdida - Dub. - livre -

12h50(A), 15h, 17h15, 19h20,21h30
• Cinepolis 5
• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos - 13h20 (C), 15h25
(C), 17h40(C), 20h05(C), 22h20(C)

• Pré-estreia - Espelho, Espelho Meu - Dub. - Livre -

13h05(B), 15h25(B)� 17h40(B), 20h05(B), 22h20(B)
• Cinepolis 6
• Billi Pig - Dub. - 12 anos - 14h10, 16h25, 18h45, 21 h
• Cinepolis 7
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 12 anos - 13h, 16h
• Jogos Vorazes - Leg. -12 anos -19h, 22h, Oh10

(A) somente sábado e domingo, (B) somente na

quinta-feira (5/4), (C) exceto na quinta-feira (5/4)

"O Lorax:Em Busca da TrúfulaPerdida"é uma
adaptação do conto clássico do Dr. Seuss, sobre
uma criatura da floresta que compartilha o

eterno poder da esperança.A aventura anima

da conta a jornada de um rapaz que procura

pela única coisa que poderá fazer com que ele

conquiste a afeição da garota de seus sonhos.
Para encontrá-la, ele terá que descobrir a
história do Lorax, a zangada porém charmosa

criatura que luta para proteger seu mundo.
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Atriz Betty Lago
trata tumor

Por meio de uma nota, a Record co

municou que Betty Lago foi diagnostica
da com um tumor após passar por uma

cirurgia na vesícula. A atriz, que está no

ar na novela "Vidas em Jogo", iniciou em

seguida o tratamento quimioterápico.
"Depois que comecei o tratamento, estou
me sentindomuitomelhor. Tudo isso me

traz otimismo com a recuperação", diz a

atriz no comunicado.

Barraco no

programa de Gentili
Um vídeo gravado por alguém da pla

teia do "Agora É Tarde", de Danilo Gentili,

registrou um desentendimento entre os

comediantes Léo Lins e Marcelo Mans

field. Lins fez uma piada sobre a barriga de
Mansfield, e o clima pesou. O ator Edgar
Vívar, que interpretava o Sr. Barrigana série
"Chaves", convidado da atração, ficou no

palco visivelmente atordoado. Não se sabe

se a briga foi real ou se apenas brincadeira.

Nana Caymml faz sh w

comemorando 70 an
A cantoraNanaCaymmi se apresentouna

noite deste sábado na casa de showsVivo Rio,

que fica no Centro do Rio de Janeiro. O show foi

realizado devido a uma causamuito especial: a
comemoração dos 70 anos de vida da intérprete,

que apaga velinhas embreve, no dia 29 de abril. O
.

público presente se emocionou com as canções
deNana, que contagiou a todos com seujeito

único de cantar. No palco, uma decoração cheia
de flores deu o tom de pureza ao espetáculo.

"Não sinto saudades
do Jornal Nacional"

Fátima Bernardes foi uma das ganha
doras do prêmio "Melhores do Ano", do

Domingão do Faustão, que foi ao ar do

mingo. Na ocasião, apesar de ter conquis
tado o prêmio por seu trabalho no "JN", a

jornalista revela não ter saudade do seu

antigo emprego. "Não tenho saudades do

Jornal Nacional, só das pessoas, o que sin
to é a sensação de dever cumprido depois
de quatorze anos de trabalho", finalizou .

c

CVl ÁRIES
.

I' Fuja das discussões com as pessoas ao seu redor,
principalmente no setor profissional. Cuidados com a

sua alimentação só vão fazer bem a você nesta fase.

No campo sentimental, fuja já da rotina e experimente
surpreender quem você ama Cor: azul-claro.

� mURO

U Afaste-se de desentendimentos, principalmente no

campo profissional. Preste atenção em suas atividades

e evite se envolver em assuntoS que não lhe dizem

respeito. No amor, situações deSagradáveis não estão
descartadas, fuja de intrigas. Cor: azul-escuro.

l[ GÊMEOS
Não permita que acontecimentos familiares interfiram
em suas responsabilidades profissionais. Exercite a

paelêrela e tente resolver os problemas sem a ajuda
de pessoas de fora. No setor amoroso, a sua initação
poderá abalar o relacionamento. Cor: branco.

� CÂNCER
� Fique longe de encrencas! Tenha mais atenção com

o que for falar hoje, inclusive em suas atividades

coniqueiras. Cuidado com a distração para não ter
pequenos contratempos. No amor, dedique-se à sua
cara-metade e o dia pode ser mais agradável. Cor: bege.

..() LEÃo
'

UL O dia pede mais cautela com suas finanças, pois podem
surgir despesas inesperadas. No campo emocional,
faça a sua parte para manter a harmonia e a paz.Assim,
você evitará discussões desnecessárias e vai melhorar o

convívio com seu amor. Cor: tons claros.

nn VIRGEM
I IX Acredite em seu potencial de realização e não deixe

que os outros digam o que deve fazer. Conflitos com

pessoas do seu convívio não estão descartados neste

dia Cuidado com fofocas.envolvendo sua vida amorosa -

não acredite em tudo o que dizem. Cor: bege.

Mãe de Bonner sofre
acidente em casa

O dia�l foi de susto paraWilliam Bon

ner. O ator chegava para participar da festa
"Melhores do Ano", do Domingão do Faus
tão, quando recebeu a notícia: sua mãe,
Maria Luiza, sofreu uma queda dentro de

casa. O apresentador do Jornal Nacional,
então, sequer entrou nos estúdios e pegou
um avião rumo à Ribeirão Preto, para ver a

mãe,mas ela apenasmachucou aperna na

queda, sem graves consequências.

..n. UBRA
- No campo profissional, o melhor a fazer é manter o

foco nas atividades. Fofocas não estão descartadas,
então, não se deixe levar por elas. No romance, ouça
o que sua cara-metade tem a dizer e demonstre a

confiança que deposita nela Cor: vermelho.

m ESCORPIÃO

111. Rque longe de conflitos! Discutir projetos em equipe
pode acabar em briga ou divergências sérias. Não
convém insistir em seus pontos de vista neste dia
Nem todos vão compreender suas intenções. No amor,
fortaleça os vinculos com o par. Cor: tons claros.

.. /\ SAGITÁRIO -,

)(.
-

Ótimo perodo para assumir novas responSabilidades
ou dar andamento aos seus projetos. Há chances de
encontrar um novo serviço. Cuidado para não misturar
vida familiar e profissional.A dois, demonstre seus
sentimentos àquela pessoa especial. Cor: cinza.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Mantenha a discrição no trabalho. Você terá energia
de sobra para vencer os obstáculos que surgirem.
Atenção redobrada ao fazer deslocamentos, com
pressa poderá perder algo. No campo sentimental,
declare seu amor com palavras e ações. Cor: preto.

� AQUÁRIO .

AAA Mantenha discrição sobre a sua vida para não envolver
seu nome em fofocas. Não permita que interfiram em

sua vida, principalmente se o assunto for dinheiro.
Para fugir de intrigas no romance, demonstre mais
confiança em sua cara-metade. Cor: verde.

PEIXES
No trabalho,mantenha a calma para evitar conflitos
com colegas. Não dê ouvidos a criticas e fofocas, é
melhormanter a distância de gente invejosa. Na amor,
conflitos não estão descartados. Respire fundo, seja
paciente e tudo vai se resolver: Cor: preto.
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E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

Wj1Jja,m
Matheus,

lateral esquerdo
doBabia,

aniversariou no
dia 2. Quem está

lhe desejando
felicidades são

os sogTOS Mareio
e Solange, a

noivaMichelJy
e os cunhados

Bruna e Mareiel

Da esquerda
para direita:

JuIy, Tania,
Manu,

Joana, Karol,
Simpáticas
atendentes

do Armazém
Natural que

aproveitaram a

folga para um
momento

de descontração

Josie

Jéssica de
Guaramirim

participaram
do concurso
de Penteado
de Gala
no�
Brasil. Que
aconteceu no
úItimormal
de semana no

Expo Center
Norte em São
Paulo

Rut lDebber Sipert
completa mais wn ano
/

de vida hoje. Muita paz
e saúde é o que deseja

toda a fam.ília

Parabéns ao casal
Pâmela da Cunha e

Norton G�lembioski
Pinheiro que estão

completando hoje dois
anos e meio de namoro!

Felicidades!

