
1 RQfrigQrantQ
!!chwQPPl!s
Groan Citrus R$350ml
+'1 !!anduba
PQrdigão 14.5g

Imagens meramente ilustrativas. Ofertas Válidas: 27/03/2012 a 03;U5/2012.

Exibição BandaMarcial do Corpo de Fuzileiros
Navais, considerada uma das maiores do mundo, Ise apresenta hoje, gratuitamente, naArena Jaraguá.

Homicídio e' acidentes

Violênciamarcou o fim
de semana na região

No sábado, um rapaz de 20 anos foi encontradomorto a tiros, no bairro Estrada Nova, em Jaraguá
do Sul. No mesmo dia, uma colisão na BR-280, entre Jaraguá e Corupá, causou amorte de um homem

de 30 anos. Outros dois acidentes resultaram em dois feridos graves em Corupá e Guaramirim.

Páginas 23 e 24

Insegurança EDUARDO MONTECINO

Hoje, em Jaraguá, só o àpito da locomotiva avisa aos motoristas e pedestres da apro:x::imação do trem.
Maioria das cancelas que deveriam baixar, sinaIizando a interrupção da passagem, não ftmciona. Página 19 DaianaConstantino
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Concurso

Inscrições já
estão abertas .

APrefeitura de Iaraguádo
Sul está oferecendo 48 vagas
nas áreas deAdministração,
Operacional e Saúde.As
inscriçõespodem ser feitas

pelo site até 7 demaio.
Página 7

Toda sexta·feira encartada aqui no OCP

FUtebol

Repensando.
o amador
Reunião nanoite de hoje, na
sede da liga Jaraguaense
de Futebol, será importante
não só para definir o
calendário da temporada,
como para repensar a

própria entidade.
Página20

Quedas de energia
Pa.r.lamentares da região
recon-em ao presidente

da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa

Catarina), Antônio
Marcos Gavazzoni,

para reivindicar
melhorias
no serviço.
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Marangoni

ncontro Nacional
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d;of{�s,'
realizado recentemente em
Blumenau. As lideranças
definiram p�la busc
';. , "." ';.'" .,,'.Jr, "", t Ó'. '

I de niaior flexiDllizaç'
e principalmente pela
desburocratização,
para que as MRBs se
sintam estimuladas ao
desenvolvimento de seus
negócios, 'invistam em

crescimento emelhorem a

sua competitividade.

Missão à

Turquia
A Fiesc (Federação
das Indústrias de Se)

comercial entre os
dois países. Amissão

empresarial será realizada
de 3 a 10 de junho.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Inovação
AApevi está divulgando o programa ''ALI

- Agentes Locais de Inovação", iniciativa
do Sebrae em parceria com o CNPq (Conse
lho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) com 'o objetivo de promover a

inovação nasMicro e Pequenas Empresas dos
ramos têxtil e metal-mecânico. Para colocar
o programa em prática, as empresas da região
estão recebendo visitas de um Agente Local de
Inovação do Sebrae, com a tarefa de coletar in

formações quanto às necessidades de cada em

preendimento. O atendimento é gratuito e visa
detectar quais consultorias podem ser desen
volvidas por provedores de solução.

Como vantagens para os participantes
o programa oferece crescimento e fortaleci-

\

menta da empresa; inovação em processos,

produtos, marketing e na estrutura organi
zacional; destaque no mercado, tornando
se mais competitiva; identificação de novas

oportúnidades de mercado e inovação; au
mento de produtividade e receita.

A iniciativa integra o PREC (Programa
de Revitalização Catarinense que atende
as MPE e EPP) com o objetivo de promover
inovação, maior produtividade e a sustenta

bilidade nas empresas participantes.Através
deste programa, a empresa recebe capacita
ções; consultorias empresariais e iniciativas

para acessar novos mercados. Para agendar
uma visita dó ALI, as empresas interessadas
devem entrar em contato com a Apevi pelo
telefone (47) 3275-7028 ou pelo e-mail even
tos@apevi.com.br.

