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Nascemos
ba didos

o convívio humano
não sobrevive se .

,a educação não
nos forçar a ficar
"bonzinhos".

Luiz Carlos Prates
Página 3

Falta de "pavimentação
ARISTON SAL JUNIOR

Moradores do bai.ITo Jaraguá 99 aguardam pelo asfaltamento de, pelo
menos, 14 ruas,já pleiteadas por meio de abaixo-assinados. Página 16

Dengue
Aumenta risco

deepidemia
A equipe de controle de
zoonoses daVigilância
de Saúde de Iaraguá
do Sul encontrou
neste final de semana
três novos focos do

mosquito transmissor
na região. Página 19

Juventus

Técnico Pingo
foi apresentado
"Desde que iniciou este

processo de reestruturação,
meu pensamento já "

estava aqui", afirmou o
treinador, que chega para
sua terceira passagem no

clube. Agora, faltamontar
o elenco. Página 17

Eleições 2012
Cecíliaafirma
ser candidata
Prefeita Cecília Konel1

garante que será
candidata à reeleição.
Com a decisão de
concorrer em outubro, a
mandatária não precisará
deixar o cargo na
Prefeitura. Página 18

Cultura e tradição
Visita àToca do Coelho e

atividades na Biblioteca Pública
Municipal ProfessoraMaria Iva
·Cabral da Luzmovimentam as

escolas de Guaramirim.

Página 7

IH

Guaramirim

·Câmara
aprova 30%
de aumento
Vereadores votaram favoráveis pelo
reajuste das próprias remunerações.
Na mesma sessão, decidiram também
elevar 08 salários do prefeito, vice e

secretários. Os dois projetos foram
apreciados em dois turnos e receberam

apenas 1 voto contrário.
Plenário, página 6
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Emmarço, a balança
comercial apresentou um
superávit recorde de US$
2,1 bilhões, o que não foi
suficiente p,ara:r.eveJJter'·
o resultado dejaneiro.
No acumulado do ano, o

superávit comercial soma I

queda de 22,4%, resultado
de saldo positivo de US$ 2,44
bilhões este allP contra US$
3,14 bilhões é!Íi igual pefíôtia
de 2011.

Plano diretor
Uma das tarefas do IPPLAN
será a revisão e produção da

regulamentação; do B1<W-Q !

Diretor, que·é de 2006 e .
I

ainda não foi totalmente
finalizado, Trata-se de

, <E:ste é o tem:
reunião do' .. o tle· ns

EmpreendedoresAcijslApevi
com a presença de diversos
envolvidos com o tema, que
buscarão um formato para

.

uma ação v�Jtada para o
I,:' incentivo às emgresa� d�1

.

base tecnológi'Ca em nossa

região. Este tipo de empresa
exige um empreendedor
muito mais qualificado
e.atuante nas fronteiras
do conhecimehto e per

•

'J
.isto precisa dêunléifarma i�,.
muito especial dé amparo
para que possa prosperar.
Normalmente, são empresas
que necessitam incubação,
pois leva algum tempo para
que suas ideias se tornem

produtos reais.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

IPPLAN

OInstituto de Pesquisa e Planejamento
Físico-Territorial de Iaraguá do Sul

(IPPLAN) começa a sair do papel para as

sumir importante função na definição dos
rumos que deverá seguir não só o muni

cípio' mas toda a região, no que tange aos

mais diversos aspectos da vida dos cida
dãos. Os municípios vizinhos serão envol
vidos na medida em que não se concebe
medidas que vão até uma divisa territorial

e não se coadunam com o que é realizado
na cidade vizinha. Quanto a Jaraguá, o ob
jetivo é conseguir uma gestão mais inde

pendente da implantação de normas que
regulem a vida em comunidade, sem que
estejam sujeitas às vontades do dirigente
municipal daquele momento. O IPPLAN
absorverá boa parte do pessoal e das atri
buições da SecretariaMunicipal de Plane
jamento.

Plano de
mobilidade
A equipe do IPPLAN se

debruça sobre os diversos
volumes da pesquisa
de origem/destino do

transporte coletivo. Trata-
se de um esforço para
compreender a dinâmica da
movimentação da população
no espaço geográfico do

município e região para,
daí, traçar prioridades em'
termos de intervenções
que possam solucionar
as diversas dificuldades
apontadas pela população
na pesquisa. Até o momento,
a discussão mais relevante
em termos de mobilidade
urbana foi em torno do
terminal e sua localização,
mas ninguém se preocupou
em ver de onde vêm e para
onde vão as pessoas
que utilizam o sistema.

...280 urbana
Finalmente foi assinado o contrato para o

projeto de duplicação do trecho urbano da

BR-280, ligando o Portal de Jaraguá com a
.

c

região próxima àWeg Química. Embora esta

obra esteja totalmente dentro do território de

Guaramirim, tem profundo impacto sobre o

trânsito de Iaraguá do Sul, namedida em que
desata alguns sérios nós no trânsito na região.
Agora são 150 dias para o projeto ser definido.

RENOMADA INSTITUiÇÃO DE MICROCREDITO
CONTRATA

AGENTE ADMINISTRATIVO

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 734
02 - 03 - 06 - 08 - 09
10 - 13 - 15 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - 24

Para Guaramirim

Requisitos mínimos necessários:
Facilidade de comunicação;' Conhecimento Word e Excel; Gostar
de desafios; Curso superior em andamento ou concluído;
Preferencialmente que resida em Guaramirim;
A empresa oferece:
Salário fixo mais remuneração variável; Diversos benefícios; Possibilidade
de crescimento profissional; Plano de Carreira.

QUINA
SORTEIO N° 2863
35 - 39 - 47 - 61 - 66

Atitudes para
atrair o cliente
Este é o tema da palestra teatral
que será apresentada por
Aparecido Massi, Simon Slompo
e Sodré Ribeiro no dia 10 de abril.
Trata-se de uma promoção da
Apevi e acontece no Grande Teatro
da Scar. Não deixe de comparecer
e enviár seus colaboradores.

Empreender
Numa iniciativa do Núcleo de

Jovens EmpreendedoresAcijsl
Apevi e PrefeituraMunicipal
de Jaraguá do Sul, iniciam
hoje as primeiras iniciativas
concretas para a implantação do
Empreendedorismo na Educação
básica do município. As ações
estão divididas entre a oferta de
curso de matemática financeira e

disciplinas de empreendedorismo
no contra turno das escolas,
assim como palestras dos jovens
empreendedores do núcleo,
que podem ser agendadas pelos
diretores das escolas. Trata-se do
embrião de um programa que
deverá sermuito relevante na

formação de cidadãos.

Voo turbulento
As companhias aéreas brasileiras
nunca tinham visto um período
com tantos passageiros como
nos últimos anos. Ainda assim, a
Tam se associou a uma empresa
estrangeira e a Gol teve um

prejuízo de R$ 710 milhões no
ano passado. Se em um mercado
favorável não conseguiram
ser lucrativas, imagine em um

momento de mercado ruim.

Impostômetro
Ontem, o impostômetro instalado
pela Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) alcançou a marca

de R$ 400 bilhões em impostos,
com antecedência de 12 dias em

relação ao ano passado. Como
se observa, o crescimento da
economia pode ser pequeno mas

os tributos continuam pesando
cada vez mais. Desoneração já.

INDICADOl"iES ÍNDICE PERÍODO
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COMMODITIES
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DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8257 1,8272 ... -0,26%
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US$ 126,520
US$ 1646,500
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·Ineentivo à leitura deve começar cedo
A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulga
rlda nessa semana pelo Instituto Pró-livro, mos
tra que o brasileiro sabe da importância da leitura

para progredir na vida, mas continua consideran
do a atividade desinteressante. Foram entrevista- "'

das mais de cinco mil pessoas em 315 municípios
e os resultados apontam que apenas metade de
las pode ser considerada leitora. O critério é ter

lido pelo menos um livro nos últimos três meses.

Do total de pesquisados, 64% concordaram com

a afirmação "ler bastante pode fazer uma pessoa
vencer na vida e melhorar sua situação econô-

por 53% dos entrevistados. No topo da lista apare
cem também justificativas como "não gosto de ler"

(30%) ou "prefiro outras atividades" (21%). Os resul
tados indicam que a maioria das pessoas não asso

cia. diretamente a leitura a uma atividade de lazer.

Programas de estímulo à leitura, que já são desenvol

vidos por vários setores da sociedade, ainda não tive
ram o resultado esperado, mas sementes estão sendo
plantadas, Porém, nada pode ser mais importante
para formar um leitor do que aquele que aprendeu a

ter prazer na leitura desde a infância, mesmo que o

início seja através das revistas em quadrinho.

ProgTamas de estímulo à leitura,
que já são desenvolvidos por vários
setores da sociedade, são sementes

que estão sendo plantadas.

mica". Mas 30% disseram que não gostam de ler,
37% gostam um pouco e 25% gostam muito. Entre

os não leitores, a principal razão para não ter lido
nos últimos meses é a "falta de tempo", apontada .

Charge

o leitor

A busca pela felicidade
/\ inda na juventude, co

.l\.meça-se uma jornada em

busca de muitas coisas, como

por exemplo: faculdade, em

prego, casamento, filhos, ne

tos, aposentadoria. Todos
esses eventos importantes
trazem a esperança de uma

vida mais completa e feliz. No

entanto, será que somente a

conquista de tudo isso me tor
namais feliz?

A Logosofia ensina que "A
felicidade é algo que a vida nos

outorga através de pequenas
porções de bem." Com isso,
busquei observar e valorizar
cada motivo que tenho em mi

nha vida queme faz feliz, como
os gratos momentos vividos ao

lado de minha família, as ami
zades verdadeiras, as oportuni
dades de aprender e memelho
rar, a possibilidade de fazer o
bem a meu semelhante... Esse
movimento gerou uma enorme

gratidão, pois me tornei mais
consciente a respeito de tudo

que possuo em felicidade.
Tenho compreendido que

posso ser um agente de mu

danças em minha vida, e que
sou capaz de criar a minha

própria felicidade. Entretan

to, para que isso se torne uma

realidade, se faz necessário ter

a posse de algo muito impor
tante: os conhecimentos trans

cendentes. Com eles, eu posso
ampliar minha consciência e

conseguir viver intensamente

tudo em minha vida. Sem eles,
muitas coisas passarão desper
cebidas no decorrer da vida.

A ciência logosófica tem

me ensinado, através da reali

zação do processo de evolução
consciente, que posso. gerar
constantemente motivos para
ampliar minha felicidade e re

tribuir o bemmais precioso que
possuo: aminha própria vida.

vaneSsa SeideI Nunes

'Jeixeira, estudante
-

deLogoso6a

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nascemos bandidos
Nascemos canalhas, bandidos. A vida, toda

via, se obriga a nos adoçar o bico. O conví

vio humano não sobrevive por mais que alguns
minutos se a educação não nos forçar a ficar
"bonzinhos".

Claro que não preciso dar exemplos, basta
que olhemos ao redor. Ao redor? Basta que olhe
mos para a ponta do nosso nariz, ela arde de tan
ta inveja dos outros. Dos outros? Dos que estão

por perto e são mais ou menos como nós.

Duvido que a leitora inveje a rainha da Inglater
ra, mas bem que pode ter uma pontinha de inveja
da melhor amiga ou da vizinha, aquela sirigaita ali
da esquina. E assim o leitor, eu e a torcida do Grê

mio. O serhumano se trai, se revelapor todos os po
ros. Tenho comigo uma coleção de artigos de jornal
em que autores de novelas dizem que o que povo
mais pede é por vilões, vilões cruéis nos enredos.

Mocinho, mocinha não tem graça, é o que dizem.

Pois o José Mayer, o barbudão, aquele da re

cérn - terminada Fina Estampa, numa entrevista,
diz que: - "O mocinho da novela, o galã, é justo, é
equânime, é o referencialmoral dentro da histó
ria. No fundo, ele é um chato. O galã não surpre
ende, ele é previsível, ele não quebra a história
numa direção ou outra... ". Quer dizer que o su

jeito legal é um chato? É o povo quem diz.
O que diz o José Mayer é o que o povo diz aqui

fora, diz mas faz diferente. Ú "povinho" critica os

corruptos, roga pragas sobre eles, mas daria um
dedo para estar no lugar deles. Tanto é verdade

que muitos "mocinhos" moralistas antes de uma

eleição pregam o bem e a justiça aos maus. Ga

nham a eleição e eles mesmos Viram as pragas, os

maus. O ser humano é um sepulcro caiado. Por

fora somos "bonitinhos", por dentro lobos san

guinários. É para discutir, especialmente depois
que foi "descoberto" que as pessoas mais carido
sas são as de consciência mais pesada, mas elas

pensam que enganam o Homem lá em cima...

Chico
Vale lembrar. Chico Anísio passou por pés

simos momentos na Globo nos últimos anos.

Não mais queriam saber dele, estava velho, su
perado' essas tolices que os medíocres dizem
dos talentosos. Chico morreu. E bastou mor

rer para virar - nos corredores da empresa - o

maior humorista de todos os tempos, o gênio.
Até agora está-sendo homenageado ... Ah, hipo
crisia, rasga de vez essa tuamáscara de horror!

Verdade
O ator José Mayer, numa entrevista que deu

à Folha, disse que - "Casamento é um processo,
uma longa construção. É uma obra inacabada
ao longo da vida". Disse bem, o Zé. E eu digo
que o casamento só começa depois da lua-de
mel, até então o casamento é um lenço cheio
de lança-perfume... Quando acaba o "efeito", aí
vai começar o casamento. É para bem poucos.

Falta dizer
Viver a vida no aqui e agora é mais interes

sante para os mais velhos. Faz sentido. O pas
sado 'não pode ser trazido de volta e os "ama
nhãs" vão ficando cada vez menos Íl� saldo
dos dias a serem vividos. E isso angustia. Quem
vive o aqui e agora não tem passado nem futu
ro. São esses os felizes. Raríssimos.

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

Elisângela Pezzuti ' redacao@ocorreiodopovo.com.br ' Fones: (47) 2106-1919 ' Fax: 2106-1945 'Assinaturas: 2106-1936 'Plantão Redação: 9221-1268
, Comercial: 9107-B932 ' Plantão Entregas: 2106-1919' 9132-5491 /844&6817 •Horário de atendimento: 8h às 17h30

, Endereço: Av. PrefeIToWaldemar 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 posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Pagamentos em dia

As contas públicas de
.

Schroeder eGuaramirim
Nos últimos anos, os doismunicípios quitaram dívidas históricas

com a área da saúde e com a Central Elétrica de Santa Catarina

GUARAMIRIM/SCHROEDER
......................................................................................................... 0.0

tal Padre Mathias Maria Stein, que encerrava o

ano no negativo desde 1982. Já em Schroeder,
embora ainda existam dívidas a serem sanadas,
outro débito histórico foi quitado, com mais de
dez anos de tributos não pagos à Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina) - dívida que vinha
sendo renegociada desde o início da administra

ção da Cosip (Contribuição para o Custeio do

Serviço de Iluminação Pública), em 2002.

Pedro Leal

N'esta segunda parte do especial, sobre a

saúde financeira das Prefeituras, apre
sentamos as contas de Guaramirim e Schro
eder. Em Guaramirim, pela primeira vez em

30 anos, a dívida pública está zerada - incluin
do a eliminação do histórico déficit do Hospi-

FOTOS EDUARDO MONTECINO

"

EBFrO DlTAD Hospital Padre Mathias Maria Stein teve pela primeira
vez, nos últimos 30 anos - desde 1982 - a certidão negativa de débitos

Sem endividamento pela
primeira vez em três décadas
Pela primeira vez em 30 financiamento do Badesc

anos, Guaramirim está com (Agência de Fomento do Es

a dívida pública completa- tado de Santa Catarina), jun
mente zerada. Além de pagas to com mais R$ 300 mil para
todas as operações de crédito a compra de equipamentos
firmadas pelo município, o pelá BNDES (Banco Nacional

Hospital Padre Mathias Ma- de Desenvolvimento Econô
ria Stein teve pela primeira mico e Social). Mas, o maior
vez, desde o ano de 1982, a destaque, feito com recurso

certidão negativa de débitos. próprio, é o centro cirúrgico
"Essa administração pagou do Hospital Padre Mathias
em torno de R$ 5 milhões das Maria Stein, com um investi

administrações anteriores, o menta de R$ 1 milhão.

que era de se esperar vendo o De dívidas deixadas por
volume de dívidas deixadas", exercícios anteriores, foram
afirma o secretário de Ad- R$ 840 mil do BNDES para
ministração e Finanças, Rolf compra de equipamentos, R$
WernerAntonius Júnior. 1,5 milhão do Badesc para pa-

Com um orçamento de vimentações, R$ 1,29 milhão

R$ 90 milhões previsto para da taxa de iluminação públi
o último ano do mandato ca da Celesc e R$ 300 mil em
do prefeito Nilson Bylaardt desapropriações de imóveis.