Registro da nova turma do projeto BombeiroMirim e�pirante 2012,
da Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá, (que recebeu

uniformes e material. A coordenação do projeto agTadece ao Comando,
a Presidência, aos pais e a todos os colaboradores pelo apoio e a

Secretaria Municipal de Educação pela doação de material

Desempenho
AApevi promove do dia 9 a 12 o 'curso Avaliação de
Desempenho, das 19h às 22h, no Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul. O objetivo é identificar os principais
conceitos de avaliação de desempenho, desenvolver
a ferramenta e aprender a aplicá-la com eficácia, de
modo a obter dados fidedignos sobre o desempenho do
colaborador em termos de conhecimento, habilidade e

atitude. Compreender como utilizar os dados da avaliação e

focalizar em desenvolvimento profissional e organizacional,
alinhando as estratégias da empresa com as expectativas
de seu quadro funcional. Público Alvo: Profissionais de RH,
gestores, psicólogos, e demais interessados em Avaliação
de Desempenho. Investimento: Instrutora: Solange Perez
Grajauskas Gonçalves, psicóloga, especialista em Gestão
Estratégica de Pessoas, atua há 15 anos com atividades
ligadas a Recursos Humanos. Inscrições: 3275-7024 ou
e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Em Barra Velha
AAPEC de BarraVelha promove cursos de. artesanato com
início dia 4 de abril. Entre as atividades oferecidas estão:
pintura em tela e tecido,bordados e trabalhos manuais.
Aulas quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h, e quintas
feiras das 19h às 22h. Local: Centro de Atenção e Prevenção
Oncológico da AAPEC - BV, rua Lino Cunha, 13'. Professora
Rosangela Mattos. Inscrições e informações: 3457-1332 e

diretoria@aapecbv.org.br.

Redação
Redação Empresarial e a Nova Ortografia é o curso que a

Apevi promove de 9 a 11 de abril, das 19h às 22h, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. O objetivo é revisar as regras
gramaticais da comunicação escrita no meio empresarial.
Proporcionar aos participantes informações importantes
para a elaboração de textos claros, objetivos e eficazes que
produzam bons resultados por intermédio de uma redação
clara e impessoal em correspondências, memorandos e

e-mail e, apreender tudo o que mudou na nova ortografia.
Público Alvo são profissionais que buscam conhecimentos
práticos para a eficiência administrativa e atualização da
nossa língua portuguesa. Instrutora: Terezinha Hondina
da Rocha de Oliveira - Especialista em Produção de Texto e

Gramática pelá Universidade de Joinville. Inscrições: 3275-
7024·ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Feira do livro de Joinville
Após oito anos, a Feira do Livro de Joinville vai inovar. A
experiência acumulada e a evolução das demandas da cidade
revelaram a necessidade de aprimorar os meios de estímulo
à leitura, e o escritorAlcioneAraújo aceitou o desafio de
ser o curador da 9a edição, de 12 a 22 de abril, no complexo
formado pelo Centro de Exposições Edmundo Doubrawa e

Teatro Juarez Machado do Centreventos Cau Hansen. Além
da presença de autores consagrados e de personalidades da
cultura nacional, a Feira do Livro terá novidades visando a

possibilitar o acesso do leitor a publicações de vários gêneros a
preços acessíveis, como oVale-Livro, mostra em homenagem
ao centenário de Luiz Gonzaga, exposições, entre outras
atividades. A expectativa é atrair um público superior ao da
edição 2011 (45mil pessoas) durante os 10 dias de realização.
O terna central da edição 2012 é "Cultura e Educação".

QUEll DIVULGAR O S:EU EVENTO AQM'l Junte as

informações e',as envie para eontato@beatrizsasse.
com.,br, uma ,se��a antes do evento.

f' 'l �

"
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Colecionando há 50 anos

Fotografia: urna
paixão de longa data

AposentadoWaldemar Behling reúne mais
de 130 equipamentos em acervo particular

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

.

SamiraHahn

Em um acervo com mais de
130 peças, composto por

máquinas fotográficas, filma
doras' ampliadores e projetores
antigos, o aposentado Walde
mar Behling, 73, anos, consegue
recordar de uma história para
cada objeto que guarda, há
mais de 50 anos.

Ele tem em sua casa urn ver

dadeiro arsenal de máquinas
fotográficas. Conheceu a arte de
fotografar através de um curso

por correspondência em 1955.
Dois anos depois, Behling foi ser-

vir o Exército, no Rio de Janeiro,
onde trabalhou como repórter
fotográfico durante um ano. Vol
tou para Jaraguá. Em 195.9, fez
sua primeira exposição de fotos.
A mostra apresentou imagens
dos rostos de crianças, jovens,
adultos e idosos.

Nesta mesma época, foi con
vidado por Ioão Rodolfo Florên
cio Loss a trabalhar na empresa
Foto Loss (empresa de fotografia
no Centro de Jaraguá do Sul, que
fechou no ano de 2005). Casou
se em 1962 com Rosemary Loss
Behling, a filha do proprietário
da empresa, da qual virou sócio.

No trabalho, Behling reve-

lou os primeiros filmes colo
ridos no início da década de
1970. Já em 1986, ele adquiriu
uma máquina de revelação de

. fotos em uma hora. "Devido à
novidade, chegamos a atender
mais de 200 clientes em um

dia". Em 2005, com a chegada
da fotografia digital, Behling
optou por vender a loja e seguir
o caminho para uma vida mais

tranquila. Hoje, ele mora com a

esposa Rosemary no bairro Vila
Nova. O casal tem dois filhos
e três netos. Os dois vivem da
aposentadoria e do aluguel de
imóveis. É casado com Rose
mary há 50 anos.

Sua coleção fica em urna pra
teleira na área de festas. No futu
ro pretende doar para urnmuseu
todas as máquinas que adquiriu
ao longo do tempo.

Devido à novidade,
chegamos a
atender mais
de 200 clientes
em um dia.

Waldemar Behling,
73 anos, fotógrafo

aposentado

Pessoal

Casal gosta
de viajar

o casal Behling gosta de
viajar e conhecer lugares
novos, assim como realizar
trabalho voluntário. Behling
já foi presidente da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojis
tas), governador do distrito
Rotary 4.650 e tesoureiro
quatro vezes. Até o mês pas
sado, era presidente da Co
munidade Luterana. Atual
mente, se dedica a obra do
novo centro do Hospital e

Maternidade Jaraguá.
Nascido em Corupá,

Behling veio para Iaraguá
com 8 anos. Começou a tra
balhar aos 14 anos como gar-

-'

çom de um restaurante.

_,

mSTORIA
Coleção com mais

de 130 câmeras fica
guardada em moa

prateleira organizada
na área de festas da

casa de Behling

Paróquia São Sebastião

Centenário começa a ser comemorado
Faltando menos de quatro ,O encontro irá abrir com

meses para o Centenário da Pa- uma missa, às 9h, seguida de
róquia São Sebastião, a Igreja apresentações das comunida
Matriz São Sebastião irá reali- des Matriz São Sebastião, Nos
zar no dia 14, das 9h às 22h, a sa Senhora do Rosário, São Luiz
primeira atividade da progra- Gonzaga, São Cristóvão, Nossa
mação especial de festividades: Senhora do Perpétuo Socorro,
a Festa das Comunidades. r , Nossa Senhora Rainha da Paz,

São Benedito e São José Operá
rio. Entidades como aApae (As
sociação de Pais e" Amigos Ex

cepcionais)' aAMA (Associação
Amigos dos Autistas), o Clube
de Mães e a Rede Feminina de
Combate ao Câncer também
irão demonstrar sua atividades.

Às 21h, acontece mais uma

missa e às 20h as comunidades
apresentarão os hinos dos pa
droeiros. A festa terá praça de

alimentação; músicas, danças
e jogos para jovens, adultos e

idosos; além de brincadeiras
para as crianças.

CORREÇÃO
A encenação da peça
"Drama do Calvário"
acontece nesta sexta

feira, dia 6, e não no
sábado, conforme
a notícia "Grupo
encena Paixão de
Cristo" publicada no
dia 29 de março.

\.
G

Jí
[
1
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 49/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE RÁDIO PORTÁTIL
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 02/04/2012 das 8:00 h às 11 :30 e
das 13:00 às 16:00 h
DATA DAABERTURA: 18/04/201214:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguà do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 21 06-91 00.