EDUARDO MONTECINO

icultores
Grande parte dos 231 avicultores que forneciam para o frigorífico Seara con

tinuam totalmente sem perspectivas .enquanto u!lla minoria que continua forne

cendo para a empresa sobrevive a duras penas para pagar os investimentos realiza

dos e alimentar a família. O deputado pela região, Carlos Chiodini, está buscando
alguma solução junto à Secretaria de Estado da Agricultura. A grande esperança é

viabilizar a vinda de outra empresa para a região para aproveitar os criatórios lo
cais. Infelizmente, namedida em que o tempo passa, as esperanças se tornam cada

vez menores. Este criadores não tinham em seus contratos nenhuma cláusula de

indenização e por isto ficaram totalmente a descoberto.

,'IfI'd#ff1lll LOTERIA FEDERAL
11íIi�1;,Hl EXTRAÇÃO N° 04647

rIé!� 10 08,906 1.000.000,00

� 20 34.134 24.000,00

AiiJ
30 19.493 14.500,00

flgtiíiiô, 40 70.184 14.000,00

�� .'111' 50 07.680 12.240,00

W-�t
t LOTOMANIA

tWllr� SORTEIO N° 1234
04 - 06 - 14 - 17 - 24

35 - 53 - 56 - 58 - 59

Medidas estruturais
As primeiras reações ao pacotedemedidas do governo, abrigadas
no chamado BrasilMaior, vieram na direção correta, mas
resolvem apenas alguns problemas. Note-se que amaiorparte
dos incentivos vêm amparados no INSS. Portanto, o governo dá
um incentivo em uma área em que já tem um déficit significativo ...

para cobrir. É umamedida que não se sustentano longo prazo.
Fatalmente, haveráummomento em que será necessária a
revisão desta tributação para que hajaum equilíbrio nas contas.
Resumindo, é apenasmais umamedida paliativa que não ataca o
cerne da questão, o que só poderá ser obtido com reformasmuito
mais profundas. O que preocupa é que esta troca de base para a

tributação do INSS é favorável para as empresas mais integradas
normalmente asmaiores - enquanto as que terceirizamboa parte
de sua produção podem até ficar no prejuízo.

"'!fI 60 - 63 - 64 - 67 - 69
tlHh1iIid8. 73 - 74 - 78 - 93 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1378
02 - 05 - 17 - 18 - 54 - 59

QUINA
SORTEIO N° 2867
12 - 18 - 37 - 45 - 59

DUPLASENA
SORTEIO N° 1061
PRIMEIRO SORTEIO
02 - 08 - 17 - 18 - 24 - 37

SEGUNDO SORTEIO
04 - 09 - 18 - 27 - 35 - 49

Alessandro

Truppel Machado
"É um debate contínuo em tomo

de propostas visando ao tratamento
diferenciado para este setor que hoje
responde por 98% das empresas
formalmente constituídas e 60% dos
trabalhadores com carteira assinada,
ajudando na geração de riquezas no
Brasil. É um direito constitucional

que assegura as condições para que o
empreendedorísmo continue ajudando
no desenvolvimento econômico". Este

é o posicionamento do presidente da
Apevi em relação às reivindicações das
Micro e Pequenas Empresas.

Gladiadores

desempregados
Pouco mais de uma década atrás,

.

numa visita ao Coliseu em Roma,
um gladiador poderia ser visto

apenas na imaginação. De lá para
cá, os romanos fantasiados de
gladiadores se multiplicaram quase
tão rapidamente como os gatos
no entorno desta atração turística,
sempre dispostos a posar para as

fotos dos turistas. Numa tentativa
de tornar o entorno do Anfiateatro
Flaviano menos tumultuado, a
Prefeitura proibiu o trabalho dos
mesmos e logicamente conseguiu
um bocado de protestos.

Marisol
Esta grande produtora de vestuário
informou que seus investimentos
em Gestão Ambiental em 2011

alcançaram R$ 4,4 milhões, aplicados
na coleta seletiva e avaliação
constante de resíduos gerados,
monitoramento de água e efluentes,
assim como na redução do consumo
de recursos naturais e avaliações do
atendimento à legislação ambiental.
Tratam-se de medidas necessárias

para uma empresa que tem

compromisso com a sustentabilidade
e sabe que é mais fácil prevenir do
que ter de arcar com o custo de um
eventual acidente ambiental.

I.NDICADORES ÍNDICE PERÍODO

SELIC 9,75% 7.MARÇO.2012
........................ - �

.

.!!l g!.9..1.g_°(o �.:.��.I".:.�g.1..� .