(PMDB), o governo de Gua- Além disso, de acordo com o

ramirim fez grandes finan- secretário, nenhuma das obras
ciamentos durante o período em andamento - como a pa
- mas não deixou nenhum, vimentação de vias públicas
para a próxima administra - e as de escoamento para pre
ção. Foram R$ 2,4 milhões venção de enchentes - deve

para a pavimentação de vias ficar para o próximo governo.
públicas no Guamiranga e "Estão todas previstas para es

na Corticeira e outros R$ 5,65, tarem prontas ainda este ano,
milhões para obras de infra- sem risco de penderem para o
estrutura. Todos pagos com ano que vem", afirma.

Essa administração pagou
em torno de R$ 5 milhões

. das administrações anteriores,
o que era de se esperar vendo o

volume de dívidas deixadas.

Secretário de Administração e

Finanças, Rolf Werner Antonius Jún�or

Arrecadação ainda é obstáculo
A atual gestão pública tem

outro desafio, não encontra

do pelos municípios vizinhos.
Enquanto a média do Estado

para a inadimplência do con

tribuinte é de cerca de 20%,
em Guararnirim esse número
está em tomo dos 35%. "Nós

temos conseguido controlar
um pouco esse índice, a parti
cipação está aumentando,mas
ainda é um problema consi

derável", afirmaWerner. A Pre
feitura tem alguns programas
para estimular a contribuição
- mas a questão ainda é grave.

Encomendas pelo site, telefone ou na loia
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Despesas:

R$ 52,3 milhões

2010

Arrecadação:
R$ 71i,95 milhões
Despesas:

R$ 69,5 mílhêes

,

Balanço da

" dívid� públ��a
i
• Final Hê 20111 '-'RS 0,00. DíVida
chegou a R$ 7milhões no segundo
quadrimestre do mesmo ano.

'

,I'

�

AlgwDas obras reaJizadàs
com financiaPteBto:

',.,;; 1 '

• Pavimentação de vias públicas e'
reurbanízação na área central
R$ 5,66milbõe$ô� BN::QES,'I

�
_

- ,.
,-

'-'!!

• Dívidas de administrações anteri
* R$ 840mil do BNDES para

" compra de equipamentos
* R$ 1,5milhão do Badesc
.

para pavimentações
*.R$1,29milhão .de dívfHa'da taxàrde
iluminação pública com a Celesc

* R$ 300mil em desapropriações
de imóveis

Investimentos (2011):
R$ 7,87milhões

Despesas de Pessoal (2011):
R$ 29,9milhões

CORREÇÃO

Cidade em crescimento vertiginoso
','Omunicípio está com as contas todas em dia, te

mos várias obras em andamento, mas com a contra

partida em caixa para todas elas", afirma o secretário

'de Administração e Finanças de Schroeder, Denílson
Weiss. Encerrado 2011 comuma receitade quaseR$ 28
milhões, 19,4% desses foram usados em investimentos
e obras públicas - um total de R$ 5,2 milhões.

O investimento havia sido maior em 2010:

27,08% cio orçamento do ano, de R$ 25,7 milhões
emum total de R$ 6,95milhões para omunicípio de
15.790 habitantes. No primeiro ano da atual admi

nistração, Schroeder tinha uma arrecadação de ape
nas R$ 9 milhões, pouco menos de um terço dos R$
27,87 milhões no ano passado.

"Em fevereiro nós encerramos a última parce
la da divida com a Celesc, que já vinha sendo paga
desde 2003", segundo o secretário. De acordo com

ele, municípios da região contraíram longas dividas
com a Cosip, que somente agora estão sendo quita
das. "Agora, o dinheiro que seria destinado a custear

a dívida pode ser investido emmelhoriasno forneci
mento de luz e na iluminação pública" explica.

Outro foco dos investimentos foram melhorias

no sistema viário e nas unidades do serviço púbico
municipal, como a renovação de postos de saúde.
"Muitas vezes, a população não percebe uma obra

.

e como ela está sendo beneficiada,mas estamos sem

pre investindo paramelhorar omunicípio", ressalta.
Atualmente, um grande desafio encontrado pela

Prefeitura é a centralização do desenvolvimento do
comércio e dos negócios da cidade. De acordo com

Weiss, como omunicípio é disperso, não há como criar
uma área comercial, o que implica perda de desenvol
vimento, clientes e empregos para os vizinhos.

EDUARDO MONTECINO

Schroeder

2009

Arrecadação:
R$ 19,4 milhões
Despesas:

R$ 18,4 milhões

,2010
Arrecadação:
R$ 25,78 milhões
Despesas:

R$ 25,6 milhões

2011

Arrecadação:
.

R$ 27,87 milhões
Despesas:

'R$ 26,8 milhões

2012

Orçamento previsto:
Não fornecido

.I'

SECRETARIO Weiss afirma que desafio da

cidade é centra.lizar o comério e os negócios

Despesa prevista:
Não fornecida

o município está com as contas
todas em dia, temos várias obras em

,

andamento, mas com a contrapartida
em caixa para todas elas.

S t"·�! A'!
."

t
,�
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F�inanças de Scbroeder, Denílson W'eiss

Investimentos (2011):
• R$ 5,2 milhões

Despesas de Pessoal (2011):
R$ 12,6milhões

Manutenção (2011):
• R$ 8,9 milhões

Financiamentos e dívidas

geradas pelo município:
• Badesc - R$ 4,2 milhões em financiamentos
• BRDES - R$ 1 milhão
• Regularização da dívida de energia elétrica -

R$ 607mil- pago.

Balanço da
dívida pública
• Final de 2011 - R$ 4,23 milhões.

Diferente do que foi divulgado na edição de ontem, os governos municipais não podem assinar financiamentos a partir do fim de abril, e não do início.
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O,desespero
de Beinke,

I ti' �I' 'fl'
I

Sem parceiro político
para disputar a
majoritária em
outubro, o préfeito
de Massaranduba,
Mário Fernando
Reinke (PSDB), está
em um estado político
pré-eleitoral, no
mínimo, desesperador.
Omandatário até

que tentou uma

aproximação com o Pp, "

mas levQUi/'um chega � , H

pra lá" do próprio 'ii'
presidente da sigla,
Alcides De Tovel.

Conversa com
PDTe"PMDB'
Os parceiros PT, PC
do B e PHS de Iaraguã

. do Sul se reuniram
esta semana com o

PDT, que oficializou
a pré-candidatura do
ex-deputado Díonei

.

da Silva a prefeito I

'

nos últimos dias.
Em pauta, disputa
majoritária de
outubro. Também
houve conversa com

o PMDB. O segundo
encontro oficial com "

a sigla contou com a

presença do deputado
federalMauro
Mariani, deputado
estadual Carlos
Chiodi ereadQ a

Nat�lia Pê ry' e' ex
vereador,Pedro Garcia.
Uma próxima reunião
com o PMDB ficou

pré-agendada para
o fim deste mês.

Reap
'.

,oximaçáo
forçada
Com a possibilidade do
PDT .se unir aos parceiros
PT, PC do B e PHS, o
ex-deput -Dionei da
Silva �p. t,de volta� a

ofuscar a estrelá de algUns !

interessados em serem

candidatos ao cargo
de chefe domunícípio.
A oficiâIiz,�çãQ da

,.

..
;.'

ífícaria; ':
'

,I�f,ijt
dos pet como

pedetísta, que deixou o

PT em outubro passado
por incompatibilidade
de ideias.dentro da

própria lê ' rrda,

www.ocorreiodopovo.com.br

Parceria
oficializada
Na próxima segunda-feira,
dia 16, PMDB, PP e PSD de
Massaranduba oficializam a

parceria para disputar a eleição
deste ano. Os deputados Carlos
Chiodini (PMDB) e Dieter Janssen
(PP) devem participar do evento.

Daiana Constantino 3275-0065 :

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Câmara aprova aumento
salarial de 30% Votado reajuste

Como em todo o fim de mandato, parla
mentares votam o aumento salarial do

Legislativo e do Executivo. Na região, Gua
ramirim foi o primeiromunicípio a aprovar
o reajuste dos dois poderes depois de um
acordo entre vereadores.

Na última segunda-feira, a Câmara apro
vou o aumento de 30% sobre os valores dos
salários do prefeito, vice, secretários e verea

dores. Antes de iniciar a sessão do Legislati
vo, parlamentares se reuniram par':l discutir
sobre a votação dos projetos, os quais foram
apreciados em dois turnos no mesmo dia.

Um deles previa o aumento dos salários
do prefeito deR$14.704,92 paraR$19.116, do

-

O presidente da Câmara de
Vereadores de Corupá, João
Gottardi (PT), criticou mais
uma vez o governo municipal
ao defender o reajuste de
13% no salário dos servidores

públicos. O Legislativo
aprovou em segunda votação
o projeto do Executivo, que
prevê aumento de 8% nas

remunerações dos funcionários,
sendo que a classe chegou
a reivindicar em sessão na

semana passada pelo menos
10%, relembrou o petista.

vice de R$ 7.352,45 paraR$ 9.558, e dos secre
tários de R$ 5.172,07 para R$ 6.723. O outro

projeto eleva a remuneração dos vereadores
de R$ 4,2 mil para R$ 5,437. O presidente da
Casa passa a ganharR$ 8.155,50. Todas as leis
entram em vigor em janeiro de 2013.

Aprovados em primeiro turno, os dois

projetos receberam apenas um voto con

trário, do vereador Diogo Iunckes (PR), que
se recusou a participar da reunião com os

colegas parlamentares antes da votação.
Terminada a sessão ordinária, o presidente
da Câmara, Osni Fortunato (DEM), convo
cou uma extraordinária para aprovar em

segundo turno as duas matérias.

MARCELE GOUCHE

Não sou candidato à

reeleição, mas não
é por isso que vou

deixar de cumprir
meu mandato.

Diog'O JUDckes (PR),
justificando o voto

contrálio aos p'I.'ojetos
I/que aUJ:nen:ta,J/l�'�!fIj,m os

salários do pI"efeito.
,

vice, secretários e

dos vereaderes.

Fim da indicação
política nas .escolas
Tramita nas comissões permanentes da Câmara de
Massaranduba um projeto que prevê a instituição de

processo eletivo para diretores de escolas municipais.
Inicialmente, a proposta foi encabeçada pelos próprios
professores, no ano passado. Convencido da validade da

sugestão, o vereador José Osnir Ronchi (PP) comprou a ideia
e a transformou em matéria legal para poder ser apreciada
pelo Legislativo - o que provavelmente desagradou o prefeito
Mário Reinke (PSDB), que defende a escolha de diretores
das unidades de ensino por indicação política partidária.

escha
1'01.

snare ao

O secretário de Estado de Educação de Santa Catarina,
Eduardo Deschamps (na foto, ao lado esquerdo de Lia

Tironi da SDR), esteve ontem no auditório da Uniasselvi/

Fameg, em Guaramirim, para apresentar os atuais planos
para a educação, como melhorias nas escolas e aplicação

do piso nacional. "Não vamos nos iludir que todos os
alunos vão para a universidade, por isso precisamos

trabalhar o ensino profissionalizante", disse o secretário.

Novo titular
Lairton HartmannMüller, ex-diretor da escola de
Educação Básica São José, assumiu a Secretaria
de Educação da Prefeitura deCorupá no lugar
de JoneyMorozini (PMDB).Comunidade

Moradores da rua Campo Alegre, na Ilha da Figueira, e
representantes da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina)
regional discutiram sobre medidas para tentar sanar as
constantes quedas de energia em toda a extensão da via,
que fica próxima ao acesso do Morro BoaVista. O vereador
Francisco Alves (PT) acompanhou a reunião na segunda-feira.

Sessão extraordinária
Às 9h de hoje, a Câmara de Massaranduba vota
em sessão extraordinária a implantação do novo

piso salarial para os professores locais, conforme
determinação do Ministério da Educação.
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cômodog, queforam esp�ciâl
mente decorados com sÍIl1ÓQ-

'

los que márcéUl1, esta data tªo,
especial, as crianças puderam
se divertir com os brinquedos
infláveis instalados ao lado
da toca. Os l1equenos do CEI
Maurita Maria' Rosa. não es

conderam a empolgação ao

Verem os coelhos de ;v:erdade
no quintal e. ficaram encan
tados ae entrar na toca e se'

deparar com tantos avinhas,
cenouras de pelúcia e coelhos

ATENTOS Crianças entretidas com as

hist(»rias que Sandra Baron carreg�
dentro dos bolsos de sua saia

FOTOS DIVULGAÇÃO/PREFEITURA GUARAMIRIM

Literatura �

Histórias na
biblioteca

Crianças participam de contação com a atriz Sandra Baron

s crianças da es

cola Lauro Car
neiro de Loyola,
de Guaramirim,
tiveram uma ma

ã diferente no

tão à disposição das crianças são realizando essa atividade toda
fundamentais para a formação quarta - feira para as escolas do
do cidadão, pois incentiva a leitu - município.
ra e ajuda no desenvolvimento. O
importante é que elas conhecem Nova sede
o ambiente da biblioteca e de-

dia 28. Junto com a visita à nova pois trazem os pais para conhe
sede da Biblioteca Pública Mu- cer também", ressalta a atriz.
nicipal Professora Maria Iva Ca- Para a diretora de eventos da
bral da Luz, eles participaram Fundação Cultural, Aline Prüs
de uma divertida captação de se, momentos como estes serão
histórias. A personagem i�a comuns na nova biblioteca. i'A

Cigana" animou e encantou as contação de história transporta a

crianças com as histórias, que criança para outros mundos e dá

carrega dentro dos bolsos de vida. aos seus sonhos, desperta
'sua saia, levando a turma em emoções e valoriza sentimentos
uma viagem pelo mundo lúdico através das histórias. Esse projeto
da fantasia e da imaginação. será contínuo", disse.

A atriz que realiza a contação, Essa atividade faz parte do
Sandra Baron, destaca -a impor- projeto, "Baú de Histórias", em
tância de ambientes como es- parceria com o Sesc, e será re

ses. "Eu adoro trabalhar com as alizado também nos meses de

crianças, elas interagem e sem- abril e maio. A biblioteca conta

pre é uma surpresa. Ambientes ainda com uma profissional em
e momentos como esse que es- contação de histórias que está

A turma do 2° ano do ensino
médio da escola Lauro Zimmer

nann, de Guaramirim, também
conheceu e ficou entusiasmada
com o novo espaço de estudos
oferecido em Guaramirim.

Toda a equipe de funcionários
da Biblioteca Pública Municipal

. Professora Maria Iva Cabral da
Luz fez uma apresentação sobre
suas funções e os alunos foram

guiados pelo diversos ambientes:
arquivo histórico, telecentro, cy-

--

ber café, espaço infantil e acervo.
"lemos mais turmas agendadas,
vamos divulgar a biblioteca e

incentivar o pessoal a fazer o ca

dastro", destacou o bibliotecário,
Raphael Gomes Costa.

CULTURA
As visitas
orientadas
com turmas
das escolas
do município
são parte de
um projeto de

divulgação
dos novos

serviços
ofe1'ecidos

pela
Biblioteca'

,

Pública
Professora

t Maria Iva
.

Cabral da Luz
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Previsão do Te:mpo

,I
"

Joaçaba
....
13° 28°Chapecó

•
18° 28°

Sol com
nuvens

Presença de sol com
aumento de nuvens do
Oeste ao Sul do Estado.

Temperatura mais elevada.
Quinta-feira céu encoberto
com chuva e trovoadas
no decorrer do dia do
Oeste ao Litoral Sul. Nas
demais regiões, aumento
de nuvens e pancadas de
chuva devido à chegada de
uma frente fria. Risco de

J

temporal e granizo isolado.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

TrovoadaNublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Norte 2km/h Vento favorável
• 12h Vento favorável Nordeste 3km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Leste 11km/h 0%
• 18h Vento não favorável Leste 13km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventosbrasf.corn.br

r

Bilhete na Caneca
o sujeito está numa roda de chope e tem vontade de ir ao banheiro. Para

ninguém beber o chope dele, ele deixa um bilhete na caneca:

"Cuspi no chope."
Ao voltar, ele vê encontra outro bilhete:
"Eu também!"

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca
C>
:::J
-

O
cn

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 2h06: 1,8m • lh13: 1,2m
• 13h58: 1,7m • 12h38: 1,lm
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 6/4 • 7h09: O,lm • 7h06: 0,2m

Tábua
• 19h19: 0,2m • 19h!i4: Om

MINGUANTE 13/4
das marés Itajaí Imbituba

• Preamar • Preamar

NOVA 21/4
• lh06: t.tm • lh28: 0,7m
• 12h40: t.trn • 12h26: 0,6m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 29/4
• 7h12: 0,2m • 7h08: O,lm
.19h51: O,lm • 19h28: Om

Mafra
....
15° 28°

Joinvüle
....
17°28°

Jaraguá do Sul
....
17030°

Bluptenau
....
18° 30°

Rio do Sul
....
15°27°

Florianápoli
....
21°27°

8ioJoa:�im
. ...
11° 25°

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 31°C

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 32°C

17°C

: 300C �a;��............�

Passar!
protetor
solar é

importante
em todas as

estações.