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRIS1A INGEHILLEWAGNER,

Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

reço: Rua Marechal Castelo Branco nO 380, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: JUBBY
JOLLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUMENTICIOS I.JDA ME CNPJ:
04.916.025/0001-90 Número do Título: 350 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: I1AU UNIBANCO SA Data Vencimento: 22/02/2012 Valor: 309,60
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 29274 Sacado: LEITZKE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS TEMPERA
DOS I.JDA ME CNPJ: 07.488.736/0001-08 Endereço: Rua Bananal n° 5696, Bananal do
Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: DIFUSO DISrR. PARAFUSOS EWALD I.JDA CNPJ:
82.887.175/0001-27 Número do Título: 5029884-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 14/03/2012
Valor: 50,93 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$ 15,00

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

Protocolo: 29087 Sacado:ADEMIR SIEVES CPF: 297.789.729-15 Endereço: Rua Ponte Pencil nO 492, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84
Número do Título: 61715"005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre- /sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM DataVencimento: 14/03/2012
Valor: 700,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29298 Sacado: MAlHA EUSIANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço:Rua Apolonia Schirnitz n° 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: J'J'LAN-
11\ FUNDO DE INVFSTIMEN1D EM DIRErroS CREDrroRIOS MUITISSETORIAL CNPJ:
11.468.186/0001-24 Número do Título: 052882/C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 14/03/2012 Valor:
316,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29327 Sacado:MARCELOMAlTADOS SANTOS CPF: 036.227.459-24 Endereço:Estrada Geral nO 16341, Guamiranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: PlAND\RAGROPE
CUARIA I.JDACNPJ: 81.295.982/0001-98 Número doTítulo:NF - 1631 Espécie: DuplicatadeVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIMDataVencimento: 20/03/2012 Valor: 1.642,50 Iíquídação após a intimação:R$l1,60,
Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29029 Sacado: AUREAWUDKEDEOGE CNPJ: 12.706.034/0001-85 Endereço: Rua
Duque de Caxias nO 461, Sossego, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: NFE5006 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 12/03/2012 Valor: 850,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Isair Moser
Diretor Presidente

Protocolo: 29332 Sacado: MARCIA TEREZINHA DEMETRIO ROSA ME CNPJ:
11.811.461/0001-60 Endereço: Rua Guaramirim nO 60, Schroeder I, 89275-000, Schroeder
Cedente: TECElAGEM REISTIN I.JDA CNPJ: 07.022.984/0001-50 Número do Título: 1931-A
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENClA GUARAMlRIM Data Vencimento: 20/03/2012 Valor: 300,87 liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28730 Sacado: EDNEYCORANDIN VASCONCELOS CPF: 125.190.808-09 En
dereço: Rua Rio de Janeiro nO 1253, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: BVFINAN
CElRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251000776 Espécie: Cédulade Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 29/05/2010 Valor: 56.747,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

II Bradesco EDITAL DE LEILÃO

Protocolo: 29282 Sacado: OSMARANDRE MARLOCH PAUli CPF: 035.183.239-46 Ende
reço: Rua MariaVerginia dos Santos Cristofolini nO 105, Escolinha, 89270-000, Guaramirim
Cedente: RGA PROMOÇOES E EVENTOS lTDA CNPJ: 05.037.222/0001-00 Número do Tí
tulo: 000062 O Espécie: Cheque Apresentante: RGA PROMOÇOES E EVENTOS LIDA Data
Vencimento: 20/02/2012 Valor: 1.500,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiro Oficial inscrito na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
- JUCESC sob o n° 029/99, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., promoverá a venda em Leilão (1 ° ou 2°) do imóvel
abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na fonna da Lei 9.514/97.
Localização do Imóvel: Massaranduba-SC. Centro. Rodovia SC - 413, Guilhenne Jensen. Galpão.Áreas totais aprox.: terr. 1.505m2 e constr. 209 m2 (lançada no IPTU). Matr. 20.588 - RI de Guaramirim.
Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos
competentes da averbação da construção e divergência da área construída que vier a ser apurada
"in loco", com a lançada no IPTU, correrão por conta do comprador. Consta na citada matricula: imóvel
cortado pelo Ribeirão Massaranduba com uma faixa "Non Aedificandi" de 15m de largura em ambos os
lados do referido Ribeirão. Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupado.

Protocolo: 29368 Sacado: F,A;TlMA MONSSERRAT SAND\NA BRUM CPF: 451.156.480-91
Endereço: Rua Paiana nO 75, Recanto Feliz, 89270-000, Guaramirim Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 59705*006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIM Data
Vencimento: 21/03/2012 Valor: 254,85 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 29123 Sacado: S'TJMER CONFECÇOES ll'DA ME CNPJ: 07.841.780/0001-41

Endereço: Rua Marechal castelo Branco n° 5033, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente:
PANCOSTURA SA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 61.086.781/0001-73 Número do Títu
lo: 0121153004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCOBRADESCO SA DataVencimento: 15/03/2012 Valor: 821,50 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29132 Sacado: GILBERfO ZIEMANN CPF: 484.522.469-00 Endereço: Rua 28 de
Agosto no 1818, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BIOANXIDME COM. DE MOO.
A PRODUTOS MEDICOS ll'DA CNPJ: 09.194.673/0001-02 Número do Título: 0017-09B Es
pécie: Duplicata deVenda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Data Vencimento: 15/03/2012 Valor: 4.119,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO Protocolo: 29277 Sacado: SERGIO HAFEMANN CPF: 310.488.549-49 Endereço: EstradaBracinho n° 10424, Bracinho, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCElRA S/A C.EI

CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131036107 Espécie: Cédula de Crédito Ban
cário Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
22/09/2010 Valor: 36.788,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 -

Protocolo: 29100 Sacado: IRENETRIWTI FEUX CPF: 021.736.369-52 Endereço: Rua Alberto Zanella nO 71, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: O.M COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 00811107
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIM Data Vencimento: 15/03/2012 Valor: 180,00 liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES:
Agência Bradesco, situada na Rua Helmuth Sprung, s/n° - Centro, em Massaranduba - SC.
(o 2Q leilão somente será realizado se não ,houver arrematação no 1° leilão)
1° LEI.LÃO: 10/04/2012'às 13h.

Valor míni"",o para venda: R$ 400.786,00 (quatrocentos mil, setecentos e oItenta e seis reais).
2" LEILÃO: 24/04/2012, às 13h. (caso não seja arrematado no 1° leilão).

Valor minimo para venda: R$ 280.550,00 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais).
Condição de Pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro.

,

Protocolo: 29377 Sacado: TOKE ZERO ESD\MPARIA E CONFECÇOES ll'DA CNPJ:
10.291.261/0001-61 Endereço: Rua Claudio Tomazelli nO 1889, Vila Amizade, 89270-000,
Guararnirim Cedente: MUNDlALQUADROS EDESENEOSI.JDA CNPJ: 06.272.029/0001-09
Número do Título: 756 3/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndicação Apresentan
te: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 18/03/2012 Valor: 1.000,00 Liquidação
após a intimação: H$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29270 Sacado: J. J. PAVIMEND\ÇOES I.JDAME CNPJ: 10.502.574/0001-11 Ende
reço: Rua EribertoVickn= 146, Barro Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: SANTINVEST
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CNPJ: 00.122.327/0001-36 Número
do Título: 4628000000 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ESBC BANK BRASIL SA - BANCO MUITIPLO Data Vencimento: 10/03/2012 Valor:
3.189,55 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00 Guararnirim, 03 de abril de 2012.

Os interessados devem consultar o edital completo disponível no site: www.shopinvest.com.br/imoveisPara mais infonnações - teVfax.: (47) 3422-8141 - Paulo Mario Lopes Machado - Leiloeiro Oficial - JUCESC 029/99
Protocolo: 29135 Sacado: JESSICA EDUARDA SCHJOCHEI CPF: 077.473.299-70 Ende- CHRlS1AINGE l-llLLEWAGNER, Interventora

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACATI\RINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$24,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 414,00-
Juros:R$I,38Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205512/2012 Sacado: EDUARDO LUIZ DE SOUZA NEITO Endereço: RUA CEL EMIllO
CARWS JORDAN 72 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-204 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador.
Espécie: CBl- N' Titulo: 251002193 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.086,17 Data para pagamento:03 de abril de 2012Valor R$1.068,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.988,29 - Juros: R$ 1.045,87
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 205380/2012 Sacado: JOSE ARIEL GUENZE Endereço: RUAARNOLDO PlSKE 843 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: CHAVES MARTELINHO DE OURO -lJDA Portador: - Espécie: DM
- N' Titulo: 000884-C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 236,48 Data para pagamento: 03 de abril de
2012Valor R$30,57 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$166,OO - Juros: R$ 7,47 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 205431/2012 Sacado: ELCIO GONÇALVES DA LUZ Endereço: ESTRADA ITAPOCUZINHO
100 - SAO JOAO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCElRAS/ACFI Portador: - Es
pécie: CEI - N'TItulo: 197000663 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.080,97 Data para pagamento: 03de abril de 2012Valor R$459,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.581,22 - Juros: R$ 436,74 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