CUB 1.136,34 ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

BOVESPA .. -1,21% 9.ABRIL.2012

NAS'IlAQ··
.. ·····

················"'····················i··�i�Ó80i�······ 9:ABRiL:·20i'2'····················
..

ÁÇÕES·····························PETR4············ú':·59···············.··�i:á60;�·····
.. ···················· .

VALE5 40,77 .. -0,85%
BVMF3 11,39 '.1,70%

..................................................................... ,
.

POUPANÇA 0,5537 11.ABRIL.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .. -3,05%
OURO .0,00%

US$ 122,720
US$ 1641,600

CÂMBIO
................................................................................................................. ., ,., .

COMPRA VENDA VAR.

Pº.�� Ç-ºM.J!j.ªÇ.� .. {�M ª�.L.�.I.ª}.?9. �.I.ª�.�-º ! :-ºI.ª.�.<l(o.
Pº.J;;.� .. r.P.Jg.êM-º .. (�.M..B.�)_ )_/.!..9.º-º ).&fJ.º-º... . � .. º<l(<! .

J!j.Y.ª,.9 .. _(_J!j.M .. ª,.�)_ ?I.ª.7.�.ª ?I.ª.ª?ª ! :-ºI.. �.�<l(o.
LIBRA (EM R$) 2,8868 2,8899" -0,14%
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Perturbação do sossego alheio:
um problema da sociedade

graves, pois podem ocorrer' ri
xas graves entre as pessoas por
acharem que "eu tenho o direi
to de fazer o que eu acho que é
certo porque trabalho de segun
da a sexta- feira". Já ouvi pesso
as se expressando deste modo

A legislação brasileira pune
esse tipo de atitude, podendo
acarretar pena de prisão simples
de 15 dias a três meses ou mul
ta, conforme a lei nO 3.688/41
no seu art 42. Então, cabe a to

dos terem consciência do seu

papel na sociedade e utlízar
se da razão, para não fazer
uso abusivo de seus direitos

subjetivos, respeitando o seu

próximo e ter em mente que
o o direito de alguém começa
quando cessa o de outrem.

CaroIine Eichstaedt,
acadêmica de Direito da

UniasseIvi/Iameg

.�

redacao@ocorreiodopovo,.com.br .

;-
1'1,

História e Filosofia
Há quem diga que a juventude é um mal ... Um

mal que passa rápido. A juventude pode passar
rápido sim, não a estupidez. Um estúpido aos 16 anos
será um estúpido "muito melhor" aos 80. Dou logo
um exemplo.Acabei de ler sobre uma discussão em
São Paulo a propósito das matérias ensinadas no

Segundo Grau. Muitos dizem que há ensino em

demasia e de coisas inúteis. Foi aí que encrespei
o cabelo. Alguns jovens foram ouvidos e muitos
deles disseram, por exemplo, que não faz sentido

perderem tempo estudando matérias inúteis como
História e Filosofia. Tive vontade de saltar na gar
ganta desses broncos.

Como é que eles podem achar História e Filo
sofia inúteis? A História conta da vida, da evolução
dos seres humanos em sociedade, todos os seus

melhores acertos e todos os seus mais retumbantes

equívocos. EstudarHistória é ver um "filme" da his
tóriahumana, é aprenderpara não repetir os ·erros e
aperfeiçoar os acertos, enfim ...

Quanto à Filosofia nem é preciso abrir a boca.A
Filosofia é a ciência dos porquês, é o estudo do ser

humano na sua integralidade, é a mãe de todas as

demais ciências. Estudar Filosofia é estudar as al
mas, o ser, a vida. Tanto História quanto Filosofia
devem fazer parte de todos os currículos, em todos
os níveis de ensino.

'

Imagine ummédico que não tenha a sua forma

ção assentada sobre um sólido conhecimento das hu
manidades, que não seja na essência um humanista,
um apreciador e estudioso de todas as ciências da
arte e do pensamento humano, imagine. Um su

jeito que não tenha essa formação poderá ter um
diploma mas será um asno. E assim os advogados,
os jornalistas, os garçons, todos e sempre. E será um

estúpido para sempre um jovem que diz que estu

darHistória e Filosofia é perder tempo na vida.