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 32°C

HORIZONTAIS
1. Entrar na posse de
2. O país europeu cortado pelos montes Apeninos
/ O neônio

3. Que existe no presente / Acento que nasala algu-
mas vogais 3

4. Ligante muito usado com o cimento / Conside-
ração

5. O que é natural ao Norte da Grã-Bretanha
6. Artigo masculino plural/Chuva forte
7. Chefe da criadagem e da administração interna

nas casas nobres
8. Sigla do estado de Aquidauana / Parte da mina

onde se acha o mineral
9. O maior dos planetas
10. Interjeição usada como apelo telefônico / Doen

ça da pele, contagiosa, causada por um ácaro
11. Prefixo: pluralidade / Orquestra Sinfônica Na

cional
, 12. Peixe encontrado em ambientes marinhos ou

de água doce, capaz de inflar o corpo quando se 11

sente ameaçado / As iniciais da atriz Giardini
13. Linda flor multicor, semelhante à papoula.

VERTICAIS
1. Rio de leito estreito / Comércio de mercadorias

furtadas
2. A cantora de jazz norte-americana James / Um

tipo de mensagem enviada pelos celulares / O
jovem cantor Santana

3. A parte da flor que a sustenta / A atriz norte-ame
ricana Angelina, de "Tomb Raider"

4. A terceira pessoa gramatical (fem.) / Festa noturna
/ Sigla de uma gl.\lnde companhia aérea nacional

5. O poeta Olavo (1865-1918), autor da letra do
"Hino à Bandeira" / Elem. de comp.: espírito,
intelecto

6. Os extremos da ... Europa / Pássaro europeu se

melhante ao sabiá! (Ingl.) United Nations
7. Dispositivo que mede as rotações por minuto de

um motor ou de um eixo
8. Relativo à ex-capital fluminense
9. Excessivamente sentimental/Cabo no extremo '

setentrional do litoral brasileiro, no Amapá.

J)
L 3 6 74 5 8 9

2 II

III
II

II
II II

II II

II
-

,

II
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{l
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9
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13
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É só mandar para c.ontato@beatrizsasse.com.br.

Os familiares
e amigos

parabenizam
Alexandre

StetTen, que
aniversariou no
dia 2, desejando

saúde, felicidades
e sucesso!

Matheus Richard
Bolduann completa 8
anos amanhã. A família
envia o recado dizendo

que o ama muito e

desejando muitas
felicidades e saúde!

Daniela
Benetti
Caetano

Basso,após
I umano

residindo
nos Estados

Unidos,
festejou

. ".

aDlversano

no dia 2 de

abril, com os

familiares e

amigos em
Jaraguá
do Sul

Os pais Wagner Lechiner e FernandaMichalack
parabenizam a rJlha Julia Lechiner, que
completou 6 anos no dia 28 de março

\I

.,

(Nintendd) ?S3

NovoXbox terá

Blu-raye dois GPUs
Segundo fontes citadas pelo site

VG247, a Microsoft informou alguns de
senvolvedores de jogos que a nova gera-

_ ção do Xbox estará disponível no final de
2013, além da utilização de uma nova mí
dia e um sistema antipirataria. As supos
tas fontes dizem que o novo Xbox usará o

Blu - Ray da Sony, e terá duas GPU que não
serão CrossFire ou SLI, ou seja, funciona
rão independente uma da outra. As GPU
serão equivalentes aos processadores
da série 7000 da AMD, e foram descritas
como "dois PCs que trabalham juntos".

Outra informação curiosa acerca do

"Mortal Kombat"

para PS Vita dia 1

Fãs de games de luta, violência desen
freada e consoles portáteis têm um bom
motivo para comemorar: a versão comple
ta de "Mortal Kombat" está chegando ao

PlayStationVita. AWarner e o NetherRealm
Studios confirmaram que o jogo chegará
no dia 1 de maio aos Estados Unidos, mas
os outros países ainda estão sem data. Esta

edição estendida de "Mortal Kombat" é
um pouco diferente da "Komplete Edition"
que chegou aos consoles recentemente.
Nela, estão incluídos o jogo de 2011 mais
todos os lutadores adicionais (Skarlett,
Kenshi, Rain, Freddy Krueger e Kratos,
exclusivo da Sony), 15 skins com uniformes
clássicos para os ninjas e óutros extras da
"Komplete" Além disso, o port usará alguns
recursos doVita, como controles por toque
(até para os fatalities) e pormovimento.A
"Challenge Tower" também terá novidades.
O multiplayer, infelizmente, estará um
pouco limitado, principalmente no online,
já que o portátil não possui a mesma co
nectividade dos consoles domésticos.

novo console da Microsoft é a possibili
dade de ter "quatro ou seis" núcleos de

processadores, onde um seria dedicado
inteiramente ao Kinect (não seria mais
um acessório separado, mas embutido no

console), e os demais seriam dedicados
ao sistema operacional do console.

Por fim, foi sugerido que o novo Xbox
também tomaria medidas rigorosas con

tra a pirataria, exigindo uma conexão
constante com a internet para seus jogos.
A Microsoft não se pronunciou sobre tais
rumores, mas um anúncio provavelmente
poderá aparecer na próxima E3. .

Team 17 anuncia
Worms Bevolution

ATeam 17 anunciou o retorno no tercei-
ro trimestre de 2012 de suamais popular
franquia, IIWorms Revolution", com um novo

jogo dasminhocas guerrilheiras paraXbox
360, PlayStation 3 e PC . "Worms Revolution"
terá gráficos 3D, mas respeitando a clás-
sica perspectiva lateral da série. Jogadores
controlam times deminhocas com arma

mentos incrivelmente pesados - e estranhos
- tentando destruir umas às outras. Algumas
das clássicas armas bizarras da franquia já
estão com sua presença confirmada, como
a Super Sheep, uma ovelha com capa de
super-herói que explode ao contato, e aHoly
Grenade, uma granada que faz alusão à clás
sica piada do grupo Monty Python.

1------··-
--- .. - ..

--_.-. -_.__.-._._ .. __.'_-_.__ ... __ .._-_ .. __ .
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Cortar cabelo wirou .riIKadeira de cria.!

Fone 473022.1422

Futsal
�ra quem gosta de um bom
rfutebol, hoje a noite, às 20h,
na Arena [araguâ; a equipe de

futsal CSM de Iaraguâ do Sul,
enfrenta pela Liga Nacional, o
Coagril. O time do Paraná vem

de um empate contra o nosso

maior rival, o Krona, de Ioinui
le. Boa pedida!

472107-3000

• Samira Leutprecht é
outramulher que quando
é chamada para fazer o
bem, sempre está presente.
Continue assim!

• O amigoAyala
movimenta ainda 'esse
mês, mega festa anos-sü,
com à presença da
banda Farenight.
Volto ao assunto.

• O IIparriIleirense' Dr.
IoséA, dos Santos Neto,
o popular Neto, já está.

preparando tempero do
churrasco para comemorar
dia 11, a idade nova.

• Ôme iígoloão, do
London-Pub, desfila abordo
de um reluzente BMW

Conheça o
nosso novo site,
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,IJ"DbofJ';Jl tO.I�io,
L e n z t •

/'2:1 .

�bell' arl:e®
Sente-se bem

ISO 9001

Moa Gonçalves

7' .<._.......

COMEMORAÇÃO A equipe da'Construtora H. Wolf e Imobiliária A Chave
comemoróu dia 1 de abril, três décadas de sucesso no mercado

Show
O jovem empresário
Orlandinho Stolco Jr. e
a bonita namorada Fabi

Paolleto, curtiram de camarote
intensamente o show de Roger
Waters, vocalista do Pink

Floyd, no Engenhão, no Rio de

Janeiro, na última quinta-feira.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Kantan. Ah!
Não esqueça de pedir uni
Combinado Exótico.

Chorinho
novo
Os cirurgiões plásticos Dra.
Ana Paula e Dr. Rodrigo Agacy
estão curtindo a primeira
gravidez do casal.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo e

cabeleireiro Sebastião Stahelin,
popular Tião. Ele também
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

Zayra
Miro Maba e Eunice estão
movimentado festinha

daquelas para comemorar,
dia 15, os três aninhos da
filhota Zayra

Laz'er
Hobby preferido da prefeita
Cecília Konell e 0 marido
Ivo Konell: caminhada nas

calçadas das ruas de Jaraguá.

Humor
A professora perguntou a um aluno:
- Fale duas partes do corpo que comecem com a letra "Z".
Um menino respondeu
- Zóio e Zoreia
E a professora indignada:
- Adivinhe uma nota, que começa também com a letra "Z"

que você vai ganhar?
- Ah! Uns Zoito, né professora? Eu mereço!

CASAL Otaviano e Fabiana Pamplona, conferindo
o concorrido Happy Hour da AMA, no Baependi

moagoncalves@netuno.com.br

Frutos do mar
Na Sexta-Feira Santa, como
manda a tradição, não se come

carne e aminha amigaMarlise,
do Restaurante do Parque

-

Malwee, vaimovimentar um
bufê especial de frutos do mar.
Imperdível! Reservas através
do telefone 3376-0182.

MACARRONADA

Thiago Mattos,
Maicon,

Fernanda, Gilson
e Carla na

4a Macarronad.a
do Moa, na
Fuel Living

Quarta

sertaneja
Hoje à noite a Fuel Living vai
superlotar com a presença
inédita dos sertanejos Alvaro &

Magrão. E o que émelhor, elas
free até 23h. Que tal?

Será que rola'!
E parece que o Thiago Mattos
andou "balançando" o coração
de uma linda gata sábado,
durante a Macarronada do
Moa. Será que vai dar
namoro?A galera toda está
pagando para ver!

NIVER Thaylaine Lourenço, a bonita :6Iha do amigo
Sérgio Luiz, repórter e comunicador da Rádio
Jaraguá AM, 'completou segunda-feira, 16 anos

Upper floor
Amanhã, mais conhecido como quinta-feira, rola na Upper Floor,
em Guaramirim, show com os sertanejosAnder & Fael.

��--�
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CASAL . O médico Ricardo Puf!' acompanhado da
esposa Marilda, naMacarronada do Moa

.
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Sua P3;sc ieExverl111en
Selecta.

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

3276-2004 3215-3316

Niver do Teco
Walter Ianssen Neto, o Teco, é
dessas figuras de quem sou fã
de carteirinha. Empresário de

sucesso, humilde, atencioso,
trabalhador e um amigo para
todas as horas. Por isso não

poderia deixar de registrar
que nesta quarta-feira, 4 de
abril, ele recebe os merecidos

parabéns dos muitos amigos
e de toda a família. Parabéns,
meu guru! Eu me orgulho
de fazer parte desta sua

constelação de amigos do
coração. Felicidades mil e
que Deus abençoe e ilumine

sempre essa bela e feliz família.

Quando todas as armas

forem propriedade do
-

governo e dos bandidos,
estes decidirão de

quem serão as outras

propriedades.

Benjamin Franklin

'."A galera do Corujão
Dog, na Sexta-Feira Santa
pega folga. Retornam
sábado com a bateria

recarregada.

• Dia 8, a dupla sertaneja
alex &Willian movimenta
a Lohdon Pub.

• Dia 14 de abril, em
Massaranduba, acontece
a escolha da Rainha da
Fecarroz 2012.

,

.,,'() jovemAlexei
vieczoret: é o mais nóvo
formado no Curso de

, Design, pela Universidade
Católica.A colação de
grau aconteceu dia-sl, no
Baependi.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Elyandria Silva,,

escritora

AdiscuSSãO já estava ficando acalora-
da entre o casal, ela queria levar os

ovos mais caros, ele os mais baratos e, por
consequência, menores. Ela, era só sorri
sos (inclusive paramim) e disposição para
encher o carrinho, ele, era só cara feia com
cobertura de disposição zero, mais conheci
da como "saco cheio". De repente} sumiram
do corredor e foram discutir num canto

mais reservado, próximo dos amaciantes.
Eu continuava ali, já com torcicolo, olhando
para cima e caminhando para lá e para cá,
muita indecisão sobre qual ovo comprar
para quem. Foi aminha primeira vez na
vida, digo, que comprei ovos de chocola-
te para dar na Páscoa. Isso me soamuito

estranho, mas é que cresci com, a cultura
das cestinhas. Quando criança acordava, no
domingo, e, entre a sonolência e a realida
de via, no chão, do lado da cama, a cesta,
cheia. Era uma grande felicidade, sentava
na cama, e começava a mexer para ver tudo
o que tinha. As casquinhas de ovos pintadas
àmão pelaminha mãe eminha avó eram
a grande paixão, vinha cheia de amen-

Novelas

Crônica

Bolsa chocolate
doim doce, feito em casa. Tinha bombons,
ovinhos, variedade de doces e chocolates.
Levava algum item da cesta, de lanche, todo
dia para a escola. As casquinhas coloridas
eram guardadas como mimos depois que
comia o amendoim. Não me lembro de
ter ganho ovo de chocolate, eu amava as

cestas, coloridas, enfeitadas, papel crepom,
veludo, coelhinhos de papel colados na
frente. Antes da Páscoa tinha a missa, Do
mingo de Ramos, claro, com ramos namão

As casquinhas de ovos
pintadas à mão pelaminha
mãe e minha avó eram a

grande paixão, vinha cheia de
amendoim doce, feito em casa.

para serem balançados ao vento. Tinha pro
cissão, ruas lotadas. Mais tarde, já crescida,
ficava junto comminhamãe eminha avó,
até tarde da noite; na cozinha, ajudando a

encher as casquinhas com amendoim e a

AMOR ETERNO AMOR (GLOBO, 18H20)
Melissa fica frustrada quando descobre o que Verbena lhe deixou como

herança. Fernando reclama do que Verbena deixou para Miriam e suas irmãs,
Clara sonha com Verbena. Dimas procura Laura. Divina presenteia Valdirene.
Fernando tenta defender Melissa, mas Rodrigo não acredita no primo. Pedro
desiste de embarcarGracinha em um ônibus de volta para Belém. Tobias diz que
não quer mais saber de sua irmã, Zé e Carmem tiram Valéria do convento, Gabi
se irrita com a declaração que Verbena fez sobre ela na leitura do testamento. A

estátua de São Jorge de Ribamar desaparece da portaria do prédio.

AQUELE BEIJO (GLOBO, 19U30)
Maruschka adota um visual mais simples para trabalhar na !:foca do Capeta.

Ricardo pergunta a Camila se ela já sabia que Bernadete esperava um filho dele.
Raíssa convida a mãe. para trabalhar na Quase Shunel. Dalva pede a Otília para
voltar a tomar conta das crianças do Lar. Raíssa desconfia do comportamento
estranho da mãe e resolve investigar. Amália leva' Joselito para morar em sua

casa e Brites implica com o vidente. Olavo se desespera de fome e sai da dieta.

Maruschka começa a trabalhar no Creme Megalisatômico e é recebida por Ana
Girafa. Claudia e Vicente fazem o curso de noivos. Bernadete concorda que Ri

cardo adote Tide. Raíssa e Agenor leem o resultado do exame de DNA da família
e descobrem toda a verdade. Grace Kelly é interrogada por Raul.

CORAÇÕES FERIDOS (SBT)
Aline revela a Olavo que comprou 40% das ações do banco Varela. Olavo

fica estarrecido. Vitor revela a Vera que vai fazer com que Aline se sinta no infer
no. Ele pede a cumplicidade da mãe. Olavo diz a Aline que ela se transformou
em um monstro. Aline o enfrenta ao dizer que vai ter tudo o que por direito era de
seu pai. Vera comenta com Vitor que ele não pode se esquecer de que se casou
com Aline em comunhão total de bens. Aline acusa Olavo de ter abandonado o

pai dela quando ele mais precisou. Olavo afirma que o pai de Aline gostava de
mulheres e jogatina. Aline promete acabar com toda a família Varela. Aline colo
ca a culpa em Olavo por ter perdido seus pais. Heloisa pergunta a Eduardo se

ele sente alguma chance em voltar com Amanda. Eduardo diz que Amanda está
cedendo aos poucos. Olavo diz que Aline perdeu a sanidade mental.

VIDAS EM JOGO (RECORD)
Patrícia se nega a acompanhar Regina durante a fuga. Dila se disfarça e

entra na delegacia acompanhada por um homem. Ela arma um escândalo e atrai
a atenção dos policiais, que sãoobrigados a segúrá-Ia. Sete homens entram na

delegacia, armados, e rendem todos os policiais. Alguns deles vão em direção
a cela de Regina. Emocionada, Patrícia diz que não vai fugir. Antes que Regina
vá embora, as duas se abraçam. Na porta da delegacia, Regina fica paralisada
e pede que todos esperem. Ela volta para a cela e diz a Patrícia que nunca vai

abandoná-Ia. As duas se abraçam chorando bastante. Exausto, Carlos circula

pela cracolândia. Levando uma foto de Welligton, ele pergunta às pessoas se

alguém viu o filho adotivo, Rita entra no quarto de Miguel é o observa dormindo.