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

Apontamento: 205366/2012 Sacado: UON COM. DE MAT. DE CONSTRAO lJOA EPP Endereço: R ALVIN
KOCH,1559 - IRES RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: BANCO COOPERATlCO
SICREDI SA Portador: MOVIX INDUSTRIADE EQUIPAMENTO Espécie: DMJ - N' Titulo: 925/5 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 15.692,58 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$54,30 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 15.600,00 - Juros: R$ 31,20 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 205234/2012 Sacado: ERMESSIlMARPlECKARZEWICZ Endereço: RUA JOSE EMMENDO
ERFER 851 APTO 103 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000Credor: RESIDENCIALSAN RAPHAEL Portador:
- Espécie: DMJ - N'Titulo: 103-03/12 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 232,27 Data para pagamento:03 deabril de 2012ValorR$23,81Descrição dos valores: Valordo título: R$179,55 - Juros: R$ 0,71 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 205469/2012 Sacado: ALECIO GROSKlAGS Endereço: RUA ADELE MARQUÀRDT 144 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: MADRI COMERCIO DE COMPENSADOS E L.l\MJNADOS
lJOA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2133192-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 431,76Data
para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$24,58 Descrição dos vaIores: Valosrlo título: R$ 372,02 - Ju
ros: R$I,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205186/2012 Sacado: OSEIAS MARTINS Endereço: RUA JOAO PlANINCHECK 1360 APT
01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: SL SERVICOS DE COBRANCAS lJOA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 01/02-0M - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 553,17Data para pagamento: 03 de abrilde 2012Valor R$24,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,16 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 205433/2012 Sacado: EVALDO BASSIGA THOMAZINI Endereço: RUA GUS1AVO LESS
MANN 553 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-200 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie:CBI - N'Título: 131024409 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.098,79Data para pagamento: 03 de abrilde 2012Valor R$526,70 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 1.536,93 - Juros: R$ 503,60 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205428/2012 Sacado: AMAURIMOTOS lJOAME Endereço: RFRITZBARI'EL99 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Credor: ROSINEIBRUCK Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 202418 7 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 5.248,67 Data para pagamento: 03 de abril de 2012ValorR$219,76Descrição dos vaIores:Valordo título: R$ 5.000,00 - Juros: R$196,66Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 205513/2012 Sacado: PAUlD CESAR COSTA Endereço: RUAADOLFOANTONIO EMMEN
DOERFER 233 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89259-695 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Es
pécie: NP - N' Titulo: 42818360 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 27.260,77 Data para pagamento: 03de abril de 2012Valor R$4.161,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 23.075,34 - Juros: R$ 4.138,17
Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 20541112012 Sacado: FELIPE JUARF.') ZANGHEllNI Endereço: RUAALBINO ZANGHEllNI
168 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-570Credor: HANSATIJR TRANSPORI'E E ruruSMO lJOA Portador:
- Espécie: DMJ - N'TItulo: 8090 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 175,65 Data para pagamento: 03 deabril de 2012ValorR$23,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 110,00 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,9!i

Apontamento: 205514/2012 Sacado: AUREUO TEIXElRA Endereço: RUA ADOLFO TRIBESS 355 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-690 Credor: CREDlFIBRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N' TItulo:
13-05485/10 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 744,72 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor
R$127,15 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 582,41- Juros: R$I04,05 Emolumentos: R$l1,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205324/2012 Sacado: PREMOLDADOSWPES lJOA Endereço: R 122656 - TIFAMARTINS
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: GIBA COMERCIO DE AUTO PECAS lJOA Portador:
Espécie: DMJ - N'Titulo: 399/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 985,44 Data para pagaraento; 03 deabril de 2012Valor R$25,57 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 927,02 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 205081/2012 Sacado: GEFFERSON EDENILSONDUBIEIA Endereço: RUADOMINGO SAL
VADOR 555 - CORUPA-se - CEP: 89278-000Credor: CRISTINA E SI1PP lJOA Portador: - Espécie: DMJ - N'
Titulo: 514 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 393,40 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor
R$23,70Descrição dos valores: Valor do título: R$ 304,05 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$l1,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 205253/2012 Sacado: BOM GUSfARE IND DE ALIMENTOS lJOA Endereço: R MAXWI
lliEM 729 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO !TAJAI
V1ACREDI Portador: BYfECOM SISTEMAS E SE Espécie: DMI - N' Titulo: 1337/0001 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 353,01 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$24,10 Descrição dos valores:Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 1,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 205409/2012 Sacado: REGINA KRAZEWSKI MELCHERDT Endereço: RUA PRIMEIRO DE
MAIO 189 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: FERNANDO HUMMELGEN Portador: - Espécie: DMJ
- N'Titulo: 23021955001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 136,42 Data para pagamento: 03 de abril de2012ValorR$23,27 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 47,50 - Juros: R$ 0,17 Emolumentos: R$l1,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 205341/2012 Sacado: GIlMAR LUIZ DE MARCO Endereço: RUA GUIlHERME C. WA
CKERHAGEN 641 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-300 Credor: ANDISAT COMERCIO DE ELEIRONICOS
I.JDAME Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 15951-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 283,29 Data
para pagamento: 03 de abril de 2012ValorR$23,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 240,00 - Juros:
R$ 0,72 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 205353/2012 Sacado: BOM GUSfARE INDUSTRIADEALIMENTOS lJOA Endereço: RUAMAXWILHELM 729 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE
DO I1AJAI-VIACREDI Portador: BYfECOM SISTEMAS E SE Espécie: DMJ - N'Titulo: 511/0001- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 184,36Data para pagamento: 03 de abril de 2012ValorR$23,45 Descrição dosvalores: Valor do título: R$132,OO - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

.

Apontamento: 205083/2012 Sacado: RICARDO FREITAS SILVEIRA Endereço: RUALUCIANOZAPEUA 193
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-060 Credor: PODER IMOVEIS lJOA ME Portador: - Espécie: DMJ - N'
TItulo: 0000015982 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.184,99 Data para pagamento: 03 de abril de
2012Valor R$37,96 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 1.115,00 - Juros: R$ 14,86 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 205406/2012 Sacado: HEIlOWII.MARDEMOURA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUS
CH 921 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: APUCARANA LFATIlER SA Portador: - Espécie: DMI - N° TI- .

tulo: 7806/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.538,04 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor
R$29,71 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 2.479,42 - Juros: R$ 6,61 Emolumentos: R$l1,60 - Publica
ção edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71
___________ . ----------------------------------------_1.._----------- _

Apontamento: 205544/2012 Sacado: IND ECOMDE CONFECCAODIMIRMAYlJ Endereço: RUAWIGAN
DO MENSLIN 86 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-455 Credor: PERSONAlLYUA BRASIL INDUSTRIADE
ACESSO Portador: - Espécie: DMJ - N°Titulo: 915-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.303,08 Data
para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$31,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.242,85 - Ju
ros: R$ 8,22 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 205084/2012 Sacado: RICARDO� SILVEIRA Endereço: RUALUCIANOZAPEUA 193
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-060 Credor: PODER !MOVEIS lJOA ME Portador: - Espécie: DMI - N'
TItulo: 0000015983 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.174,21 Data para pagamento: 03 de abril de
2012ValorR$27,18Descrição dosvalores; Valor do título: R$1.l15,oo - Juros: R$ 4,08Emolumentos:R$l1,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

���;�;�-:-2Õ��4i20i2-s;.�d�;-ROLAND-mDUSTIüÃ-DEMÃQU1NÃSE-ÊQillPA-Ê�d��;-pÃULüVOlJOLINI 1365 FUNDOS - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE
ACOS lJOA Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 141341-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ Üi14,28
Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$26,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.437,74-
Juros: R$ 3,35 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 205426/2012 Sacado: CENTERCARCENIROAUTOMaTIVO lJOA Endereço: ROO. BR 280
N 460 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-000Credor:DISTRIBUIDORAAUTOMaTIVAS/A Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 0000692803 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 368,68Data para pagamento: 03 deabril de 2012Valor R$26,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 313,33 - Juros: R$ 3,34 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 204744/2012 Sacado: COLUMBANUS CERVEJAS ESPECIAIS lJOA Endereço: ADOLPHOAUGUSTAlFREDOZIEMANN 299 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-410Credor: IMPORIBEERDISTRIBUI
DORADE BEBIDAS lJOA Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 0000105401- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 204,91 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$26,OO Descrição dos vaIores: Valor do
título: R$ 150,00 - Juros: R$ 2,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 205457/2012 Sacado: IRACEMA IAUBE Endereço: RGUSTAVO GUMZ 548 - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89251-970 Credor: OESA COM E E REPRES lJOA Portador: - Espécie: DMJ - N' Titulo:
22364B3U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 184,86 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor
R$23,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 118,35 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 20?321/2012 Sacado: RON,AJ.DO DE BORTOU Endereço: RUA PRIMO RONCID, 50 - VIlA
NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-180 Credor: ARBORETO COMERCIO DE MADEIRAS lJOA
Portador: - Espécie: DMJ - N' TItulo: 4328 05/10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 444,03 Data para
pagamento: 03 deabril de 2012ValorR$24,56 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 400,00 - Juros: R$I,46

. Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27
------------�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apontamento: 205417/2012 Sacado: SSC SHOP COMERCIO IlDA Endereço: RUAWIGANDO MESLIN, 86
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-455 Credor: PERSONAll..YUABRASIL INDUSTRIADEACESSO Portador:
- Espécie: DMJ - N'Título: 973/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.044,44 Data para pagamento: 03de abril de 2012ValorR$30,37 Descrição dosvaIores: Valor do título: R$ 1.985,16 - Juros: R$ 7,27 Emolumen-
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71 •

Apontamento: 205294/2012 Sacado: COM PROD AGROP MARTINEll1 DE SOUZA tr Endereço: PRESIDENTE EPI1ACIO PESSOA 7070 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-100 Credor: DASPPET PRODUTOSVErE
RINARIOS lJOA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 100474921-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 363,74
Datapara pagamento: 03 deabril de 2012ValorR$23,83Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 315,75 - Juros: R$
0,73 Emolumentos: R$l1..60