Os tapados
Se você já leu o texto maior, fica mais fácil en

tender este de agora. Na reportagem do Estadão,
quando discutiam o Segundo Grau, alguns jovens
disseram que - ''A escoladámuita base paraHistória
e Filosofia, ciências inúteis, e não dá, por exemplo,
para tecnologia, que tem tudo aver com o que acon
tece hoje...

" Se esses tapados lessem um pouco mais
iriam saberqueBillGates eSteve Iobs, para citardois,
dormiam em cima dos livros de História e Fílosofia.
São nomes do iluminismo das tecnologias. Mas os

jovens que não passam de pobres diabos pensam
que tecnologia é digitar bobagens em computador e
jogarvideogames. Isso qualquer tapado faz.

Os grandes
As aparências enganam. O sujeito olha de

longe um empreendedor de qualquer área e

pode pensar que o sujeito sabe pouco, tem pou
ca leitura, é, enfim, um cara que apenas deu sor
te... Chegando mais perto, descobre que a cabe

ça do sujeito temmil e uma leituras, que ele sabe
demuito e quer sabermais. E faz sentido. Para ir

longe na vida não se pode ir de cabeça vazia. E _

quem nutre a cabeça tem o que dizer, afirma-se,
ganha respeito. E quem não pode?

Falta dizer
Quem estiver com a cabeça anêmica de as

suntos e bolsos vazios é só passar no melhor dos

supermercados, nele vai encontrar "remédios" de
toda a sorte para as anemias da cabeça e os furos nos
bolsos, esse supermercado tem o nom� de livraria.

,.

,.
,

São vários os benefícios que
a convivência social traz às

pessoas, contudo, esse mesmo

convívio pode gerar grandes pro
blemas. Um deles é a perturba
ção do sossego alheio, causado
por

-

construções, veículos, ani
mais ou o volume da casa do vi
zinho que pode estarmuito alto.
Este último ponto é o que está
causando maiores problemas
de convívio entre a sociedade.

Existe em nossa sociedade
um consenso de que até as 22
horas pode-se fazer "barulho"
isto é um equívoco, pois a partir
do momento que se atrapalha
o cotidiano de alguém em qual
quer hora do dia já se caracteriza
como perturbação alheia, haja
vista que há pessoas que traba
lham ou estudam à noite e usu
fruem do período diurno para
descansar, estudar, por exemplo,
e não desejain sofrer incômodos. .

Isso pode gerar consequências

CODlpartUhe a sua opillião. Escl·eva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

, .
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Salários

Prefeito sancíona
.

.

reajuste de 30%
Aumento nos vencimentos dos parlamentares
para a próxima legislatura decepciona população

GUARAMIRIM

Alexandre Perger

Oprefeito e os vereadores de
Guaramirim que se elege

rem para o mandato que inicia
em janeiro do ano que vem

serão beneficiados com o au

mento de 30% nos salários. O

reajuste, proposto pelo presi
dente da Câmara de Vereado

res, Osni Fortunato (DEM), foi

aprovado pelos parlamentares
e sancionado pelo prefeito Nil
son Bylaardt (PMDB).

Com o aumento, o salário
do prefeito passa de R$ 14,6mil

para R$ 19 mil. Os secretários

vão receber R$ 6,7 mil e não

mais R$ 5 mil. Já o vencimento
dos vereadores salta de R$ 3,3
mil para R$ 5,4 mil. Se contar

apenas o reajuste dos parla
mentares, o impacto anual é
de R$ 277, 2 mil a mais no or

çamento. Em Ioínville, cidade
com mais de R$ 500 mil habi

tantes, o prefeito Carlito Merss

recebe salário de R$ 19,9 mil.
Guaramirim tem pouco mais
de 35mil habitantes.

Fortunato afirma que o va

lor de 30% foi tirado com base
em outras cidades. "Estamos

ganhando menos que outras ci
dades menores, como São João

ARQUIVOOCP

DEFESA
Prefeito
Nilson

Bylaardt
aflrmaque

aumento vai

equilibrar os
valores dos

salários

Agentes políticos

Reajuste emCorupá
Em Corupá também foi

aprovado aumento no salário
dos agentes políticos. No en

tanto, o número é menor. O re

ajuste será de 6,08%, conforme
o INPC (Índice Nacional de Pre
ços ao Consumidor). Com isso,

o prefeito Luiz Carlos Tamanini
(PMDB) passa a receber R$ 9,5
mil. O vice-prefeito e os secre

tários terão vencimento de R$
5,4 mil. Já o salário dos verea

dores passa de R$ 2,5 mil para
R$ 2,7 mil.