.

Muito séria, ela estica as mãos em direção ao bebê bem lentamente.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

i I

montar as cestas que seriam colocadas ao
lado da cama das minhas irmãs menores. A
essas alturas já havia descoberto que o coe

lhinho da Páscoa não existia, o que não me
abaloumuito. Descobrir que o Papai Noel
não existia foimais traumático.

Aprendi, há pouco tempo, com alguém que
gosto muito, que Páscoa tem que ter ovo de

chocolate, senão fica sem graça. Lá estava
eu a cumprir o aprendizado. Decidi, peguei
os ditos cujos com suas roupas douradas e

coloquei-os no carrinho. Quando avanço, a
certa distância, vejo o casal do qual falo no
início desta crônica. No carrinho, os ovos
mais baratos. Ele venceu, pensei. Ela, seguia
atrás, desanimada. Fiquei com pena damoça
e quis, de repente, ser uma fadamadrinha
para distribuir muitos ovos de chocolate a

quem desejasse, à vontade, de graça. Quis
morar no país da fantasia, onde, nesta época,
receberíamos o Bolsa Chocolate durante todo
o mês de abril. Quis ter uma cestinha ao lado
daminha cama quando acordasse domingo,
igual aquela de que contei. Quis desejar a
todos vocês uma Feliz Páscoa!

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

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

Quatro cães aguardam adoção. Eles foram recolhidos das

ruas de Jaraguá do Sul pelo setor de Zoonoses e já receberam

tratamento veterinário completo: banho, castração, vacinação
antirrábica e chipagem para identificação. Zoe é uma labradora

de um ano com pelagem amarela. Theo é manso, tem seis meses e

é ótima companhia para crianças. Scott também é manso e deve
ter em torno de um ano. Rufus é um pitt bull pret(Ycom 7 anos e

ótimo cão de guarda. Os interessados devem entrar em contato

com a Clínica Sc�weitzer, pelo telefone 3275-3268.

Aniversariantes
4/4
Adelbert Klitzke
Ana Claudia Wopsch
Ana Elizabeth Duwe
Catia Regina de Carvalho
Charlez Franz
Cilene rosana manke
Claudio Vicente Winter
Francine G. Murara

"

Frederico Guinther Junior

Higor Arthur Vieira
IIse D. Rahn
IIse Drews Harih
Ingeborg Fritzke
Ivan Ehmke
Jaci Materedi
Kevin L. Gessner
Larissa F. Grest
Lenir S. Ferreira
Maika Regina Kinas Almeida

Marcelo Weigmann
Natyeli Deles
Osmar Schenider
Robson Marco Karsten
Sandra Mara
Sandra Mello
Silvino Chewinski

,

Vanessa Cristina Vosenhak
Waldemiro Glatz

, I,
I 1\ J

AVENIDA BRASIL (GLOBO, 21UI0)
Nina tenta alugar um apartamento em Copacabana. Olenka ajuda Tessália

a se arrumar para o concurso. Monalisa diz a Olenka que ficou abalada com o

encontro que teve com Tufão, Nina vai à casa de Lucinda e pergunta por Bata
ta. Suéllen sabota o sapato de Tessália antes do concurso, Carminha compara
Ágata à Rita, Nilo vê Nina sair da casa de Lucinda e fica curioso em saber quem
é aquela jovem, Tessália éai na passarela, mas consegue vencer o concurso.

Noêmia conta a Cadinho que comprou um apartamento para os dois no Rio de
Janeiro, Paloma se esconde de Alexia no shopping, Nina encontra Ivana e se

oferece para trabalhar como cozinheira na mansão de Tufão,

www.ocorreiodopovo.com.br

DVO:
Gilbertd Gil �

Bandadois

EmDilemaMortal, o décimo
oitavo romance da sériemais
famo�a e cultuada em todo ó'
mundo, a tenente Eve Dallas
precisa lidar com. um caso

de duplo hOtmCíqio em que
nerrí'tiido é o que parece.
Apesar de todas as suspeitas
apontarem para RevaEwing,
ex-ag�nte do Semr:j.ço ,8ec�êt

'

que agora trabáJíúlrtas In�
dústriasRoarke, Eve acredita
que a cena foramontada.Ao

desc�l1rir'que o. ([etuputádo'
da suspeita sofreu ataque de'
um grupo terrorista que atua
na i ernet, o casÇ)"fica ainda. "

mai, nfüsci�i�e fuforn1�:' .

ções importantes foram des
truídas? E o principal: qual
foi omotivado ataque?.

,

" "I' ,

'
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Kate não gosta da
música de "Titanic"
Kate Winslet, protagonista do filme

"Titanic", disse que não aguenta mais
ouvir amúsica de Celine Dion "MyHeart
Will Go On", que ficou famosa pela trilha
sonora do longa. A atriz britânica decla
rou que a música a persegue, "ela me

assombra. Eu tenho vontade de vomi
tar". E para piorar, as pessoas gostam de

surpreendê-la com a canção em hotéis,
restaurantes e bares que ela frequenta.

QUARTA-FEIRA,4 DE ABRIL DE 2012 113 I VARIEDADES

Adam Sandler leva
Framboesa de Ouro
o atar Adam Sandler e seu filme "Jack

e Iill" dominaram a entrega dos "prêmios"
Framboesa de Ouro, de pior do cinema, no
domingo, recebendo um recorde de dez
troféus, inclusive os de pior filme e piores
atores. Sandler que interpreta os dois pa
péis do título foi eleito pior ator e pior atriz,
e dividiu o prêmio de pior elenco.AIPacino,
já premiado com o Oscar, foi eleito pior co
adjuvante (ele interpretou a simesmo).

"Não sou O furacão
sexual", diz Deborah .

Deborah Secco está em uma uma nova

fase.A prova disso é a personagem Giovana
em "Louco por Elas", da Globo, onde a atriz
é uma jornalista, escritora e mãe de duas
meninas. Deborah disse que nada tem a

ver com a imagem que se criou sobre ela.
"Pico lisonjeada quando dizem que faço
bem esse tipo (píríguete), porque ele é tão
diferente demim. Não sou o furacão sexual
que dizem que sou", afirmou.

Horóscopo
CY) ÁRIES

-

I
-

Terá facilidade para compreender quem está à sua
volta. Só tenha cuidado para não se esquecer das suas
necessidades. Na paixão, esteja mais presente e ajude
sempre que puder, especialmente em algo que o seu

companheiro considere importante. Cor: vermelho.

. U TOURO
.

U No campo profissional, encontre mais prazer e motivação
para desenvolver suas tarefas cotidianas. O segredo do
sucesso está em fazer o que gosta. Na área sentimental,
faça um agrado à pessoa amada e conseguirá se
aproximar aindamais dela Cor: preto .

J[ GÊMEOS
No trabalho, demonstre seu talento e suas habilidades.
Terá capacidade de sobra para superar as dificuldades.
Em casa, use de praticidade e organização em suas

atividades para não ser cobrado(a) mais tarde. A dois,
coloque as conversas em dia Cor: rosa

� CÂNCER
� Dia de sorte no serviço, por isso mostre seus talentos. No

lar, procure resolvermal-entendidos entre os parentes..
Na paixão, tenha mais paciência e tólerância Não se
prenda tanto aos detalhes para evitar discussões tolas
com o seu par. Cor: verde-claro.

n LEÃo .

UL Procure contornar situações complicadas neste dia
Manter uma boa relação com superiores será importante.
Se sentir confiança, peça um aumento ou uma melhor

colocação em seu trabalho. Atitudes maduras podem
beneficiar o contato com seu amor. Cor: roxo.

rrkVlRGEM
11_f Quem trabalha em casa ou por conta própria não pode

reclamar da sorte. Aproveite o dia para divulgar seu
trabalho ou produto. No romance, demonstre confiança
no contato com sua alma gêmea Se estiver só, não se
envolva, é melhor apenas observar. Cor: verde.

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHeZ
r-----------,

AGORA COM_O
NOVO 80Y NAO
PReCISAMOS

MAIS T�OCAR O
GAI..AO DE

ÁGUA.

Cinema
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 - 13h20, 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
• Billi 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, 17h40
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h30
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 19h45, 22h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. - 15h, 18h15, 21 h20
.GNC2
• John Carter: Entre Dois Mundos - Leg. - 13h40
• Guerra é Guerra - Dub. -16h1518h50 21h
• GNC3
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 14h20, 16h45, 19h15,
21h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• 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, 18h1 O, 21 h20
.GNC3
Drive - Leg. - 22h1 O
• 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

fá MAIS HIGIÊNICO
ENÃO�TA
NADANEi"

�

www.aselvaltda.com

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, 22h1 O
• 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
• Cinepólis'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, 21h
• 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)

Em "Billi Pig" a aspirante a atrizMarivalda
(Grazi Massafera), seu marido Wanderley
(Selton Mello), um corretor de seguros falido
e um falso padre fazem de tudo pra se dar
bem na vida. Mas eles acabam nas mãos do
chefe do tráfico, a quem prometem salvar
a vida de sua filha, atingida num tiroteio
durante uma festa em São Cristóvão. Uma
grande recompensa em dinheiro está em jogo
e agora os três têm que correr atrás do mila
gre prometido. Em tom de comédia, um porco
que fala é o grande conselheiro deMarivalda,
que a adverte sobre as trapaças e confusões
que o marido está planejando.

A atriZ�sAraújdse prepar araviver aria da
Penha, umadas empregadas domésticas que estrela "".

heias deCharme", pr9xima fi ela das 1911 daGlo
. 00. No ar apartir dópróximo _

16, a trama conta
ainda com Leandra Leal e IsabeIleDrummond, tam
bém domésticas. No decorrer da trama, as trêsMa
rias vão se conhecer, firmar uma amizade eformar

.

um triomusical. E aí que elas cruzarão o caminho
. da espetacrilosa cantora Chayene, vivida por Cláudia

Abreu,que não vaígostarnada das concorrentes.

Ana Carolina quer um
ilibo de pai músico
Em recente entrevista, a cantora Ana

Carolina, que é assumidamente homos
sexual, confessou que quer urn filho: 11(... )
Posso arrumar um namorado, também

posso fazer urna inseminação artificial,
mas sou diabética. A adoção também é

algo bacana. Estou com 37 anos, vai ba
tendo uma vontade de perpetuar. Gostaria
que fosse urn músico, que é para criança
ter oDNA damúsicanos dois lados (risos) ".

.o, UBRA
- Tente se informar melhor do que acontece ao seu redor,

seja no trabalho ou em casa Mas cuidado para não
acreditar cegamente nas histórias que ouve - boatos
não estão descartados. No amor, seja mais paciente,
não convém discutir por bobagem. Cor: azul-claro.

m ESCORPIÃO
II L. Sonhe alto, mas aja com praticidade para atingir

seus objetivos. Se precisar, poderá contar com ajuda
financeira de pessoas de sua estima. No romance,
compartilhe suas metas. Cor: creme.

SAGITÁRIO
... '" Atividades feitas em equipe contam com boas energias.
;<.

-

Mantenha o foco nas tarefas mais importantes ou
poderá se sentir sobrecarregado(a). Procure interagir �;mais com o pessoal de casa. A dois, um diálogo aberto

If�pode evitar desentendimentos. Cor: preto. :
:CAPRiCÓRNIO

I\1\_ No emprego, não convém interferir em brigas
"P ou se envolver em assuntos que não lhe dizem Ifft�

respeito. Cuidado com pessoas oportunistas! �W.�IAtividades com o pessoal de casa podem trazer

11.�IWIJ.�j.

mais alegria para sua vida. No romance, esclareça !�
mal-entendidos. Cor: branco.

.AAA AQUÁRIO

.AAA Vai esbanjar vitalidade, tanto nas tarefas domésticas Ih

quanto no ambiente profissional. Afaste qualquer
dificuldade que possa atrapalhar seus afazeres.
Envolva-se mais com a rotina da sua alma gêmea Isso .

vai fortalecer os laços entre vocês. Cor: tons claros. i�
I�

\ I PEIXES .

7T Atividades que exijam atenção aos detalhes são as mais Iindicadas. Não se envolva em conversas improdutivas.
'

No campo amoroso, é um dia para ouvir mais e falar llíl\Wmenos. Reflita sobre o que sua cara-metade pensa
Iantes de entrar em uma discussão à toa Cor: bege. "
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Ontem e Hoje ARQUIVO HISTÓRICO

TANUI TAVARES

�i4

As imagens nos mostram a Estação de Nereu Ramos
na década de 1930 e nos .dias atuais. A edificação

foi demolida e reconstnúda em alvenaria .

Contabilidade
.
Consultoria Empresarial

CReIS!::: 1JIJ'Ii'l0Wl1 Qualidade
6?eti�i.a

l)ie;\jl{JfI$lili.Js:J".
Credibiltdade Confiança

gumz@gumz.com.br

Desde 1978

1958

Em defesa da �ei de Caça
Texto publicado pelo Correio do Povo, em abril de 1958, dízia.r'Na

semanapassada.porestarem caçando na épocado defeso, forampre
soseprocessadospelo sr.JoséCarlosRosa, sargentodelegadodeGuara -

mirim, três caçadores da localidade de Caixa d'Água.Além. da apreen
são daarma, idênticapena sofreuAlbanoBento, residente naEstrada
Guamiranga, porque se 'divertia', como alegou, matando sabiás".
O texto encerrava afiimando: "Os senhores caçadores bem sabem

que a temporada de caça aínda.não foi aberta, razão por que a atitu
de enérgica do delegado, que de hámuito vem agindo em defesa de
nossa desfalcada fauna, só pode ser louvada".

AG O'RA
ESTAMOS· TODOS

JUNTOS
Di aiA

Lunenaer �Z!ez-

,

�i.*-i C
. I Grupo LunellI

Pelo Mundo

'1835

A primeira Escola Normal
de ensino público da América
Ahistória da instituição inicia-se com as reformas à Constituição do Império de 1824 que
resultaram noAtoAdicional de 6 de agosto de 1834, cujas medidas confeririammaior
autonomia às províncias e neutralizariammaiores pretensões do movimento liberal, de cunho
claramente anti-monarquista, em ascendência por causa da abdicação ao trono do imperador
Dom Pedro L O deputado Paulino José Soares de Sousa,Visconde de Uruguai, apresenta à

primeiraAssembléia Provincial um projeto de instituir uma escola normal onde se formariam
os professores da província. Assim, em 4 de abril de 1835, o novo presidenteda província,
Joaquim José Rodrigues Torres,Visconde de Itaboraí, sancionou oAto nv 10 daAssembléia

Legislativa, de 1 de abril de 1835, que criou emNiterói, no Rio de Janeiro, UlIla instituição de
ensino que seria responsável por formar educadores para o magistério da instrução primária.

1968

Martin Luther King é assassinado
Martin Luther King foi um pastor protestante e ativista

político estadunidense, assassinado no dia 4 de abril de
1968, emMemphis. Tornou-se um dos mais importantes
líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos
Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não
violência e de amor ao próximo. Ele foi a pessoamais
jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1964, pouco
antes de seu assassinato. Seu discurso mais famoso
e lembrado é "Eu Tenho Um Sonho". Ele organizou e

liderou marchas a fim de conseguir o direito ao voto,
o fim da segregação, o fim das discriminações no
trabalho e outros direitos civis básicos. Amaior parte
destes direitos foi, mais tarde, agregada à lei estado
unidense com a aprovação da Lei de Direitos Civis
(1964), e da Lei de Direitos Eleitorais (1965).

Martin Luther King proferiu o seu famoso
discurso "Eu tenho um sonho" em março de i963,
em frente aoMemoriai Lincobt, emWashington

DIVuLGAÇÃO

Pers'onagem histórico

O exemplo de Chico Xavier
Francisco de Paula Cândido Xavier conhe

cido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leo

poldo (MG), em 2 de abril de 1910. Foi Um mé
dium e um dos mais "importantes divulgadores
do Espiritismo no Brasil. O seu nome de batismo
Francisco de Paulá Cândido, em homenagem
ao santo do dia de seu nascimento, foi subs
tituído pelo nome paterno de Francisco Cân
dido Xavier logo que psicografou os primeiros
livros, mudança oficializada em abril de 1966.

O médium faleceu aos 92 anos de idade, em de-
I I tI �

corrência de parada cardíorrespiratória;' no" dia

,

30 de junho do ano de 2002, em Uberaba (MG).
Conforme relatos de amigos e parentes próximos,
Chico teria pedido a Deus para morrer em um

dia em que os brasileiros estivessem muito feli
zes e em que o país estivesse em festa, por isso
ninguém ficaria triste com seu passamento. O
país festejava a conquista da Copa do Mundo de
futebol daquele ano, no dia de seu falecimento
(Chico morreu cerca de nove horas depois da

partida Brasil x Alemanha). O médium dedicou
toda sua vida à caridade, viveu humildemente e

• dJfti I uu iA d 400 li
.

PSICOgr9llJ.iOl.\ rn�'i' � I
e I

I vros.. .

".

,'.: .
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Ponto de Vista
,

Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

A espada deDemóstenes
.