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

Apontamento: 205345/2012 Sacado: JARAGUA CARGO WG E TRANSP I.lP"- Endereço: RUA GUSTAVO
FRIEDMANN 61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190 Credor: POSID SAND\ ROSA lJOA Portador: - Es
pécie: DMJ - N'Titulo: FNP44356 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 724,74Dataparapagamento: 03 deabril de 2012Valor R$26,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 668,06 - Juros: R$ 3,11 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27Apontamento: 205432/2012 Sacado: DANIELALECIZEN Endereço: AV PREEWALDEMAR GRUBBA 100

APTO 04 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCElRAS/A CFI Portador: - Espécie: CEI
- N'Titulo: 251020841 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.983,87Data para pagamento: 03 de abril de2012ValorR$315,07 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 2.638,33 - Juros: R$ 291,97 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 205282/2012 Sacado: JEFERSON JOSE SCHREINER Endereço: RUA JUllO TISSI N er- NE
REU RAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: GIlMARMARTINS HENRIQUEME Portador: - Espécie:NP - N' TItulo: S/N - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.939,01 Data para pagamento: 03 de abril de
2012Valor R$216,86 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$ 1.680,00 - Juros: R$ 193,76 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 205549/2012 Sacado: VENTURI PISCINAS lJOA Endereço: RUA JORGE DAI.50QUIO 96
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-360 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARIAIS lJOA ME Portador:
DECORACOES DIVIFLEX lJOA Espécie: DMJ - N' Titulo: 407-U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.077,65 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$27,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.020,00 - Juros: R$ 4,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili-
gência: R$ 16,27

-

Apontamento: 205384/2012 Sacado: DINACm SILVEIRA DE ANDRADE Endereço: RUAVITOR BRAMOR
SKI 82 - MASSARANDUBA-SC - CEP: 89270-000 Credor: CHAVES MARTELINHO DE OURO - LIDA Por
tador: - Espécie: DM - N'Titulo: 001019-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 414,62 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$44,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 369,00 - Juros: R$ 21,52
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 204990/2012 Sacado: JOAO MARIA LINO Endereço: RUA CIARA SCHREINERVERBINEN
532 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-357 Credor: LUCAS DUTRAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
0113 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 305,15 Data para pagamento: 03 de abril de 2012Valor R$23,93
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02 Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de

03/04/2012. Jaraguá do Sul (SCJ, 03 de abril de 2012.
Apontamento: 205368/2012 Sacado: DJEINYANATRANSPORTES lJOA Endereço: RFRIEDRICHWSONE
NHOU 248 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: POWERIMPORTS IMPORT. DEVEICUlDS lJOA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 014186/002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 276,92Data para pagamento:03 de abril de 2012ValorR$23,54 Descrição dos vaIores: Valordo título: R$ 222,91- Juros: R$ 0,44Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 205389/2012 Sacado: JOAO PEDRO DA SILVA Endereço: RUAARTIIUR EGGERT 528 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89257-030Credor: COOPERATIVADE CREDITOVALEDO I1AJAI-VlACREDI Portador:
ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMJ - N'Titulo: 02908/0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 473,64

Tabelionato de ProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 38
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Falecimentos
• Faleceu às 9h20 de ontem 28/3 o Sr. Gerhard Scheffer, com idade de 89 anos.
O sepultamento foi realizado dia 29/3 às 10h, saindo o féretro da Capela
Mortuária de Nereu Ramos, seguindo para o cemitério de Nereu Ramos.

• Faleceu às 17h30 do dia 29/3 a Sra. Maria Crespim da Silva, com idade de 85
anos. O sepultamento foi realizado dia 30 às 10h, saindo o féretro da Capela
Mortuária daVila Lenzi, seguindo após para o cemitério daVila Lenzi.

• Faleceu às 3h de 30/3 a Sra. Edith B. Karsten, com idade de 65 anos. O
sepultamento foi realizado dia 31 às 9h, saindo o féretro da Igreja Evangélica
Luterana, no Bracinho, seguindo após para o cemitério Bom Jesus, em Schroeder.

• Faleceu às 7h de 1/4 a Sra. Maria Rinkaweski, com idade de 88 anos.
O sepultamento foi realizado dia 2/4 às 9h, saindo o féretro da Capela
Mortuária Nossa Senhora da Glória, em Massarandubinha, seguindo
após para o cemitério damesma localidade.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 50/2012

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC E FERRO
FUNDIDO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 02/04/2012 das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
DATA DA ABERTURA: 19/4/201214 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.

. com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente

Edital
Registro de imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
Isa Marta Mohr Ziemann, oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de
Jaraguá do sul/SC, torna publico pelo presente edital, que Mickael Egert,'--

CI RG n° 3.551.211 - SESP/SC, CPF n° 026.579.519-29, brasileiro,
solteiro, maior, administrador, residente e domiciliado na Rua Presidente
Epitácio Pessoa n° 111, Apto 121, nesta cidade, REQUER com base no

artigo 213, inciso II, da lei n° 6.015/73; com as modificações introduzidas
pela Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel
consistente em um terreno situado nesta cidade, na Rua 181- Marina
Frutuoso - Professora, matriculado sob n° 4.476, ficha 01, Livro 2-RG,
a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste
Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3 ° do mencionado
dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A
SEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de
15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTES
- DANTE LUIS BOGO e CÉLIA TRENTINI BOGO, Rua 181- Marina
Frutuoso - Professora n° 960, centro, CEP 89251-500, Jaragua do
Sul-SC; se for o caso, -a manifestação deverá ser feita na forma de
impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de
Imóveis (situado na rua Barão do Rio Branco n° 414, sala 02, na cidade
de Jaraguá do S�I/SC, expediente das 09:00 hs as 12:00 e das 1.4:00
as 18:00 hs), advertindo - se desde já que presumir-se-à a anuência do
confrontante que não apresentar impugnação no prazo da notificação.
JARAGUÁ DO SUL, 14 de Março de 2012.
AOFICIALA

EXTRATO DE CONTRATO N° 186/2012
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 48/2012 e 009/2012-FMS.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XIII, da lei Federal N° 8.666, de
21 de junho de 1.993. CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO
SUL-SC e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: SOCIEDADE
EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA - SOCIESC OBJETO: Contratação de
instituição para realização de Concurso Público de provas para seleção de
pessoal para provimento de cargos vagos de Médico, Médico Especialista,
Médico do Trabalho, Odontólogo, Enfermeiro, Auxiliar de Odontologia, Agente
Comunitário de Saúde, Recepcionista, Auxiliar Administrativo, Motorista de
Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados e Ambulância, Operador de
Máquinas Pesadas, Operador de Máquinas Leves, Eletricista de Automóveis,
Pedreiro, abrangendo, assessoria para a elaboração do Edital do Concurso
Público, bem corno-os programas de disciplinas dos cargos. DO PRAZO: O
prazo de execução será até 31/05/2012, acrescido de 90 (noventa) dias de
prazo de vigência, prorrogáveis se houver interesse público e conveniência
administrativa, nos termos do caput do artigo 57, da Lei Federal nO 8.666/93.
DO VALOR: Pela prestação dos serviços, SOCIESC realizará todo o

procedimento sem custos para o município de Jaraguá do Sul, até o limite
de 1.800 (mil e oitocentos) inscrições (fará o procedimento pelo arrecadado
com as inscrições). A partir de 1801 (mil oitocentos e um) inscritos se propõe'
a repassar um valor de R$ 7,65 (sete reais e sessenta e cinco centavos)
para o cofre público municipal de Jaraguá do Sul. DATA DA ASSINATURA:
02104/2012.FORO: Comarca de Jaraguá do Sul. SIGNATÁRIOS: Cecília
Konell, Francisco Airton Garcia, Wesley Mastersom Belo de Abreu e Vicente
Otávio Martins de Resende

Cecília Konell - Prefeita Municipal
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Ponto de Vista

ICfUM
Contabilidade

Victor Danich, diretor do JaraguaTec
e professor da Católica SC

(41)33714747

A dama de ferro
e as ilhasmalvinas

Quem não gosta de econo- 110 laborismo não funciona".
mia politica tem mesmo Mas em 1982, depois de três

que assistir o filme de Margare- anos COUlo primeira ministra,
th Thatcher, disse-me um pro- .. o número de pessoas desem
fessor amigo. Pergunto-me se pregadas e a taxa de inflação
perante a crise atual haveria es- tinham se duplicado. Seus índi
paço para assistir os flashes de ces de aprovação assim como

uma senhora senil, ativa pre- seu comportamento pessoal
cursara do modelo neoliberal, tinham caído ao patamar de
que atualmente se afunda no 25%. Nessa situação, o con

seu próprio fracasso. No entan- junto do seu gabinete tinha
to, vale a pena recordar alguns descido ao perigoso limite de
de seus feitos, principalmente a 18% de aceitação. Somente a

posta em marcha da versão in- um ano das próximas eleições
glesa da Escola de Chicago que gerais, o thatcherismo estava
terminou conhecendo-se como a ponto de perder fragorosa
a "sociedade dos proprietários". mente nas urnas. Nos primei-