.

do Itaperiú", diz o vereador. So
bre a comparação com o salário
do prefeito de Joinville, o de
mocrata diz que "cada um valo
riza o que tem". Para ele, Byla
ardt merece o reajuste, porque
"vem fazendo alguma coisa, ao
contrário de Carlito Merss, que
não tá fazendo nada", ataca.

O presidente do Clic (Con-'
selho de Líderes Comunitá-

. rios de Guaramirim) , Charles

Longhi, lançou um manifesto
cobrando que os vereadores e

o prefeito voltem atrás e revo

guem o aumento. Para Longhi,
o reajuste não deveria ser mais

que 7%, de acordo com a infla

ção. "Muitos trabalhadores não
recebem tanto aumento, inclu
sive os servidores públicos", diz
o presidente, que afirma estar

semanifestando como cidadão.

Polêmica

Bylaardtse
"justifica"

Para justificar o reajuste
de 30% no salário, o prefeito
Nilson Bylaardt faz questão de
destacar o aumento no venci
mento dos servidores públi
cos, que foi de cerca de 10%

este ano. Como exemplo, ele
cita o menor salário da Pre
feitura de Guaramirim, o dos
auxiliares de serviços gerais.
Segundo Bylaardt, a folha sa

larial desses servidores pas
sou de R$ 575 para R$ 1.089

em três anos. "Nós demos o

maior aumento salarial para
servidores públicos do Brasil",
ressalta o prefeito.

Outra justificativa para o au

mento, de acordo com Bylaar
dt, é a defasagem que o salário
dos agentes políticos sofreu nos
últimos quatro anos. "Isso deve

recuperar o que nos perdemos,
vai valer para os próximos qua
tro anos", diz. Bylaardt afirma
que o salário do prefeito será de

R$ 14 mil líquido, descontando
o Imposto de Renda. "Precisá
vamos desse aumento, é difícil
achar um secretário que queira
ganhar esse salário", comenta.

VOCÊ CONCORDA COM O AUMENTO SALARIAL

DE 30% PARA OS AGENTES POLÍTICOS?

Eu acho uma

Ü\justiça para o

trabalhador. Para

subir o salário dos

trabalhadores é

difícil, já o deles é

sempre mais fácil.

Roseli de Oliveira,
operadora

Os vereadores têm o

salário, mais as verbas
de gabinete. É wna
vergonha, falta-de

bom senso. As pessoas

precisam viver com bem

menos do que isso.

Hilário Helder

Zaradzki, empresário

Acho isso um absurdo.

Tanta gente precisando
de um aumento de

salário para viver e eles
dando aumento para
o prefeito, que deveria

olliar pelo povo.

Tatiana Vogel,
merendeira

Para nós eles
aumentam sempre

pouco, mas para
eles é sempre muito.
Para mim, 30% é
um exagero, uma

injustiça.

Inês Silva,
aposentada

, .

E um absurdo,
tantas pessoas
passando fome e

ninguém olha pelo
povo. Falta investir

na segurança
e em educação.

Hembrandt Welles,
metalúrgico

Na minha opinião é
um absurdo. Para o

povo que realmente

trabalha é sempre
pouco aumento, já
para eles é sempre
uma exorbitância.

Leandro Rodrigo da

Silva, estampado..
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o vereador: de Schroeder
Moacir Zamboni (PT)
garantiumais uma
emenda do deputado
federal Décio I1ima (PT)

I
,
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valor deR$ 250mí!. o
dinheiro será investido na
pavimentação de- ruas. O

prefeito FelipeVoigt (PP)
deve decidir onde a verba .

será aplica

murmúrios se tornam
oficiais, o PT diz que tem
a disposição de integrar
chapamajoritária os

filiados Airton Sudbrack e
.

Jus�ino da L�ZrA d�finjção
.