Reza uma lenda da Grécia

antiga que um cortesão vi
via bajulando o tirano Dioní
sio, o Velho. Passava seu tempo
falando que Dionísio era um

grande homem, afortunado e

poderoso. O nome do bajula
dor era Dâmocles. E a história
era contada pelos grandes ora

dores na Roma antiga.
Ocorre que certo dia, .de tan

to ouvir o cortesão dizer que ele
era o homemmais. feliz do mun
do por suas riquezas, o tirano
ofereceu-se para trocar de papel
com o lambe-botas. Os olhos
de Dâmocles brilharam, e en

tão passou a ser servido com os

melhores vinhos e as melhores
comidas pelos mais bonitos es

cravos e escravas, nas mais belas
e confortáveis acomodações. E
ele se refestelava no luxo que lhe
era proporcionado por Dionísio.

Curtindo sua alegria e seus

momentos de pompa e sun

tuosidade' repentinamente
Dâmocles percebeu que sobre
sua cabeça havia uma espada
pendurada apenas por um fi
níssimo fio. Todo seu prazer e

entusiamo foi literalmente en

golido a seco. De um momento

para outro, as raras comidas, os
caríssimos vinhos, as macias

almofadas, as cheirosas exóti
cas flores, os solícitos escravos

ficaram em segundo plano e

não mais tinham a mesma im

portância.
Dâmocles pensou em sair

rapidamente de baixo daquela

espada, cujo fio que a sustenta

va poderia arrebentar, causan
do um ferimento fatal em sua

cabeça. Entretanto, o medo lhe
tomou conta. Pensou que se se

movimentasse poderia ele pró
prio causar o rompimento do fio
e sua consequentementemorte.
Seu êxtase foi trocado pela sua

insegurança e preocupação.

No final
descobrimos
mesmo que a

política se tornou
uma verdadeira caixa
de Pandora, dona das

piores surpresas.

Dionísio, então, que de bobo
não tinha

1

nada, explicou a seu
. .

arrugo que era aSSIm que se

sentia dia após dia, justamente
por conta da riqueza e poder
que possuía. A todo momento

preocupava -se de ser traído,
envenenado, alvo de injúrias
ou coisas que o valham. Dâmo
cles não quis mais o poder e a

riqueza. Dizem que nuncamais

sequer pensou em trocar de lu

gar com os poderosos.
E a expressão lia espada de Dâ

mocles" passou, assim, a significar
um perigo iminente ou a preocu
pação que certos poderes, benefí
cios e vantagens nos trazem.

Pois bem. Lembrei dessa ex-

�� MARISOL S.A.
,,. Companhia Aberta- CVM nº 8486

Morrsot CNPJ nº 84.429.752/0001·62· NIRE 423.0000.935·1
ATA DE Nº222 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 15.02.2012. HORA: 08:00. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch nº 1300, em Jaraguá
do Sul (SC). MÉSA: Vicente Donini, que assumiu a Presidência dos trabalhos. QUORUM LEGAL: De
acordo com o_artigo 14 do Estatuto Social. Registrada a ausência do Conselheiro Francisco Amaury Olsen.
DELlBERAÇOES: Aprovados os assuntos abaixo: Analisados os itens 1º, 2º, 3º, 4º e 5º com a presença
dos Senhores Membros do Corrselho Fiscal, em conformidade com o disposto nos incisos II, III e
IV, Parágrafo 3º do artigo 163 da Lei 6.404/66, e do representante dos· Auditores Independentes.
Quanto aos itens 1º, 3º, 4º, 6º e 7º, foram apreciados e encaminhados como Proposta para análise
e deliberação dos Senhores Acionistas na AGO/AGE a ser convocada para o dia 28.03.2012.12•
O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Social sumarizado, relativos
ao exercício encerrado em 31.12.2011, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes e do
Parecer do Conselho Fiscal. 22• Os "Estudos Técnicos de Viabilidade", elaborados pelas empresas Cassuli
Auditores Independentes/Macadar Avaliações e Assessoria de Mercado, sobre as empresas Marisol SA,
Marisollndústria do Vestuário Ltda., Marisol Comercial do Vestuário Ltda. e Babysol Comércio Atacadista
e Serviços de Distribuição Ltda., os quais fundamentam a contabilização do ativo fiscal diferido· Instrução
CVM 371/2002. 32• A destinação do Lucro Líquido de R$ 38.033.358,03, da seguinte forma: a) Reserva
Legal: R$ 1.901.667,90; b) Distribuição de Dividendos no valor de R$ 11.225.371,70, equivalentes a 31,1%
do lucro ajustado. Do referido valor serão deduzidos os dividendos intermediários de R$ 4.490.148,68,
pagos em 17.08.2011. O saldo remanescente de R$ 6.735.223,02, representando o valor de R$ 0,06
por ação em circulação, será pago sem atualização monetária, na data de 17.04.2012, beneficiando os

acionistas que se acharem inscritos nos registros da sociedade em 16.02.2012; c) Transferência para
conta de Reservas para Investimento, para fazer frente a investimentos, conforme Orçamento de Capital:
R$ 24.906.318,43.42• O Orçamento de Capital, fixo e circulante, para o exercício de 2012, no montante de
R$ 41.106.009,00. 52. A fixação da data de 28.03.2012, às 13:00 horas, bem como a Pauta dos Assuntos
a serem tratados, para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária.
62• A fixação da remuneração global anual dos Administradores para o período de 1º de março de 2012
a 28 de fevereiro de 2013, em até R$ 1.110.000,00. 72. A definição dos jornais onde serão publicados
os atos legais da Empresa. 82• A ratificação do AFAC·Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, da
controlada Marisol Indústria do Vestuário Ltda., no valor de R$ 1.884.326,96. 92• A manifestação sobre
as propostas a serem apreciadas nas Reuniões de Quotistas das Controladas, em atendimento ao artigo
16, letra K, do Estatuto Social, quais sejam, as demonstrações contábeis das Controladas, as propostas
referentes à destinação dos resultados, bem como, o aumento de capital das Controladas. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 10:00 noras, da qual foi lavrada a presente ata,
arquivada mecanicamente em livro próprio nQ 07, folhas nQ 35,36,37,38 e 39. Jaraguá do Sul, SC, 15 de
fevereiro de 2012. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 20120436132 em

15/03/2012. Blasco Borges Barcellos- Secretário Geral.

.. ···abrasca•••
••• companhia aSJOt:hda

pressão quando soube das notí
cias envolvendo o senador goia
no Demóstenes Torres. Não que
algum dia eu tivesse acreditado
nessa aura que ele próprio criou
para si de paladino da justiça e

defensor damoral política.
Lembrei - me de Demóstenes,

o original, um político grego co
nhecido pela sua oratória, que
inspirou e inspiramuitos ainda.
O Demóstenes da cidade goiana
de Anicuns, porém, mostrou

se um estafeta de bicheiro cuja
retórica cingiu-se a querer cha
mar a atenção por uma suposta
defesa da hombridade política.
O político que falava aos quatro
ventosmal dos desvios de Brasí
lia, utilizando o púpito do Sena
do Federal como trampolimmi

diático, quedou pelos mesmos

atos que condenou. Quedou
pelos mesmos atos que hipocri
tamente condenou.

Demóstenes, o estelionatá
rio da opinião pública, não per
deu somente peso. Perdeu pu
blicamente sua honra. Não sei
se teve tempo de ganhar o tal
milhão que o bicheiro segura
va. O fio que segurava a espada
arrebentou.

Lamentável ver senador -

ou juiz - amigo íntimo de con

traventor preso.
Os gregos têm muito a nos

ensinar. Alguns não aprendem.
No final descobrimos mesmo

que a política se tornou uma

verdadeira caixa de Pandora,
dona das piores surpresas.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 14/2012

Menor Preço ITEM

Objeto: Aquisição de materiais de diversos, destinados a implanta
ção e à manutenção de áreas de lazer, incentivando a prática des
portiva nos bairros do Município, em conformidade com as quanti
dades especificações contidas no Anexo VI do Edital.

Regimento: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
09:30 horas do dia 24 de abril de 2012, no Setor Administrativo da

.

Fundação Municipal de Esportes, sito na Rua Gustavo Hagedorn
636 - Arena Jaraguá, bairro: Vila Lenzi.

.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Será às 09:45 horas do mesmo

dia, no auditório da Fundação Municipal de Esportes.
VALOR MÁXIMO TOTAL PARA CONTRATAÇÃO: R$ 210.305,00
(duzentos e dez mil, trezentos e cinco reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endere
ço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no en

dereço acima ou pelo Fax (0**47) 3370-9797, ou ainda pelo e-mail
nelson.esportes@jaraguadosul.com.br .

Jaraguá do. Sul, SC, 19 de março de 2012.

Valdir Bordin
.

Presidente Fundação Municipal de Esportes

EDITAL
Registro de imóveis da Comaréa 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 ÁREAdo imóvel consistente em um

terreno situado nesta cidade, na Rua 181- Marina Frutuoso - Profes
sora, 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 dis
positivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SE
GUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de
15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTAN
TES - DANTE LUIS BOGO e CÉLlATRENTINI BOGO, Rua 181- Ma
rina 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 Sul/Se, expediente das 09:00 hs as 12:00 e

das 14:00 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

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 forma da Lei 9.514/97.

Localização do Imóvel: Massaranduba-SC. Centro. Rodovia SC - 413, Guilherme 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.

II Bradesco EDITAL DE LEILÃO

ao .,te,
10 LEILÃO: 10/04/2012 às 13h. I

.

Valór mínimo para venda: R$ 400.186,00 (quatrocentos mil, setecentos e oitenta e seis reais).
20 lEILÃO: 24/04/2012, às 13h. (caso não seja arrematado no 1 ° léilão).

Valor mínimo para venda: R$ 280.5:;0,00 (duzentos e oitentà mil, quinhentos e cinquenta reais).
Condição de P�gamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro.

Os interessados devem consultar o edital completo disponível no site: www.shopinvest.com.br/imoveis
Para mais informações - tel/fax.: (47) 3422-8141 - Paulo Mario Lopes Machado - Leiloeiro Oficial - JUCESC 029/99'
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POPULA O QUER
RUASASFALTADAS

-

Jaraguá 99 espera a pavimentação urgente. de pelo menos
14 estradas, já pleiteadas pormeio de abaixo-assinados

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

SamiraHahn

Moradora da rua José Maes
tri, no bairro Jaraguá 99, a

dona de casa Elvini Neumann

Michalach, 47 anos, não aguen
tamais ter de viver em um lugar
com tanta poeira. Com sérios

problemas de saúde, ela precisa
ter cuidado redobrado, sempre
mantendo fechadas as janelas e

portas da casa onde mora.
Todos os dias os móveis

precisam ser limpos, segundo
a moradora, que conta que a

pavimentação é uma reivindi-

.' cação antiga da comunidade.

Se não bastasse a poeira que os

carros levantam, na rua fica um
comércio de brita e areia, o que
piora a situação. "O movimento

aqui na rua é intenso, são diver
sos caminhões passando aqui.

A distribuição
de asfalto deveria

ser igual. Se um
bairro recebe lkm

.

de asfalto, o
outro também
deveria receber.

I.lal��dir J)aJ.pl�a,zll
presidente da

Associação de

Moradores

Émuita poeira", reclama.
Outros moradores também

reclamam da poeira. A apo
sentada Helena Michalach, 79

anos, que tem um filho com

deficiência física, critica a falta
de atenção dos órgãos públicos
com o bairro: "Por causa da po
eira meu filho tem que ficar o
dia todo dentro de casa. Ele tem
deficiência e precisa caminhar

um pouco".
Segundo o presidente daAs

sociação de Moradores do Iara

guá 99, Laudir Dalpraz, o bairro
tem 30 ruas esperando por as

falto. Dessas, 14 já foram pleite
adas por meio de ofícios e abai
xo-assinados para a Prefeitura.

"Acredito que a distribuição de
asfalto deveria ser igual. Se um
bairro recebe um quilômetro
de asfalto, o outro também de

veria receber", destaca.

Iloje a localidade possu.i:

Presidente da associação
desde 2009, Dalpraz afirma que
o bairro não recebeu nenhum

tipo de pavimentação nos últi
mos três anos. "O asfalto da rua

principal, a BertaWeege, preci
sa de melhorias, temmuito bu
raco'" completa, reclamando da
falta de qualidade do material
da pavimentação.

o movimento aqui
na rua é intenso, são
diversos caminhões

passando aqui.
,

.

E muita poeira.

Elvi.ni Nel:rU.nanYfJll.

Michalach,
dona de (�asa

• Uma escola de ensino fundamental,

Antônio Estanislau Ayroso, que
atende 650 alunos;

• Uma creche, Onélia Müller

Ersching, com 180 crianças;
• Um posto de saúde, que está em

construção.

FOTOS ARISTON SAL JUNIOR

"I

I�

SUJEmA Ana Claudia Paitermostra

o pó que retira da prateleira todos os dias

Insegu.rança

Outros problemas
Mãe de dois filhos e mora

dora da rua Arduino Perine,
Ana Claudia Paiter, 34 anos,

também quer ver sua estrada

pavimentada. Ela explica que,
além da poeira que levanta, os
caminhões de lixo passammui

to rápido na rua. "Nossa rua é

cheia de crianças, a velocidade
que o caminhão de lixo passa é.
totalmente incompatível, ainda
vai causar um acidente", disse.

Segundo Dalpraz, o bairro

está crescendo em número po

pulacional devido à instalação
de novas habitações. Três con

domínios estão sendo construí

dos na região. "O Iaraguá 99 tem

que se preparar para receber

cerca de 700 famílias em dois

anos, precisamos de mais esco

las e segurança", avalia.
O diretor da Secretaria de

Obras da Prefeitura de Jaraguá,
Alcides Donat, explica que al

guns serviços estão previstos
para o bairro, mas apenas um

será realizado por enquanto. I�

rua Heínricli SeU será asfalta,
o processo já está nas mãos da

empresa responsável", garante.
No quadro ao lado, o presi

dente da associação do Iara

guá 99, explica as condições
atuais do bairro e faz mais rei

vindicações.

o que a população precisa:

M011I'ME'fliIJT() Comércio de brita e areia piora a situação,
pois o tráfego intenSo de caminhões levantamuita poeira

• Mais lixeiras nas ruas;
• Mais abrigos de ôníbus,
• Mais uma escola de ensino

fundamental e outra de ensino médio;
• Mais viaturas, para garantir a

segurança;
• Melhorias no asfalto da rua principal,
Berta Weege;

• Reconstrução da ponte pênsil que
liga o bairro Jaraguá 99 e rua

WolfgangWeege;
• Nova ponte acima do Parque
Malwee, com ligação para
o bairro Chico de Paulo.

-
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Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - se

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

Mille Fire Economy 1.0 Flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2012, R$ 11.990,00 de entrada, com parcelamento em 60 vezes mensais a partir de RS 299,00. Valor total do veículo com financia

mente: RS 29.930,00. Financiamento na modalidade C.D.C. pelo Banco Fiat Itaú, com taxas a partir de 1,99% a.m. e 23,88% a.a. Cadastro sujeito a aprovação. Disponibilidade em estoque: 2

unidades. Esta promoção pode ser,revogada sem aviso prévio. As imagens são de caráter ilustrativo. Validade: 08/04/2012 ou até enquanto durar o estoque.
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Grand Vitara 2.0
4x4 MT

Fiesta Personalite 1.0

22.800,00
2005 - Bege - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e
Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.

2011 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçadpr Traseiro, Rodas
de liga-leve, faróis de Neblina.

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

Zafira Elite 2.0
Automática

48.000,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas

. de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s.

SX4 2.0 MT

Venha conferir!
Aslra Hatch

Advantage 2.0
o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.42..800,00

Ecosport XII
Freestyle 1.6

36.500,00

Slilo 1.8

Dualogic

42.000,00
2009 - Cinza - flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina.

2008 - Prata - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Câmbio Dualogíc. .-

. . ..

Mau fiO I
Rua Angelo Schiochet, 80 CentroCarros'NaclOnals e Importados. Novos e Semi-novos Revisados '

473275.1132 Fax: 47 3275.1132
Visite nosso site: www.mauroveieulos.eom.br '

........, Jaraguá do Sul se .

, ,

Pós-graduação:
• Controladoria e Gestão Tributária -Início: 13/04

• Gerenciamento de Projetos -Início: 13/04

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

• Segurança da Informação -Início: 13/04

Cursos Informática

• Auto CAD 20 e 3D -início: 10/04

• Excel Avançado - início 10/04

• Photoshop Avançado -16/04

Cursos de Gestão
• Oratória - início - 24/03

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

Cursos Gratuitos Senac/Pronatec
• Auxiliar de Pessoal e Administrativo-inícío02/o4
• Operador de Computador -início02/04

• Vendedor - inícto 03/04

• Garçom e Atendente de Lanchonete-iníCio:03/04

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal.