A liberalização da econo- ros anos da década de oitenta,
mia inglesa através de priva- o neoliberalismo enfrentava a

tizações, a restrição do poder possibilidade sombria de que
dos sindicatos e o ataque ao sua revolução monetarista não
sistema público britânico de sobreviveria a uma nova onda
vivendas (council estates), pro- populista no mundo.
piciou uma onda de energia
econômica tão avassaladora,
que o argumento ideológico
conservador seduziu grande
parte dos inimigos políticos
laboristas. Tal projeto de uma

economia de extrema direita
em democracia quebrou-se
em 2008, cujas consequências
catastróficas atuais mostram o

paradoxo das políticas econô
micas iniciadas pelo .governo
conservador comandado por
esta senhora. A história real -

omitida no filme - mostra-nos
de forma direta o mal-estar de
grande parte da população in

glesa. Em 1979, aThatcher con- .

correu às eleições com o lema

destino da cruzada corporativis
ta da primeira ministra inglesa.
No dia 2 de abril. de 1982, os mi
litares argentinos invadiram as

ilhas Malvinas. Para quem não
,

sabe do que se trata, estas ilhas
representam uma ferida pro-

.
funda no nacionalismo do país
vizinho, mas que não passava -

aos olhos da época - conforme
dizia o escritor argentino Jorge
Luis Borges, de "uma briga en

tre dois carecas por um pente".
No entanto, a guerra das Malvi
nas proporcionou a Thatcher à
oportunidade de recuperar sua
popularidade e implantar, por
primeira vez na história, um pro
grama de transformação capita
lista radical numa democracia
liberal ocidental.

Durante o conflito, Marga
reth Thatcher também luta
va pelo seu futuro político. E

ganhou de forma espetacular
com a rendição dos argenti
nos, seus inimigos úteis. Esta
senhora, desprezada até então,
passou a ser tratada como "he-

.

rói de guerra". Seus índices de
aprovação voltaram a crescer

na ordem de 59%. A guerra das
Malvinas deu a uma primeira
ministra impopular a oportuni
dade de empreender uma mas
siva iniciativa privatizadora.
O retorno momentâneo a um

conflito colonial do passado
fez de um personagem sinis
tro uma figura firme e contun

dente, para tristeza dos povos e

seus pobres.

"
Tal projeto de

uma economia de
extrema direita
em democracia

quebrou-se em

2008 •••

No entanto, aconteceu um

milagre que ninguém sequer
sonhava, nem a Thatcher nem
seus "tories" do parlamento.
Esse acontecimento mudou o
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Campeonato Varzeano

izade e Galácticos
vencem a segunda

Rodada do Varzeano de Jaraguá do Sul não

registrou empates e teve 37 gols marcados

JARAGUÁ DO SUL "Não esperávamos um pla-.

car tão elástico, mas soubemos
aproveitar os detalhes do jogo
a nosso favor", analisa o técni
co Edi Marcelino. "Fizemos o

possível", lamenta o zagueiro
Dório, da Forprem.

O Amizade/H Bordadosl
Móveis Boing alcançou a se

gunda vitória ao bater o 2000'
Multi Marcas, por 2 a O. Os
Galácticos também estão com

aproveitamento máximo, após
vencerem o União por 3 a 1.

O campeonato terá uma

pausa no próximo fim de se

mana, retornando no dia 14
de abril, com dezesseis jogos.

Henrique Porto

A segunda rodada do 30° Cam

rlpeonato Varzeano de Jaraguá
do Sul foi disputada no sábado,
dia 31, com oito jogos válidos pe
las ChavesA, B, C e D, que contam
com cinco equipes cada.

Destaques para as goleadas
do Tigre Materiais de Cons
trução sobre o Confort FineI
Gartran e da Kiferro sobre a

Forprem, ambas por 5 a 1. Ar
tilheiro do último Varzeano,
Maba foi o destaque da Kiferro
com um 'hat-trick' (três gols em
uma mesma partida).

� rneio de Verão

A competição promovida pela
Fundação Municipal de Espor
tes apresenta uma média de 3,5
gols por partida.

G aramirim

No Varzeano de Guara
mmm, Bem Bolado e Benfi
ca lideram respectivamente a

Primeira e a Segunda. Divisão.
Pela Taça Ronaldo da Silva, o

campeão Bem Bolado passou
pelo Atlético, por 2 a 1. Na Taça
Antônio Vick, o Benfica venceu

o Pinheiros (3 a 2).

Confira todos os
resultados da rodada
em Jaraguá do Sul e

Guaramirim no Tabelão

Coremaco conquista o hexa
Em uma final digna da tra

dição do torneio, a Corema
co IPosto Cidade IBrasmeincol
venceu a Kiferro por 7 a 6 na

noite de sexta (30), conquis
tando pela sexta vez o título do
Aberto de Futsal de Schroeder.

A final foi disputada diante
- de um Ginásio Alfredo Pasold
lotado. Os destaques da parti
da foram Pereira (Coremaco),
com quatro gols, e Dinei (Ki-

ferro), com três.
Na preliminar, o Noite à Fora

venceu a Cival/Qualitypó/Bu
tuca/RMC por 4 a 3, conquis
tando o terceiro lugar. Coxinha,
Clebinho e Neto (2x) marcaram
para o Noite à Fora, enquanto
Cleyton, Alan e Leonardo des
contaram para a Cival.

As quatro melhores equipes
foram premiadas com dinheiro,
troféus e medalhas. No total,

a premiaçao em dinheiro foi
de R$ 5.700, divididos entre as

equipes, sendo R$ 3.000 exclu
sivamente para o campeão.

O Torneio deVerão apresen
tau uma média de 8,3 gols por
jogo, com 284 tentos marcados
em 34 jogos. Com quinze gols,
Luan - da Coremaco - foi o ar

tilheiro. A defesa menos vaza

da também foi a da Coremaco,
com 22 gols sofridos.

HENRIQUEPORTOIAVANTE!

.' ,

Coremaeo cmnpriuwna campanha invicta até chegar ao título

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

I

I
J

LIDERANÇA Amizade/JJ Bordados/Móveis
Boing (branco) venceu pela segunda vez

Li Fotsal

Derrota
no Paraná

Pomero

Derrotas
•

jaraguaenses
A CSM/Pré-Fabricar foi

derrotada no sábado, dia
31, pelo Umuarama, por 5
a I, no Paraná. O pivô Eli
sandro marcou o único gol
jaraguaense, seu primeiro
nesta Liga Futsal. Com o re

sultado, os comandados de
Renato Vieira caíram para a

sétima colocação. O próxi
mo desafio da equipe será
amanhã, em casa, contra o

Marechal Rondon (20h).

Jogando em casa no do
míngoIl 0), Botafogo e Cruz
de Malta foram derrotados
na quinta rodada da Copa �

Pomerode. O Botafogo
caiu diante do Atlético,
por 3 a 2. O Cruz de Mal-
ta foi derrotado pelo Água
Verde, por 1 a O. Com os

resultados, o Cruz de Malta
caiu para quinto e o Bota

fogo para oitavo. As equipes
voltam à campo no dia 16.

Voleibol

Estreia

positiva-

Football_

Manada
vence

A equipe MarisollFME
largou bem no Campeonato
Catarinense deVoleibol Infan
to Juvenil Masculino (SubI8).
A primeira etapa da compe
tição foi disputada no fim de
semana em Jonville, no Ginásio
Mário Timm. Os comandados
de Luiz Carlos Rodrigues da Sil
va, o Kadylac, venceram Ioin
ville (3 a 2), Rio do Sul (3 a O) e
Blumenau (3 a O).

Em sua estreia no Cam

peonato Catarinense de Fu
tebolAmericano, o atual vice
campeão Corupá Buffalos
encontrou dificuldades no

início da partida contra os

Bárbaros do Vale, mas soube
se impor e venceu por 24 a 7,
mesmo jogando em Blume
nau. A manada volta a campo
no dia 14, quando recebe o

São José Istepôs, em Corupá,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE 122 I TERÇA-FEIRA,3 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Liga dos Campeões
, -

EMilanou
Barcelona

Apenas um dos gigantes do futebol mundial
avança para a semifinal após o jogo de hoje

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Barcelona e Milan se enfren
tam hoje, por uma vaga na

semifinal da Liga dos Campe
ões. Depois do empate sem gols
no jogo de ida, quem vencer a

partida que inicia às 15h45 em

Camp Nau fica com a vaga. O
Milan ainda se favorece no caso

de empate com gols.
Por este motivo, o técnico

Iosep Guardiola instruiu sua

equipe para buscar o resultado.
"Ternos que pensar que o Milan
vai marcar, que tem capacidade
para- fazer pelo menos um goL
Por isso, temos que atacar e criar
o máximo de' perigo possível",
comenta o técnico culé.

No Milan, o treinador
Massimiliano Allegri adota o

discurso da cautela. "Conhe
cernas as qualidades do Bar

celona, por isso necessitamos

jogar em equipe, sabendo que
dois em três resultados possí
veis servem para o nosso obje
tivo", afirma. Allegri ainda não
sabe se contará com Alexandre
Pato, que se recuperou recen

temente de lesão.
O Barcelona não perde há

14 jogos em casa pela Liga dos

Campeões, somando doze vi
tórias e dois empates em Camp
Nau, incluindo a goleada por 7 a
1 sobre o Bayer Leverkusen, nas
oitavas-de-final.

No outro jogo da tarde, o

Bayern tem uma confortável

vantagem sobre o Marselha,
mas que não engana o técnico

Iupp Heynckes. "Eles não tem

nada a perder", afirma.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CONSCIENTE Guardiola sabe do potencial
ofensivo doMilan e não vai esperar ser atacado

Skate

1080°
Um skatista de apenas

12 anos deixou para trás es

trelas como Bob Burnquist
e Tony Hawk, tornando-se o

primeiro a acertar um 10800
na história. Tom Schaar des
ceu de uma megarrampa na

Califórnia (EUA), adaptada
para que ele pudesse ter uma
melhor velocidade e o con

trole do skate após comple
tar os três giros no ar.

Olimpíada
Classificadas
As remadoras Fabiana

Beltrame e Luana Bartholo
se classificam para os Jogos
Olímpicos no domingo, du
rante seletiva em Tigre, na

Argentina. Em Londres, elas
disputam a categoria dou
ble skiff peso leve. Campeã
mundial, Fabiana fará sua

terceira participação olímpi
ca. Além delas, Kissya Catal
do garantiu vaga no skiff.

�

.-------------------------,_ '\
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I
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• 31/3 - Palmeiras Ox1 Mirassol

• 31/3 - XV Piracicaba 2x1 Comercial

• 31/3 - Mogi Mirim 3x1 Paulista

·1/4 - Portuguesa Ox2 Santos

• 1/4 - Oeste Ox3 Corinthians

• 1/4 -ltuano 2x4 São Paulo

·1/4 - Guaratinguetá 2x1 Ponte Preta

• 1/4 - Linense 1 x3 Botafogo
• 1/4 - Catanduvense 1x2 Guarani

• 1/4 - Bragantino 2x0 São Caetano

,
•

Henrique Porto
redaeao@avanteesportes.com

,

Ganhando corpo
O Juventus vai tomando corpo para o próximo Cam

peonato Catarinense. O clube já tem o primeiro pa
trocínio (nosso, do Correio do Povo), já sabe quando joga
e também quem comandará a equipe. Pingo será oficial
mente apresentado hoje, às 11h. Por enquanto, tudo ca

minhando na mais perfeita ordem e transparência. Resta
agora a classe empresarial deixar de lado os preconceitos
quanto ao clube e se unir nesta corrente rumo ao acesso.

O empresário pode até não gostar de futebol, mas certa
mente seu funcionário - aquele que honra a camisa da

empresa oito horas ao dia - gosta!
HBNRIQUE PORTO/AVANTE!

Que final
o ingresso de cinco reais
foi pouco, perto da emoção
proporcionada pela final
do Torneio deVerão de
Schroeder. Que jogaço
entre Coremaco e Kiferro.
O resultado fez justiça à

Coremaco, que realizou uma
campanha extremamente
equilibrada. Porém,
vale ressaltar também a

superação da Kiferro, que
valorizou demais o título.
Pena que apenas um pode
ser campeão.

Breakers
A tabela do Torneio
Touchdown foi
extremamente generosa
com o Jaraguá Breakers.
A equipe receberá dois
adversários de (camisa' no
Estádio João Marcatto: o
Vasco da Gama Patriotas
(1/9) e o Santos Tsuami
(19/8). Quem sabe um'
dia não pinta o Juventus
Breakers. O primeiro
passo neste sentido já foi
dado, com a aproximação
entre as equipes.

Repercussão
o leitorVilmar Gaedtke, de Guaramirim, concordou com
minha colúna de sábado, sobre o estado de conservação da
quadra daArena Jaraguá. Porém, Gaedtke levantou outros
problemas, como a sujeira nos assentos e o precário sistema
de som.fica a dica para a Secretaria de Indústria e Turismo,

.

responsável pela gestão do local (no papel).

". C t P li t ',"'" , "�I"� "",

ft." amp�ona o ao s a,:I", "":/",' ',',,'-:,''',,',,'

• Campeonato Carioca
• 31/3 - Nova Iguaçu OxO V. Redonda

• 31/3 - Macaé 1x4 Vasco

• 31/3 - Resende 2x1 Americano

• 31/3 - Boavista 1 x2 Olaria

• 1/4 - Flamengo 2x1 Bangu
• 1/4 - Friburguense 1 x1 Madureira

• 1/4 - D. Caxias 2x1 Bonsucesso

• 1/4 - Fluminense 1x1 Botafogo

",iii: Campeon�tQ G�ú�ho ," " 'ri: /, :,::"
• 31/3 - São José 2x1 Juventude

• 31/3 - Santa Cruz 2x1 Lajeadense
• 1/4 - Ypiranga 1xO São Luiz

.1/4 -lnternacional1xO Universidade

• 1/4 - Novo Hamburgo 2x1 Avenida

• 1/4 - Pelotas 1xO Grêmio

• 1/4 - Caxias OxO Cerâmica

• 1/4 - Veranópolis 2x2-Gruzeiro

aswCItMlfI"Sfjr.fWWIIII
• 30/3 - Marcílio Dias 1 x2 Brusque
• 1/4 - Joinville 3xO Criciúma

.1/4 - Metropolitano Ox2 Chapecoense
• 1/4 - Figueirense 2x2 Avaí
• 1/4 - Atlético-IB 2x1 Camboriú

, LüJlUUWtm1MUíJlilUil®M
• 31/3 - Senem 1 x2 Meninos RLV

• 31/3 - Flamengo "B" 4x3 União

• 31/3 - 2000 MM Ox2 Amizade

• 31/3 - Nova Geração 1 x3 Atlético "N'

• 31/3 - Tigre 5x1 Confort Fine

• 31/3 - Galácticos 3x1 União (CAU)
• 31/3 - Brandenburg 2x3 Sto Antônio

• 31/3 - Kiferro 5x1 Forprem

aswtm�lSl
• 31/3 - Cataratas 1 x3 Nacional (�D)
• 31/3 - Atlético 1 x2 Bem Bolado (1 aD)
• 31/3 - Gaúchos 1 x4 Juventus (�D)
• 31/3 - Unidos daVila 1x2 Couve-Aor (1ao)
• 31/3 - Xavantes 2x4 Nápoli (�D)
• 31/3 - E. caixa d'Água 0x0 Cruzeiro (1ao)
• 31/3 - Pinheiros 2x3 Benfica (�D)
• 31/3 - União/Jagunços 2x1 AvaíWD)
• 1/4 - Lion 2x7 Rio Branco (�D)

:". Campeonato Ma,ssaranílobense ',,, ,

• 31/3 - Benjamin 1 x2 Glória

• 31/3 - União 2x51° Braço
• 31/3 - Cruzeiro 5x3 Morangos
• 31/3 - Amizade Ox3 Santa Luzia

�..
• 1/4 - Caramuru 2x5 Müller

• 1/4 - Cruz de Malta Ox1 ÁguaVerde
• 1/4 - Botafogo (JS) 2x3 Atlético
• 1/4 - Floresta 2x1 Botafogo (PO)
• 1/4 - Vera Cruz 2xO Tupi
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413

Acidente fatal emMassaranduba
Colisão entre dois
caminhões e um carro

no km 60 da rodovia
resultou namorte de
irmão de bombeiro
voluntário da cidade

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Um acidente na noite do úl
timo sábado, dia31, naRo

dovia SC 413, em Massarandu
ba, envolvendo dois caminhões
e um automóvel deixou uma

vítima fatal. Ailton Aparecido
Cordeiro, de 35 anos, não re

sistiu aos ferimentos e morreu

no local. Ele conduzia um VW

Voyage, placas MKB-7681, de
Guaramirim, que acabou coli
dindo com outros dois veícu
los: um caminhão VW 24.250,
placa CUB 3396, de Campinas,
São Paulo, e um caminhão
Ford Cargo, placa EOF 8251, de
São José do Rio Pardo, também
de São Paulo.

Devido à gravidade do aci

dente, que aconteceu por volta
das 19h55, no Km 60, uma via
tura da Polícia Militar de Mas-

trânsito. O Corpo de Bombei
ros Voluntários de Massaran
duba também foi acionado.

Segundo informações da cor

poração, o irmão da vítima,
Gisleison Cordeiro, bombeiro
voluntário da cidade, estava

presente no local.
Agora, um relatório está

sendo feito pela Polícia Rodovi-
.

ária Estadual e deverá ser enca
minhado até esta quarta-feira à
Polícia Civil de Massaranduba
para que sejam feitas as inves

tigações. Gisleison encontra
se afastado do serviço durante
esta semana.