Matriz (47) 3371·7605
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UNO FIRE 04 4P
COM OPCS

UNO SMART FIRE 2001
OPCS RS 10.500,00

LOGAN 2008
SIENA 1999 COM OPCS +

AR TRIO ELE.

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG,
ALARME E CD PLAVER

UNO 2008 4P
. COM OPCS

CLlO HATCH 2001
AQAIR BAG

SAVEIRO 2008
COMPLETA

CORSA 2000
BASICO

Rua·Walter Marquardt,
� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul · se

Contatos: 3372· 1 070 • 3370·4714 • 9125·2008

MONTANA 2007 COMPLETA
R$ 28.900,00
t: VISTA

FIESTA SEDAN 2009
COMPLETO

CELTA 1.0 SUPER MPFI VHC 8V
3P 2004 R$ 18.500,00

FOX 2006

COMPLETO
SPACE FaX 2007

COMPLETA LIGA LEVE
207 XR SPORT 1.4

.

FLEX BV 5P 2011

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o
E

A OS 1 O CARROS MAIS
DIDOS DO BRASIL EM·MARÇO

o ranking dos 10 carros

mais vendidos do-mês

de março traz o Fiat

Uno (23.109 carros
emplacados) no topo.
Pela primeira vez desde

a década de 80, o VW

Gol (21.030) perdeu a

liderança de vendas do

mercado nacional no

acumulado do ano.

Mas o Volkswagen promete
não ficar parado. Ainda
este ano o. hatch ganha
uma reestilização e re-cebe
a aguardada configuração
duas portas.

Atrás dos best sellers está

o Fiat Palio com 13.459

unidades emplacadas no

último mês. O novo hatch

da Fiat segue crescendo

.aos poucos.

Na quarta colocação do

ranking outro Volkswagen,
a dupla Fox/Crossfo« teve

12.596 unidades vendidas

no último mês. O primeiro
Ford da lista aparece na

quinta posição, o Fiesta e

suas 10.813 unidades.

Abaixo da faixa das 10 mil

unidades/mês aparece
o Renault Sandero com

8.244 veículos vendidos no

último mês.

Atrás dele está outro

Volkswagen, o sedã Voyage
(7.957). Na sequência vêm

três Chevrolet: Corsa sedã

(7.456), Celta (7.062) e

Cobalt (6.062).

Contrata para inicio imediato

ANALISTA FISCAL, necessário

experiência mínima de dois

anos na área, c rso superior
j, I,�' . I

0, /,

. c>t1 ti(§cnic@/Sa 'R$ I
I,; ,

I;;,
'

".

1�800,OO + Plano de saude e

mais benefícios. Interessados

enviar currículo para vaga@
dominium.cnt.br.
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[araguá do Sul: 47 3275-0808
Av. Preléito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

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

Blumenau (Loja SR): 47 3323-7171

joinville (Shaw Room): 473435-0885
Joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
www.powerimports.com.b�\_}

Preço válido até 10/04/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro, para Optima cód: V555, para pagamento à vista.
Frete de R$ 2.000,00 não incluso. Estoque de 5 unidades. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica.
Fotos ilustrativas.

,

cLE
Do fogão para o tanque. Não, não

estamos falando da estafante

rotina de uma atarefada dona

de casa. Trata-se de transformar

o óleo de fritura em combustível

e abastecer o carro na própria
garagem. O equipamento, que
lembra um aspirador profissional
daqueles usados nos lava-rápidos,
leva aproximadamente duas horas

para processar o material.

A processadora concebida pelo
britânico Adrian Henson é capaz

de converter até 50 litros de

óleo de cozinha em biodiesel.

O resultado do processo pode
ser utilizado em qualquer
motor convencional a diesel.

O investimento não é tão

baixo - 4995 dólares, mais

precisamente. Mas a empresa

promete um custo de apenas 70

centavos por galão.

A criação de Henson já cruzou

a fronteira do Reino Unido. Ele

afirma que a Grécia é seu maior

mercado, seguida de Sérvia e

Espanha. Mas, segundo ele,
suas máquinas já operam em

residências espalhadas pela

z
Europa e também nos Estados

Unidos.

O negócio ganhou impulso
em 2007, quando recebeu

um incentivo do governo

britânico, época em que as leis

relacionadas ao combustível

feito em casa foram alteradas.

Os cidadãos britânicos podem
produzir até 2 500 litros por

ano, legalmente, sem pagar
nenhuma taxa. "Isso permitiu
o rápido crescimento desse

mercado por aqui", diz o

empresário. Ele ressalta,
no entanto, que agora há

menos óleo de cozinha usado

sobrando e não há mais como

o mercado interno crescer. Por

isso tem a intenção de investir

nos mercados emergentes.
Aos interessados, ele diz que

qualquer cliente brasileiro pode
comprar seu equipamento,
mas alerta que Ü' custo do

-

transporte é alto.

Na falta do equipamento,
é possível apelar para °

processo manual, adotado

pelo canadense Peter Fellow,

Cinto de se urança s íva vidas.

HAVI A
,

OM

um dos que já roda movido às

custas de batatas fritas. Ferlow

dirige 1200 km mensais

com gasto de 80 reais em

combustível. A matéria-prima
vem de um pub instalado na

cidade de Vancouver. Mas diante

da demanda crescente, os

restaurantes cogitam começar

a comercializar o óleo queimado
em breve.
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• Trabalho com serviços de corte
e poda de arvores. Tr: 9158-

0019

• Procuro doação para a

associação de moradores do

Jaraguá 84 de 2 violões para
aula de canto. Tratar com

Adilson Tr: 3371-1305/9962-
7720.

• Compro cisne preto. Tr: 3273-
2347.

\

• CONTRATA-SE VENDEDOR

EXTERNO- Interessados deixar

curriculun na Extinsul.

• Precisa - se de casa pra

alugar que tenha a Bitz. Tr:

8833-4787 ou 3372-1205

após as 18:00.

• Moça para dividir aluguel, boa
<,

localização, apartamento em

ótimo estada, todo mobiliado

Local: Condomínio Bartel

Baependi. Valor do aluguel:
350,00. Telefone para contato:

47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS.

Paga-se bem. Interessadas
-e-,

fazer contato pelos fones
3372 - 0013 I 3273-5673 I
9662-6777.

• Procura moça para dividir

Apartamento no centro de

Jaraguá do Sul, Apto mobiliado

e com internet. Interessadas

ligar: 9648.5447
,
• Trabalho como diarista e

mensalista. Tr: 3273-0779.

• Compra-se Motorhome

porte médio.de 30.000,00 a

50.000,00 mil reais Tr: 9905-

2064/Dalto

• Buscamos empreendedores,
grande oportunidade de

negócios. Fone: 47 9992-6045
ou WWW.hlom.netjvenci

• Vende-se maquina nova de

corte de aço a plasma-oxipira.
Tr: 9653-0717

• Vende -"se monitor LCD LG

Flatron 115 50S. R$ 150,00. Tr
9113-2661

• Gravador dvd externo da

Samsung para note ou pc usa

02 portas usb semi novo R$
100,00. Tratar 9917-3771

• Modem tp-link para adsl 2

modelo 8816 acompanha
caixa, cabo rede R$ 70,00.
Tratar 9917-3771

• Vende-se TV de 29 LG com

ave controle. R$ 300,00.Tr:
3275-2264 ou 9953-5554

• Vende-se Torno e Guilhotina,
interessados falar com

Cristiano 9918-6757

• Vendo estrutura de ferro

12x25 com colunas de 6

m, interessados falar com

Cristiano 9918-6757

• Vendo estoque de decoração
pa ra festas infantis, trata r pelo
fone: 88139131.

• Vende se uma diária no Hotel

Ribeirão Grande, para o casal,
apartamento Standard, com
3 refeições(almoço, jantar e
café da manha + o acesso

a toda estrutura de lazer

com exceção aos esportes
radicais). Tr: 3275-0944.

• Vendo lindos filhotes de

Yorkshire com apenas 30 dias,
são puros e já com a primeira
vacina.R$ 800,00 Fêmea e R$
650,00 macho à vista. Fone

47 9182-2268

• Vende - se colchão de casal.

R$ 50,00. Tr: 3273-0779

• Vende - se comercio de

pescados, atende mercado,
lanchonetes e restaurantes. Tr:

9988-6649.
f\

• Vende - se maquina overlok,
reta eletrônica. R$ 2200,00 as

duas 3376-6143 cl Rosangela
• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e

3D modelo novo ORIGINAL

SONY cl controle, jogos. R$
690,00. X-Box 360 Slim e

3D modelo novo, controle,
jogos. R$ 590,00. Nintendo
3ds destravado cl jogos,
bate fotos em 3D R$ 510,00.
Tr: 9188-7769/9907-
1512/8462-8442/8840-
4992, e-mailjmsn
giovannibnu.vendas@gmail.
com Entregamos instalado e

configurado

• APARTAMENTO cl suíte
+ 1 quarto, sacada c/
churrasqueira, cozinha
mobiliada. R$ 149.000,00
(liberado para financi. E FGTS).
Tr: 9104-8600.Creci 14482.

·APARTAMENTOS c/ 2 quartos
+sacada cl churrasqueira,
área de festa, áreas de
53 á 65 m2• R$ entrada +

parcelamento +·financ.Tr:

9159-9733. Creci 14482.

• Apt.76m2 privativo na Vila

Lenzi 3 quartos mobiliado

R$145.000,00.Tel 9918-
9996 8443-3633

• APARTAMENTO PRÓXIMO DA

WEG E MARISOL - você vai

adorar ter essa facilidade.

Dois quartos, churrasqueira.
Financiável, pode FGTS.

Visite. (47) 3371-4008. CRECI
15022.

• Apartamento novo com 2

quartos, cozinha mobiliada,
vaga de garagem aceita

financiamento e FGTS. R$
120.000,00.Tr:9159-9733.
Creci 14482.

• Apartamento em construção,
valor promocional para
investidores, 2 quartos, R$
80.000,00. Tr: 9159-9733.
Creci 14482

• Vende - se prédio no Estrada

Nova com 3 apartamentos, e
uma Kitinete. R$ 390.000,00.
Tr: 9987-3576.

• Alugo Apto, com 1 quarto,
cozinha e BWC. Rua: Max

Wilhelm, 837 prédio azul.

Bairro: Baependi. Tr:3371-
6021

• Apto no Rau, 67 mt2 área

útil - 2 quartos, sala cozinha,
BWC, área de serviço, vaga de

garagem. Pode usar o FGTS.

R$ 120.000,00 Tr: 9,159-9733
r

creci 14482

• VENDE-SE Casa Nova 100m2

no Firenze terreno 370m2

murado R$135.000,00. Tel:
9918-9996 ou 8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO

AMIZADE - Amplo quintal para
aproveitar o lazer e ótimos

cômodos bem distribuídos.

Suíte, 02 qtos. Terreno: 364
m2• Casa: 125 m2• Financiável.

(47) 3371-4008. CRECI15022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato,
água quente, laje inclinada,
moderna próxima da Unerj/
Rau. R$275 mil. 9918-9996

• Casa Nova com 135 rn-,
terreno 390 m2• Porcelanato,

água quente, laje inclinada,
moderna próx. Unerj/Rau .. R$
275 mil. 8443-3633

• Vende - se uma casa de

alvenaria com 2 quartos, BWC,
e cozinha na praia de Piçarras.
R$ 100.000,00. Tr: 3371-9753
ou 9135-5112

• Vende-se uma casa prox. a

Weg I de alvenaria com 180

rnt-, 3 salas 1 escritório, 2
banheiros, llavanderia, 1

churrasqueira, 3 quartos e 2

vagas de garagem, o terreno
mede 13 por 27.Tr: 3371-8082

I 9905-7365.(aceito apart. ate
R$ 150,000,00.) Valor da casa

R$ 298.000,00.

• Vende-se uma chácara

no perímetro urbano com

21.300 mt a 300 mts do

asfalto com casa de alvenaria

2 lagoas.água corrente e

cachoeira com nascente .Com

escritura. R$ Tr: 9118-5474.

9662-0895

• Sítio Rancho Bom Schroeder,
casa alvenaria 170 rn-,
lagoas, ranchos plano 8 mil

m2 total 35 mil m2. R$310
mil aceita casa ou terreno até

R$150 mil. 3054-1696 Ivan

• CHÁCARA 50.000 m2 com

cachoeira, nascente e á 800

m do asfalto. No Rio Cerro

II. R$ 110.000,00. Tr: 3376-
0726

• Chácara 2500.00 m2 toda

plana com pastagem no Rio

Cerro II. R$ 200.000,00. Tr:
3376-0726.

• Vende - se chácara 25 mil

mt? si casa em Guaramirim,
no Bairro Caixa da Agua,
Rua Guilherme Tomelin. R$
150.000,00. Tr: 8422-1926.

·VENDO uma lanchonete no alto

da Serra em Pomerode. Valor

a combinar. Tr: 9662-0895 I
9118-5474

• Vendo quiosque em pleno
funcionamento. Retorno

garantido e imediato. Excelente

investimento Clientela formada,
ambiente agradável e seguro.
Tratar fone: 8445-0435

• Vende-se uma locadora com

ótima clientela, ponto de

funcionamento a 13 anos,

mais de 3000 OVOs entre

lançamentos e catálogos.
Preço imperdível/aceito
carro no negócio Tr: 9631-

2588

• Aluga-se sala comercial no

centro de Corupá 120 mt2 cl
estacionamento. Tratar no

horário comercial. 3375-1004

• Vende-se loja papelaria e

presentes em Guaramirim no

bairro Avaí.Ótima localização.
Contatos: 3373-4766 ou

99489798

• Vende-se uma Padaria e

Mercearia. Tratar no tel, 3275-

0697.

• Vende-se empresa em

Guaramirim no ramo de corte

de chapas de aço plasma com

ótimo faturamento mensal. Tr:

9653-0717

• Passo o ponto, salão de

cabeleleiros todo equipada,
com clientela formada e ótima

- localização, R$ ;30.000,00.
Aluguel da sala R$ 650,00. Tr:
9978-3368.

• Vende - se loja de presentes,
utilidades e acessórios

femininos, Bairro Vila Lenzi. Tr:

9175-1200 ou 9663-5682

• ALUGO sala comercial no

centro de Guaramirim com 60

rn". Valor a combinar. Tr: 3373-

2847

• ALUGO quarto o/ pensionista
no centro. Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete
na R:Prefeito Waldemar

Grubba,1532.Tr: 3275-

1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro,
Vila Lenzi e Vila Nova com

112, 3 quartos e Casa na Vila

nova. Tr: 3371-9311/8809-
B185(viV:o) Com Evonete/
Alberto.

• Alugo Apt com 2 quartos e

garagem no Rau prox. ao posto
cidade. R$ 530,00. Tr: 9993-
2131

• Aluga -se sala comercial

no centro de Guaramirim.Tr:

3373-1900
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• Alugo Kitinete - com 30 m2 na

Rua Ernesto Lessmann 615-

Vila Lalau, Jgua do Sul próx. a

Weg. R$ 300,00 Tr 9976-5630/
9608-4484/ 3635-4443

• Alugo quarto pensionista no

centro livre de água, luz e

internet. Garagem disponível
após as 22:00. Tr: 8826-2565.

• Salas comerciais para aluguel
na Rua José Picolli, bairro
estrada nova. (56 e 72 rn-),
Excelente localização. Salas
estarão prontas em +/- 20
dias. Interessados entrar em

contato com Gileno no fone

(47) 9172-9175

• Aluga -se kitinete com coz.e sala

conjugada, 1 quarto, WC e área

de serviço.(70 mt da Prefeitura

de Jgua do Sul), do preferência
para Idosos, estudantes ou casal

sem filhos. Tr: 3371-1634.

• Vendo terreno c/ 600
mts e casa mista, toda
documentada na rua Oscar

Schneider / Barra do Rio

Cerro 1800 mts da Malwee.

R$: 110.000,00. Tr 9114-

8093/3273-1546 c/ Arcino.

• VENDO Reflorestamento de

eucalipto com 11 anos, já
possui 'madeira quadrada,
área toda plana de 50.000

m2, próximo de Rio do Sul,
valor a combinar, fone 47

3328-3560.

• TERRENO ALTO PADRÃO -

CONDOMíNIO FLAMBOYANT.

600 m2, excelente vista.

Aceita apartamento de menor

valor. (47)3371-4008. CRECI
15022

• Vendo terreno 7522 rnt?

Rio Cerro II, ótimo para

construção de galpão. Tr:
9654-22'06

• Vende-se lote na ilha da

Figueira de 720 mP com

casa de madeira /telha. R$
75.000,00. Tr: 3273-6684
com Edite ..

• Vende - se terreno em

Guaramirtrn com 8:35 mP

plano pronto para construção,
no Bairro Guamiranga
próximo ao campo do Zipf.R$
50,000.00. Tr: 8436-4124/
9950-5754 c/ Tiago.

• Vende - se terreno no Bairro

João Pessoa com 7 mil mP

plano, próximo a escola

Machado de Assis +- 30

mt-. Tr: 9160-5970 valor a

combinar,

• Vende - se Terreno Rua:

Hilário Floriani, em frente ao

Edifício Moradas da Serra na

João Planincheck, no Nova

Brasília. 450 m2 (15 x 30

mt) Contato pelo telefone 47

8818-3320

• Vende - se um terreno na

praia de Piçarras no valor de

R$ 65 000,00. Tr: 3371-9753
ou 9135-5112

• Caminhão GMC 710 gabine
Basculante, baú de alumínio,
7 pneus novos, motor de

BMW, baixa quilometragem,
revisado. Aceito propostas,
troco por menos valor ou
maior valor. Tr: 3370-7994/
9916-9619

• Vectra CD 2000 completo
prata/ IPVA pago.R$
20.000,00. Tr: 9997-0791 cf
Carlos. Email: aecbartz@ibest.

com.br

• Vendo Meriva 2007 /2008 joy
completa 60 mil km valor 30

mil reais. Fone 99288264

• Vende - se Celta vermelho

2010 completo 4 portas. Tr:
9962-3747 com José.

• VENDO sem troca, pálio
2006, flex 1.8 HLX completo,
comp. bordo, 4p, branco,
torro por R$ 20.500,00
(tabela Fipe de 23.500),

/

3371-1634

• Vende - se Tempra 96 GNV.

R$ 3000,00� Tr: 3Q76-Ü'850.

• VENDO PALIO ELX

FLEX-l.3-2005/05 PRATA

/ COMPLETO, ar, direção,
vidros e travas elétricas,baixa
quilometragem. IPVA
2012 pago. R$ 19.800,00
(quitado) ou R$ 10.100,00 +

prestações. Ótimo estado de

conservação, 5 pneus novos

(Step nunca rodou), interior

impecável,computador de
bordo, insulfilme. Contato:
9671-4532

• Vende-se Fiesta 2 portas ano
98. R$ 6000,00. Tr:3370-1064

• Ford Ka GL, ano 2005, branco,
com alarme, trava elétrica e

aparelho de som. Particular.

Em excelente estado.

Valor a combinar. Tr: 9957-

0550/3376-1481 falar com

Evelyn.

• Fiesta GL 1.0 gasolina - ano

2000 - vermelho - 2 portas -

único dono - fones: 99032934

ou 9909 9800

• Ford ka ano 2000 completo,
2 dono. R$ valor a combinar.
Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico,
motor novo,IPVA pago. R$
8500,00. Tr: 3370-6910/
8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0,
flex 2009,com ar condicionado,
totalmente revisado e

emplacado. R$ 21.000,00. Tr:
9936-0243.

• Fiesta 97, cor prata, duas

portas em ótimo estado, R$

7.000,00 aceito moto. Tr: 3276-

0478

• Peugeot 206, 1.0 16v, gas.
2005, vermelho, Ar cond., vidro/
trava elétr., manual, 02 chaves,
insufilm, MP3, R$ 16.500,00,
(47) 3371-1634

• Peugeot 206 selection, 2003, 2

p, preto completo R$ 16.000,00.
Tr: 3275 3538/9931 941

• Peugeot 307 Feline 2.0 Aut. Ano:

2007 Preto Completo/Bancos
em couro; Ar Digital; ABS; RII ;

Valor R$ 31.000,00. Tr: 8888-

5583/8885-2085

Vende - se C3 1.4 ano 2006 azul

,em ótimo estado.Tr: 8422-

2576/8433�7002. '

• Vende - se Megane 2007
2.0 automático/completo. R$
31.000,00. Tr: 9918-0000

• Renault clio hatch authentique
2004 4 portas vermelho,
alarme, trava, vidros elétricos, ar

quente, des. traseiro. Entrada 6

mil+financiamento, aceita moto

como entrada. 9132-7771

• Renault Clio Expression 1.0 -16

válvulas.Ano/Modelo 2004,
completo (Ar Cond., Dir. Hidr.,
V.Eletr, Travas Eletr., Air-Bags
(Motorista e passageiro,
Insulfilm) em perfeito estado
de Conservação, IPVA 2012
pago. R$ 17.000,00 sem troca.

Contato com Rosana / Eduardo
Fone: (47)3370-7014.

• Megane Sedan ano e modelo

2007, 2.0 automático completo.
R$ 36.500,00. Tr: 9247-9002.

• Vende - se Scenic 2004 Prata

modelo Privilege completo
+ couro, abs e air bago R$:

21.900,00. Tr: 9103-2020

• Renault Scenic 1.6 Expression
Mec, 2004, Chumbo. Completo,
RII . R$ 22.000,00. Tr: 8888-

5583/ 8885-2085

• Vende se Gol, ano g3, completo,
prata, ótimo estado de '

conservação. R$ 16.500,00. Tr:

3370-7994/ 9916-9619

• Vende-se Fax 1.6 4P preto
completo, ano 2004/2005 os

itens são originais de fábrica.
Carro bem conservado.

Valor: R$ 24.900., Fone:

91725331/32761265 Thiago

• Vendo Montana Conquest 1.4,
vermelha, 2008 ótimo estado de

conservação. Preço a combinar.

Tr: 8812-4103 com Gilmar

• Gol 99 special, 1.08 válvulas, 70
km original, cinzai emplacado,
4 pneus novos - 2 dono.(ótimo
estado de conservação). Tr:
9109-4349 com Olavo/Edite. R$
13.000,00

• Vende -se Voyage 2010

completo. R$ 28.000,00. Tr:
3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV.

R$ 10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende-se moto CBX 250 twister

2005 prata.R$ 5600,00. Tr:
9196-8676 com Edivaldo ou

Jaqueline.

• Vende -se moto Yamaha xt600

(ténéré) ano 90 cor azul! 2 faróis.
Tr: 8497-7723 ou 9961-0465.

• Moto Kasinski, modelo WIN 110,
com 5000 km rodados, vermelha

e preta. câmbio semi-automático,
partida elétrica e painel completo.
Rodas dianteira e traseira aro

17 em liga leve e freio a disco

dianteiro+ dois capacetes
inclusos. Valor R$ 2.800,00 a

negociar. Tratar com Ederson

9118-4900

• Vectra cd 2000, completo prata
IPVA Pago. R$ 20.000,00 Tr:

9997-0791 c/ Carlos email:
aecbartz@ibest.com.br

• Vende-se klt GNV 15 M3 p/
automóvel legalizado. Contato
9103-2020

• Vendo Pólo Preto sedan 2007,
completo, com rodas de liga leve.

R$ 31.000,00. Tr 9159-9733

• Corolla XEI 1.8 Aut.Ano: 2004,
Preto, Comp.j Bancos em couro;

ABS; RLL. Valor R$ 31.000,00. Tr:

8888-5583/8885-2085

• GM Corsa Super 1.0 1998/
Cinza 2 portas, Limp. e Desemb.
Traseiro, RLL Valor R$ 9.500,00.
Tr: 8888-5583/8885-2085.

• Hyundai Tucson GLS Aut. 2008/
Prata Comp.+ Bancos em couro;

Ar Digital; Piloto Aut. ; Único Dono.

Valor R$ 43.000,00. 8888-

5583/8885-2085

• Ford Courier, CLX 1.4, 1998Azul, RII,
Protetor deCaçamba. R$10.500,OO.
Tr. 8888-5583/8885-2085.

• VW Golf 2.0, 2000, Azul,
Completo / Bancos em couro;

RII17 R$ 18.600,00. Tr: 8888-

5583/8885-2085.

• Kia Picanto EX 1.1 Aut 2006, Preto,
Completo, RI!. ValorACombinar. Tr.

8888-5583/8885-2085.

• Kia Sportage LX 2.0 Mec

2010, Prata, Completo, Único
Dono, Garantia até 2015. R$
54.000,00. Tr: 8888-5583/
8885-2085.

• Vende - se Fiorino 2006, GNV.
R$ 9000,00 + 31 em R$ 533,00.
Tr: 9988-6649.

• Vende - se Escort impecável, ano
94. R$ 8000,00. Te 3370-7994 /
99169619

• Vendo Escapade 2008 1.6

completa abaixo da FIPE Ieteton ,

de contato: 9992-4000
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VENHA JÁ PARA EMMENDORFER E APROVEITE!

Classic LS 2012 MU�ID:YiifJ::trii Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 "'iIDJjl1;;f;h�

Entrada de:

$
60x de R$ 279 com taxa de 1.09 A.M

A partir de

Trio-elétrico e Direção hidráulica

GMAC CONTE COMIGO

EM TODA A RED� DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir deR$ 24.490,00 ou através de plano de financiamento com 53,34% de entrada (R$13.590,00),

60 prestações mensais de R$278,58 com taxa de juros de 1,09%a.m., 13,89% a.a. e CET: 19,89 %a.a, Valor total financiado: R$30.304,96. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012,

com preço promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatch 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional a vista a partir de R$ 29.990,00.Ofertas válidas

para o período de 04 a 07 de março de 2012 no Estado de Santa Catarina para veiculas Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de

venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais'. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da

Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br . SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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Juventus

Pingo chega para
fazerhistória

"Minha história no Juventus vai longe",
afirma o treinador em sua chegada ao clube

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OGrêmio Esportivo Iuven
tus apresentou na manhã

de ontem o técnico Luiz Ro
berto Magalhães, o Pingo, que
tem como missão reconduzir a

.

equipe jaraguaense para a elite
do futebol de Santa Catarina,
assim como já fez em 2009.

Pela terceira vez comandan
do o clube, Pingo garante que
aguardava este retorno. "Eu

queria voltar para cá. Não por
que tenha ficado devendo algo
ao clube, mas por saber que
ainda poderia ser importante

aqui e que o Iuventus precisaria
do meu trabalho", afirma.

"O Pingo foi o nome mais
forte que soprou aqui, desde

que assumimos o clube em ja
neiro, por ser um profissional
que tem identificação com o

Iuventus e conhecer profunda
mente o futebol catarinense",
diz o presidente Ierri Luft.

A nova comissão técnica
também conta com o auxiliar
técnico João Bandoch, o prepa
rador físico Edson Moreira e o

preparador de goleiros Marcos

Ronconi, além de Alfredo 'Biro'
Silva, treinador da base, que
terá uma atenção especial por

parte de Pingo.
Quanto ao elenco, a corrida é .

contra o tempo. Com menos de
90 dias para montar o grupo, a

prioridade será contratar atletas

que estejam em atividade, para
ganhar tempo. Uma reunião on
tem definiu alguns atletas para
o grupo, que deve ser parcial
mente anunciado na próxima
semana. A princípio, as ativida
des iniciam no dia Iode maio.

"Desde que iniciou este

processo de reestruturação do

clube, meu pensamento já es

tava aqui. Quando cheguei no
sábado, de cara senti que o clu
be mudou e com certeza para
melhor. Minha história no lu
ventus vai longe. Vocês podem
ter certeza disso", profetiza o

novo comandante do tricolor

jaraguaense,
HENRIQUE PORTO IAVANTE!

SELADO Cwnprimento entre Luft (E) e Pingo f"JrIl10U o acordo entre ambos

t

Para somar pontos em casa

Depois do tropeço em Umu

arama no sábado, a CSM/Pré
Fabricar busca a recuperação
na LigaFutsal jogando naArena
Jaraguá logo mais, às 20h, con
tra o Marechal Rondon.

"o" placar em Umuarama en

gana um pouco. Até o 2 a 1 está
vamos com o jogo controlado e

erramosmuitos gols. Então arris
quei. Nesta fase, perder por 2 a 1

ou 5 a 1 não fazmuita diferença",
analisaVieira.

Com 100% de aproveitamen
to jogando na Arena Jaraguá, a

.

CSM/Pré-Fabricar espera somar

pontos, para permanecer entre
os oito melhores desta fase.

O treinador lamenta o des

falque de Jonas, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo. "Vai fa
zer falta", diz. Por outro lado, o
ala Biolay enfim deve fazer sua
estreia diante da torcida.

Quanto ao adversário, Vieira
acredita que deve marcar a saí
da de bolada CSM/Pré-Fabricar,
para complicar o jogo dos jara
guaenses. "Por este motivo, te
mos que iniprimir nosso ritmo
de jogo desde o início", acredita.

Jeep Club

Dia do Jipeiro
Iaraguá do Sul deve passar a
contar com uma data específi
ca para comemoração e reali

zação de atividades referentes
aos jipeiros. O Dia do Iipeiro
já foi aprovado em primeira
votação na CâmaraMunicipal.
Unia vez aprovada, a data pas
sa a ser comemorada no dia 4

de abril, devendo ser incluída
no calendário oficial de even
tos do município. Segundo o

autor da proposta, o vereador
Adernar Possamai, o Jeep Club
congrega apreciadores de
veículos 4x4, organiza eventos
e preserva a natureza, além de
incentivar o companheirismo.

Bolão 23

Terceiro
Mesmo jogando em casa, a

equipe Baependi/FME ficou
com a terceira colocação
na 18a Taça Santa Catarina
de Bolão 23 masculino. O

campeonato reuniu as quinze
principais equipes do estado,
entre quinta e domingo, no
Baependi. "A facilidade com
que os adversários adapta
ram-se às canchas foi impres
sionante", diz o coordenador

Ioel Luckmann.

Futebol

Born de Bola
A primeira rodada do 110

Campeonato Coroa Bom de
Bola foi disputada na segun
da-feira, com três jogos e 21

gols marcados.A goleadamais,
expressiva foi a do União São

João sobre o Beko's, por 9 a 3.
O Cruz de Maltamarcou 4 a 1

no SantoAntônio /Grameira

Felippi, enquanto Denan Pisos
e Decorações e Borracharia
Senem empataram em 2 a 2.

d z

Inédito
Num feito inédito na história
do xadrez de Jaraguá do Sul, a

. delegação da Fundação Mu
nicipalde Esportes conquis
tou no fim de semana uma
medalha de ouro e uma de

prata no Campeonato Catari
nense. Foi em Lages, na cate
goria 12 anos feminino, onde
a enxadrista GabrielaVercino

sagrou-se campeã, seguida
pela prima, BrunaVercino.

/-r.".

,..
.. /

• 3/4 - 19h45 - Lanús x Olímpia*
• 3/4 - 22h - Alianza Lima x Vasco*

• 3/4 - 22h - D. Táchira x Cruz Azul*

• 4/4 -19h30 - G. Cruz x U. de Chile

• 4/4 - 21 h50 - Internacional x Santos

• 4/4 - 21 h50 - Emelec x Flamengo
• 4/4 - 21 h50 - Jr. Barranquilla x U. Católica

• 5/4 - 20h15 - Libertad x Nacional (URU)
• 5/4 - 22h30 - Juan Aurich x The Strongest
*encerrado após o fechamento da edição

• Liga dos Campeões

• 4/4 - 15h45 - Chelsea x Benfica

• 4/4 - 15h45 - Real Madrid x APOEL

*classificados às semifinais

• 4/4 - 19h30 -Ipatinga x Grêmio
• 4/4 - 20h30 - ASA x Coritiba

• 4/4 - 20h30 - Juventude x Portuguesa
• 4/4 - 21 h50 - América (MG) x Goiás
• 4/4 - 21 h50 - Horizonte x Palmeiras

• 4/4 - 21 h50 - Paysandu x Sport
• 4/4 - 21 h50 - Guarani x Botafogo
• 5/4 - 19h30 - Criciúma x Atlético-PR

• 5/4 - 21 h50 - Atlético-GO x Ponte Preta

• 5/4 - 20h30 - Camboriú x Marcílio Dias

• 2/4 - Umuarama 1x1 Joinville

• 2/4 - Minas 1x4Atlântico

• 2/4 - Suzano 5x3 Petrópolis
• 2/4 - Corinthians 4xO Assoeva

• 2/4 - São Caetano 2x2 Carlos Barbosa

• 2/4 - Floripa 2x2 Maringá
• 2/4 - Tubarão 2x3 São Paulo

• 2/4 - São José 2x1 Botafogo
• 4/4 - 2(J'J - CSMPré-FaIJicarxMcmilaI RorDn
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Cecília confirma
sua candidatura

Com isso, ela fica no cargo até o fim do ano.

Já seus parentes estão inelegíveis para 2012

JARAGUÁ DO SUL
............................................................................................................. •• •••••• n .. ··".·,

Alexandre Perger

Candidata certa à reeleição
para a Prefeitura de Iaraguá

do Sul, Cecília Konell (PSD) de
cidiu que não vai sair do cargo
para participar das eleições:
Mesmo que amandatária corra
o risco de ficai inelegível para o

pleito pela lei da Ficha Limpa,
as principais figuras de seu par
tido dão como certa a vitória
dela nas urnas. O ex-secretário
de Administração, Ivo Konell,
até arrisca um placar: 60% dos
votos para Cecília.