Motociclista

Outro acidente resultou na

morte de um motociclista, na
sexta-feira, dia 30, na rua Pas
tor Albert Schneider, na Barra
do Rio Cerro, em Jaraguá do
Sul. Daniel Luiz da Silva, de 23

anos, que conduzia uma Hon
da Tornado, placa MFG 7418,
sofreu ferimentos graves por
conta de uma queda, por volta
das 17h, em frente à Sociedade

Botafogo. O rapaz foi conduzi
do ao Hospital e Maternidade
São José pelos bombeiros, mas
não resistiu e morreu enquanto
era retirado da ambulância. As

saranduba foi encaminhada causas do acidente ainda não
ao local para prestar aUXI1io no foram divulgadas.

WILLIAM FRITZKE

RODOVIA DO ARROZ Motorista ficou gravemente ferido e morreu no local

Som alto

PM recolhe som de-
automóvel no Santa Luzia
O som de urn carro teve que ser apreendido na tarde deste do

mingo pela Polícia Militar, na rua Neura 'Maria Prestini, no bairro
Santa Luzia, em Iaraguá do Sul.ACentralRegional de Emergência
recebeu urna denúncia, por volta das 15h20, de urn som perturba
dor que vinha de urn veículo localizado no pátio de urna residên
cia próxima da casa da solicitante. Segundo relatório da PM, havia
pessoas reunidas ao redor de urn GM Corsa, placa MAC 9453, de
Iaraguá do Sul, que estava com volume de som alto. Ao respon
sável pelo veículo foi dada voz de prisão e o mesmo teve parte
do aparelho de som recolhido. Como o autor se comprometeu a

apresentar-se ao Juizado Especial Criminal, foi lavrado o Termo.
Circunstanciado e em seguida ele foi liberado.

Entorpecentes

Foragido é preso por tráfico

CORREÇÃO
Namatéria "Denúncias: Abuso de poder será investigado", da edição do último final
de semana, usamos o termo "oficiais" para nos referirmos aos policiais militares
acusados, sendo que o termo correto seria "praças".

Uma denúncia recebida pela
Agência de Inteligência do 140
Batalhão da Polícia Militar levou
à prisão de urn foragido da pe
nitenciária de Florianópolis que
estaria traficando entorpecentes
na região do bairro João Pessoa,
em Iaraguá do Sul. Com basenas

informações repassadas à PM

pelo denunciante, os policiais
puderam descobrir quando o

suspeito estaria em sua residên
cia e fizeram a apreensão. Ao

entrarem na casa do foragido, trava no local. Segundo relató
os policiais encontraram 40,06g rio da PM, ao ser questionado
de crack, quantidade suficiente pelo crime, o foragido teria dito
para confeccionar cerca de 200 que vem traficando na região
pedras, que renderiam perto de desde que fugiu do presídio,
R$ 2mil ao traficante. em Florianópolis. Teria dito

Além da droga, também fo- também que conta com a aju
ram encontradas uma câmera da de outros homens para dis
digital, uma filmadora, uma tribuição da droga, prática que
espingarda calibre 28 com uma estaria lhe rendendo aproxi
munição deflagrada e doeu-

.

madamente R$ mil por dia. O
mentos pessoais em nome de foragido foi encaminhado para
um homem que não se encon- a delegacia.

Tentaviva de Homicídio

Homem é agredido,
esfaqueado e baleado

Uma tentativa de homicídio foi registrada por volta das
06h40 deste domingo, na rua Gustavo Lessmann, bairro Viei
ra' em Iaraguá do Sul. Segundo relatório da PM, dois irmãos fo
ram até a casa da vítima, Josivam Schaurais Costa, de 25 anos;
e teriam discutido por causa da venda de um carro. Após a dis
cussão, um dos irmãos teria atacado a vítima com um facão,
acertando-lhe o braço, e em seguida, teria efetuado dois dispa
ros de revólver, que teriam atingido o braço e cabeça da víti
ma. Após ter cometido o crime, os irmãos fugiram e Iosivam foi
encaminhado em estado grave ao Hospital e Maternidade São
José, onde permanece internado na UT!. Segundo informações
da PM, os suspeitos já foram identificados, mas o caso segue .

agora para a delegacia, onde deverá ser feito um inquérito para
pedir pela prisão preventiva dos envolvidos no crime.
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Violência doméstica

Três casos registrados
no fim de semana

Três casos de violência con

tra a mulher foram relatados na

região neste final de semana.

Segundo relatório da PM, no sá

bado, dia 31, por volta das 18h,
umamulher de 35 anos chamou
a polícia na rua Adolfo Antonio
Emmendoerfer, no bairro Rio

Molha, em Iaraguá do Sul, por
que seu marido teria chegado
em casa embriagado e passado
a ameaçar a ela e à filha, de 18
anos. O agressor chegou a arre

messar urn ventilador contra a

mulher, mas não chegou a atin

gi-la. O marido, de 39 anos, foi

preso em flagrante e conduzido
à delegacia.

O segundo caso ocorreu na

noite de domingo, na rua São

Cristovão, no bairro Vila Amiza
de, em Guaramirim. Desta vez,
a vítima, de 22 anos, relatou à
PM que havia sido agredida pelo
marido, de 44. Segundo ela, o

marido estaria embriagado e, no

momento em que ambos teriam

começado a discutir, o marido
teria tentado agredi-la com so

cos. Ao esquivar-se, a vítima ba-

teu com a mão em urna janela,
provocando um corte profundo,
e omarido ainda teria lhe acerta
do urn soco na face. Quando esta
ligou para a PM, o agressor fugiu
de moto, mas foi pego enquan
to passava rondando a casa. Ele
estava sob efeito de álcool, e foi
autuado, tendo sua CNH reco

lhida. Ele também foi detido por
violência doméstica e encami
nhado à delegacia.

O outro caso também re

gistrado no domingo, aconte
ceu na rua Marcos Emilio Ver

binenn, no bairro Água Verde,
em Iaraguá do Sul. A vítima,
de 39 anos, acionou a PM de

pois que foi ameaçada pelo
marido, de 43, que também
teria depredado a residência.
Para não ser agredida, a mu

lher fugiu do local e aguardou
pelos policiais em via pública.
Ao chegarem ao local, eles de
tiveram o agressor, que ainda
estava dentro de casa. Ele foi

preso em flagrante, de acordo
com a Lei Maria da Penha, e foi
conduzido à delegacia.

Crimes

Duas tentativas de
homicídio e agressão

Uma tentativa de homi
cídio e uma agressão com

arma branca foram registra
das na sexta-feira, dia 30, em
Iaraguá do Sul. Por volta das
21h, a PM foi chamada à rua
Adolfo Antonio Emmendoer
fer, no bairro do Rio Molha,
por conta de uma tentativa
de homicídio.· Segundo re

latório da PM, ao chegar ao

local, foi verificado que dois
homens armados, conduzin
do uma moto Honda Twister

vermelha, invadiram a casa

da vítima e dispararam contra

a mesma, acertando braço e

peito. Os suspeitos deixaram
a casa efetuando disparos e

fugiram. A vítima foi conduzi
da em estado gravíssimo pe
los bombeiros ao Hospital e
Maternidade São José. Em se

guida, às 21h50, aPM foi acio
nada na rua João Miguel da
Silva, no bairro Estrada Nova.

Segundo relatório da PM, um
desentendimento causado

por uma cobrança de dívida
resultou em agressão com

uma faca de cozinha. A vítima
teria ido até a casa do agres
sor para efetuar a cobrança e

recebeu um corte de faca em

uma das mãos. Após receber
atendimento no local pelos
bombeiros, vítima e agressor
foram levados à delegacia.

VENDE .. SE EMPILHADEIRA .

TOlota, toda reformada, ano 1982. Levanta '

alé 2500 kgs, quatro pneu zaro KM, a GNI.
Ir.:Fone 47 3373-0110- Celular 47 8414-1962

M. A rádio que
•

9a o or e catarlnense.
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Motoristas
são flagrados

Três motoristas foram

pegos em flagrante na ma

drugada de ontem por di

rigirem alcoolizados. Eles
foram detidos durante uma

blitz da PM na avenidaWal
demar Grubba, entre 1h50 e

2h10 da manhã. à primeiro
flagrante foi de um moto

ciclista que conduzia uma

Honda CG 125, placa MBX-

0825, de Guaramirim. Logo
após, outro motociclista
foi abordado. O condutor da
Honda CG 150, placa MFX-

9048, também de Guarami
rim, teve constatado pelo
teste de alcoolemia o nível
de 0,81mg/l. Ele foi notifi
cado por conduzir o veículo

. sob efeito de álcool, por não
portar aCNH e seu veículo foi

guinchado. Em seguida, um
Corsa GM, placas LYW-5190,
de Jaraguá do S�Jl foi aborda
do. O condutor, de 44 anos

'foi notificado por conduzir
veículo sob efeito de álcool,
tendo sua CNH recolhida e o

veículo guinchado.
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