. Pela legislação eleitoral, a pre
feita não precisa se desincompa
tibilizar do cargo por estar con
correndo à reeleição. No entanto,

para que seus parentes pudes
sem se candidatar seria necessá
rio que ela deixasse a Prefeitura
até o dia 7 deste mês, seis meses
antes da eleição. Mas com a de
cisão de permanecer, fica claro

que a intenção do PSD é mesmo

lançar a candidatura de Cecília.
"Nós vamos com ela para as elei

ções e vamos vencer", profetiza o

vice-presidente do PSD, Carione
Pavanello. Por telefone, Cecília
foi procurada pela reportagem de

OCp, mas não foi encontrada até
o fechamento da edição.

No entanto, dentro da es

trutura de governo de Cecília,
ainda há certa indefinição.
Com a saída de Maristela Me

nel (Habitação), Agostinho Oli
veira (Comunicação), Francis
co Garcia (Saúde) e Célio Bayer
(Desenvolvimento Econômi

co), algumas cadeiras perma
necem vazias. A expectativa é
de que hoje saiam os nomes

dos secretários responsáveis
em tocar as pastas até o fim do
mandato de Cecília.

Pela legislação
eleitoral, a prefeita
não precisa se

afastar do cargo.

Educação

Secretário apresenta propostas
O auditório da Fameg (Facul

dade Metropolitana de Guara

mirim) ficou lotado na tarde de
ontem. O secretário de Estado da

Educação, Eduardo Deschamps,
apresentou a professores e auto

ridades o Plano de Reforma da

Educação de Santa Catarina para
o período de 2012 e 2014.

Entre as propostas apresen
tadas está a vontade do governo
do Estado em firmar parceria
com os municípios na gestão do
ensino fundamental e investir
na infraestrutura das escolas.

O secretário também destacou

que pretende reestruturar o ser

viço dé'merenda, transporte es

colar e a oferta dos uniformes.
Um dos dados que mais

preocupa Deschamps é a eva

são escolar. De acordo com ele,
em Santa Catarina pouco mais

de 60% dos alunos em idade
escolar estão frequentando a

escola. Para combater essa re

alidade, a proposta do governo
do Estado é diversificar o en

sino médio. "Não vamos nos

iludir, não são todos os alunos

que saem da escola e vão para
a faculdade, por isso precisa
mos investir em ensino profis
sionalizante", diz Deschamps.

No fim do encontro, o secre
tário destacou o compromisso
do governo em reestruturar a

carreira do magistério e apli
car o aumento de 22% na lei do

piso para toda a categoria. Por
enquanto receberam aumento

só os professores que recebiam
vencimento inferior a R$ 1.451,
o que representou R$ 80 mi

lhões no orçamento do Estado.

MARCELE GOUCHE

ENCONrRO Auditório da Fameg estava lotado para ouvir Deschamps

EDUARDO MONTECINO
",-

�'

EXPECTA1."'lVA Partido está coml8.D.te e aposta
todas as fichas na reeleição de Cecília KoneU

Agricultura
Curso para produção

As inscrições para o Cur
so de Produção da Palmeira

Iuçara e Produção de Polpa de

Açaí encerram hoje. Promovida
pela Prefeitura de Iaragua do

Sul, em parceria com a Epagri,
esta capacitação é direcionada
aos produtores rurais jaragua
enses, tem vagas limitadas e os

interessados podem se inscre
ver gratuitamente na Secreta-

ria do Desenvolvimento Rural e

Agricultura. Mais informações
podem ser obtidas ligando
para 2106-8114. O curso será
realizado nos dias 11 e 12 de

abril, no salão da Igreja Evan

gélica Luterana Martim Lutero,
no Garibaldi, e tem como obje
tivo incentivar os agricultores
jaraguaenses a investirem no

plantio de palmito.

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 53/2012.
SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL. OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para construção de
ponte de concreto armado sobre o Rio Jaraguá, com comprimento de 100,00m

(cem metros) e largura de 17,00m (dezessete metros) totalizando 1.700,00m2
(mil e setecentos metros quadrados), ligando a Rua 7 - Walter Marquardt com
a Rua 8 - João Januário Ayroso, com fornecimento de materiais e mão de obra,
em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/
Quantitativa e Minuta de Contrato, anexos deste edital. REGIMENTO: Lei

Federal n.? 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA

ENTREGA dos ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 07 de maio de 2012, no
Setor de Protocolo desta Prefeitura. ABERTURAdos ENVELOPES: 14:00 horas

do dia 07/05/2012 na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

OBTENÇÃODO EDITAL E SEUSANEXOS: O edital estará disponível na Internet
no endereço www.jaraguadosul.se:gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do

Edital (Projetos, Memorial e Planilha Orçamentária-Quantitativa), deverão ser

retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das

13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa de

R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser
retirada no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima.

ORÇAMENTO MÁXIMO DA OBRA: R$ 2.888.282,97 (dois milhões oitocentos

e oitenta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito

no endereço acima ou pelos fones: (0**47) 2106-8626 (Sr. Márcio) ou 2106-

8147 (EngO Ivan) ou ainda pelos e-mails:marcio.obras@jaraguadosul.com.br
ou id8920@jaraguadosul.sc:gov.br (Enq? Ivan Andréias Wolter). Jaraguá do Sul

(SC), 28 de março de 2012.
CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dengue

Três novos focos
foram encontrados

Com estes já são sete focos do mosquito
identificados na região em apenas três meses

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Três novos focos domosquito
da dengue foram encontra

dos no bairro Vila Lalau, neste
fim de semana. Com estes, já
são sete focos do mosquito, em
apenas três meses, e nove casos

de suspeita da doença. No ano

passado, foram encontrados um
total de 11 focos e 29 casos sus

peitos. Os dados indicam que há
um aumento preocupante do

mosquito na região. Segundo
o gerente da Vigilância Epide
miológica, Walter Clavera, esse

aumento é devido, sobretudo,
aos transportes de carga e aos

de turismo, já que o inseto não

é natural da região. "Nós temos

conseguido controlar a situa

ção' mas o que mais preocupa
são as pessoas de fora da cidade

que podem estar doentes e que
vêm para a região".

Por causa do trabalho de

monitoração da equipe de con

trole de zoonoses da Vigilância
de Saúde, os focos estão sendo
identificados. "Nossa equipe tem
espalhadas pela região cerca de
700 armadilhas, que são moni
toradas semanalmente. Quando
um foco é identificado, uma área
de 300m é delimitada e revistada
detalhadamente. Além disso, um
material com informações é dis
tribuído aos locais", disse Clavera.

J

Sobre os nove casos de sus-

peita da doença, Walter afirma

que nenhum foi confirmado,
porém, nenhum também foi
descartado. liA gente orienta a

população que a qualquer sin
toma da doença procure orien

tação médica para diagnóstico
e evite a automedicação". Os

principais sintomas da dengue
são: febre alta, dor de cabeça,
dor nas articulações, manchas
na pele e vômitos.

Quando um foco é
encontrado, uma
área de 300m é
delimitada e

revistada
detalhadamente.

Walter Clavera,
gere:nte da Vigilância

Epidemiológica

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBliCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

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

EDnALDE�ÇÃODEPR�TO
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 INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 205700/2012 Sacado: ANDRE DEMARCHI Endereço: RUA ANGELO RU

BlNl, 923 - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: IMOBlUARlA
KUCHENBECKERLIDA. Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 03/08 - Motivo: falta de paga
mentoValor:R$ 722,22Data para pagamento: 04 de abril de 2012ValorR$27,06Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 660,00 - Juros: R$ 3,96Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205460/2012 Sacado: ANNAEVA REPRESEND\COES COMERCWS LIDA

Endereço: RUAANGElDNUO BARUFFI 227 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-550 Credor:
AUDICONTCOND\BlllDADE S/S LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 117/05 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 353,86 Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor

R$24,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$1,10 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 205702/2012 Sacado: CLEONICE ROBERTO Endereço: RUA OTID ALWIN

WELK 159 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000Credor: IMOBlIlARIA KUCHENBECKER
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 03/07 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
581,38 Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor R$26,22 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 520,00 - Juros: R$ 3,12 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205511/2012 Sacado: EDILSON ALVES VElDSO Endereço: RUA GOlAS 40
- VIlA LENZI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 251025754 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 15.633,66 Data

para pagamento: 04 de abril de 2012ValorR$l.l54,71 Descrição dos valores: Valor do título:

R$14.446,10 - Juros:R$1.l31,61 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital:R$23,10 Condu

ção: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 20570112012 Sacado: EUANE DO ROerO MAIA Endereço: RUA ANGElD
RUBlNl937 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Credor: IMOBlUARlA KUCHENBE

CKERLIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 03/06 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 661,86Data para pagamento: 04 de abril de2012ValorR$26,70 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 3,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96
---------------------------------------------------------------------------------------------T-----------

Apontamento: 205298/2012 Sacado: FABRICIO RODRIGUES Endereço: RUA JOSENARlD
CH,2781 - TIFA MARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790 Credor: IAUTHER INDUS

TRIA E COMERCIO DE PECAS PARAMAQ C Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2470/AE
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 735,08Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor
R$24,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 678,00 - Juros: R$ 1,13 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 205348/2012 Sacado: GUSTAVO FEUPE MARCEllNO Endereço: TEREZA
MARW FlDRlANO 88 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Credor: CHAVES MARTELINHO DE

OURO - LIDA Portador: - Espécie: DM - N" Titulo: 000815/A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 295,83 Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor R$41,92 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 225,00 - Juros: R$18,82 Emolumentos: H$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$23,20- Diligência:R$14,71

Apontamento: 205586/2012 Sacado: JOEL HEPP KRAUSE Endereço: RUA GUILHERME
HASS 137 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: COOP DE ECON E CREDITO MU
TUO DOS Portador: HUANG SAN YIH-ME Espécie: DMI - N° Titulo: 22021201 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 292,49 Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor R$23,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 240,00 - Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$ 11 ,60 -

Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 205497/2012 Sacado: LENZI INDUSTRIACOM. E PUBUCIDADE LID Ende

reço: RUALUIZKIENEN 230 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-630 Credor: SIPARCOMERCIO
DE PARAFUSOS E FERRAMEND\S LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1124 10419
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 140,05Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor
R$23,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 92,58 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205439/2012 Sacado: MARCELO KRUGER Endereço: RUA FREDERICO
CURT ALBERTO VASEL 145 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-560 Credor: RETIMAQ RE
TIFICA DE MAQUINAS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2265410404 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 455,36 Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor R$26,20
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 405,00 - Juros: R$ 3,10 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 205492/2012 Sacado:MIRANDA SERVICOS EMPRESARWS Endereço: RUA
MARECHAL FlDRlANO PEIXOTO 59 SL Dl - Iaraguã do Sul-Se - CEP: 89251-150 Credor:
SELBETTI GESD\O DE DOCUMENTOS SA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 37517-F -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 248,06 Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor
R$23,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205343/2012 Sacado: �URANTE ZlNHO BATISTA LIDA Endereço: R
PRES EP!TAClO PESSOA 519 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: DISTRlBDE
BEBIDAS JOINVIILE LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 02270282 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 136,72 Data para pagamento: 04 de abril de 20r2ValorR$23,66 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 88,90 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205347/2012 Sacado: SIIAMARA PEC Endereço: RUAlDURENCO KANZLER
482 ex 03 AP 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: CHAVES MARTELINHO DE OURO -

LIDA Portador: - Espécie: DM - N°Titulo: 001151-A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
335,13 Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor R$32,28 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 270,00 - Juros: R$ 9,18Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 205727/2012 Sacado: VALMIR JOAO DE UM Endereço: ARTHUR BREI
THAUPT 26 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-839 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 18893 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 220,66 Data para pagamento: 04 de abril de 2012Valor R$24,08 Descrição dos
valores: Valor do título: R$I63,73 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 04/04/2012. Iaraguá do Sul (SC), 04 de abril de 2012.

Tabelionato deProtesto Gríesbach
Total de títulos publicados: 14

Suspeita de racismo

Professora é ouvida
A professora suspeita de ter chamado um aluno de "macaco"

prestou depoimento nesta terça-feira na delegacia de Guarami

rim. Segundo o delegado responsável,Walter Santin, a educadora

negou o crime de injúria racial e disse que havia apenas chamado
a atenção dos alunos. Ela também teria dito se tratar de uma tur

ma difícil de conter. Santim ainda escutou o depoimento do aluno,
que reafirmou as acusações. O próximo passo da investigação será

ouvir alguns dos alunos presentes no dia e a direção da escola.

Colisão

[ovem sofre fraturas
Um motociclista sofreu um acidente ontem de manhã em

Massaranduba, no km 21 da SC 474, logo após a MoserAlimentos.
Celso Deretti Junior, de 20 anos, acabou fraturando as duas pernas
e os dois braços em uma colisão com a traseira de um caminhão. A

neblina pode ter sido a causa do acidente. O caminhão teria frea

do bruscamente e Celso não teria tido tempo de evitar a batida. Os

bombeiros foram acionados e socorreram o jovem, que foi levado
ao Hospital e Maternidade São José, onde ficou internado.

Homem é detido

Furto demateriais
Durante ronda na madrugada de ontem, a guarnição da PM

abordou o condutor de um Chevette em atitude suspeita, no bair
ro Nereu Ramos. Ao fazer a abordagem, foram encontradas bar

ricas de "tinta e sacos de massa de acabamento que o motorista

afirmou ter ganhado de uma obra. Ao verificar no local informado,
a PM constatou que o material tinha sido roubado. O homem re

cebeu voz de prisão e encaminhou os policiais até sua casa, onde

foram encontrados mais materiais. O motorista agia juntamente
com um comparsa, que fugiu. O envolvido, o veículo e os mate

riais foram levados para a delegacia.

REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SAND\CA1l\RINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDnALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagaríem) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou dorniciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica 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 C:;NCGJ.

Protocolo: 29475 Sacado:DEVIGIUTRANSPORfESUDAMECNPJ: 06.118.058/0001-10Endereço: RuaBananal nO 440, Ba
nanal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: SHARKMAQUINAS PARACONSTRUÇÃO LIDACNPJ: 06.224.121/0001-01
Número doTítulo: 1300000301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA
- AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 23/03/2012 Valor: 447,40 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 29476 Endereço: Rua Bananal n° 440, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: SHARKMAQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO UDA CNPJ: 06.224.121/0001-01 Número do Título: 1300001661 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 23/03/2012 Valor:

593,87 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29389 Sacado: JAMILE LEITE - ME CNPJ: 14.397.499/0001-27 Endereço: Rua Emilio Manke Iunior n° 7193, Rio
Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMERCIO EMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONlCOS SULBRA
SILMANUTENÇÃO LIDAME CNPJ: 06.010.069/0001-82Número doTítulo: NFE 1191 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 22/03/2012 Valor:

80,78 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29425 Sacado: UZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRA ME CNPJ: 13.889.804/0001-35 Endere

ço: Rua Marcionilo dos Santos nO 133, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: ALP. CONFECÇOES LTDA CNPJ:
07.762.110/0001-30 Número doTítulo: 1264/005 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:!TAU
UNIBANCO SADataVencimento: 16/03/2012 Valor: 566,86 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
--------------------------------------------------------------------------------------_-----------------------------------------------------/-

Protocolo: 29433 Sacado: MACIGE COMERCIO LIDA - ME CNPJ: 73.321.697/0001-76 Endereço: Rua lrineu Vilela Veiga
n° 137, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: MARA RUBIA BATISTA ME CNPJ: 06.871.423/0001-63 Número do Tí
tulo: 386/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
12/03/2012 Valor: 593,40 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 29436 Endereço: Rua IrineuVilelaVeiga n° 137,Centro, 89270-000,Guaramirim Cedente: MARARUBIA BATISTA

MECNPJ: 06.871.423/()()(?: -63 Número doTítulo: 387/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
mm UNIBANCO SADataVencimento: 12/03/2012 Valor: 756,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:·R$15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;--------------------

Protocolo: 29396 Sacado: MAlHA EliSIANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço: Rua Apolonia Schimitz nO

66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: CMR INDUSTRIA E COMERCIO UDA CNPJ: 61.558.037/0001-24
Número do Título: 0003296204 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 17/03/2012 Valor: 375,65 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29258 Sacado: NACIONAL PISOS UDA CNPJ: 03.717.556/0001-91 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 3500, Ami
zade, 89270-000, Guararnirim Cedente: DELTA INDUSTRIA CERAMICA SA CNPJ: 47.595.863/0004-65 Número do Título:
0163332-07 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
08/03/2012 Valor: 727,02liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 29260 Endereço: Rua28 deAgosto nO 3500,Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: DEITA INDUSTRIACE
RAMlCASACNPJ: 47.595.863/0004-65Número doTítulo: 0163334-07 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:!TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 08/03/2012 Valor: 231,65 liquidação após a-intimação: R$11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29491 Sacado: TOKE ZERO ESTAMPARIA E CONFECÇOES ITDA CNPJ: 10.291.261/0001-61 Endereço: Rua
Claudio Tomazelli n° 1889, Vila Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS LIDA

CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número doTítulo: 735 3/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 20/03/2012 Valor: Ll63,50 liquidação após a intimação: R$ 11.60, Con

dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramirim, 04 de abril de 2012.

CHRlSTA TNGEHlLLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICIDADE 120 I QUARTA-FEIRA,4 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