.

por cautlidâtg próptio.ou
outro Ocorre Somente no
dia 5 de maio, no Encontro
de Definição de Tática
EleitoraL

., II

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

3275-0 65

Quedas de energia
em Massaranduba

No próximo dia 18, parlamentares de Mas
saranduba se reúnem com o presidente da

Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina),
. Antônio Marcos Gavazzoni, em Florianópolis.
Em pauta, as frequentes quedas de energia elé
trica que ocorrem no município. No encontro,
além de representantes políticos, à presidente
da Aciam (Associação Empresarial de Massa

randuba), Ivan Rodrigo Kucwkowski, deve re

presentar- a classe, hoje a principal prejudicada
devido às falhas no serviço.

Desde o mês passado, ruA abaixo-assinado
I

circula nas empresas da cidade. Cerca de dois
mil apoios devem ser recolhidos, de acordo com

o vereador Mauro Bramorski (PSD). Paralela
mente, uma denúncia relatando os problemas
será encaminhada à Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica). O deputado Dieter Ianssen
(PP), que esteve ontem visitando o município
de Corupá, disse que o prefeito Luiz Carlos Ta
manini (PMDB) também reclamou dos serviços
da Celesc � reivindicoumelhorias no sistema de
abasteciniento de energia elétrica.:

O pepísta garantiu que levará a questão
a Gavazzoni e que vai participar da reunião

agendada para o dia 18, aproveitando para
fazer o pedido de mais investimentos na área

para toda região do Vale.

MARCELE GOUCHE

(AMAR

Falta de compromisso
Cadê os vereadores Jaime de Ávila (PT) e
Caubi Pinheiro (PDT) na sessão da Câmara
ontem à noite? Os dois ficaram pouco menos
de 20 minutos na reunião. Definitivamente,
Diogo Iunckes (PR) não pode contarmais com
os colegas para fazer oposição ao governo
municipal no Legislativo.

É a perspectiva de poder
que move a política.

Aécio Neves, apontado como candida.to
óbvio do PSDB a presidente por
Fernando Henrique Cardoso.

Lei Seca
Amanhã, aCâmara dos Deputados deve votar o projeto que altera a Lei Seca e autoriza o
uso de testemunhos, exame clínico, imagens e vídeos comomeios de provapara confirmar
a embriaguez demotoristas. Para oministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, asmudanças
vão viabilizar a punição de quem dirige sob efeito de álcool, pois o formato atual da legislação.
toma impossível a punição, já que omotoristapode se negar a fazer o teste do bafômetro e

o exame de sangue,mesmo que haja sinais evidentes de embriaguez.A lei considera crime
dirigir sob concentração de álcool superior a 0,6 gramapor litro de sangue.

.

Esclarecendo sobre
dívidas atuais

A série especial sobre a saúde financeira dos

municípios da região incomodou o governo de
Massaranduba e está sendo um "prato cheio"

para os adversários políticos do prefeito Mário
Fernando Reinke (PSDB). Para explicar sobre as

despesas atuais da gestão municipal, o sécretário de

Administração, Maurício Prawuski, disse à coluna
ontem: "O saldo da Prefeitura não está no negativo.

Até 31 de março nosso caixa contava com R$ 8,2
milhões. Já as dívidassornam R$ 4,1 milhões".

Berryemuma
"saia justa"
o presidente da Câmara de
Massaranduba, Píer Berry
(PMDB), que disse ter sido
contrário ao aumento do
salário dos vereadores, foi
desmentido pelo colega
Mauro Bramorski (PSD):
"Bm reunião preliminar já
discutimos esse assunto e

ele (Píer Berry) queria sim
aprovar o aumento salarial
de 30% dos parlamentares .

Apenas eu e oValdir Zapellini
(PP) fomos contra a proposta".

r

Quem cala,
eensente
Os oito vereadores de
Guaramirim que votaram pelo
aumento de 30% dos próprios
salários, do prefeito, vice e

secretários na semana passada
fizeram valer o ditado "quem
cala, consente" na sessão.
ordinária de ontem. Uma

palavra sequer foi proferida
pelos nobres parlamentares
que estão sendo alvos de
críticas na imprensa local. Vale
lembrar que apenas Diogo
Iunckes (PR) votou contra o

aumento da remuneração do
Executivo e do Legislativo.

, www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

Cadê o PT
sola de sapato'
o PT de Jaraguá criou na internet um
grupo de discussão por e-mail do

programa de governo. No entanto,
a iniciativa é criticada por filiados

que estão recebendo o convite. No
entendimento de petistas, a legenda
começa a perder a característica
popular de gastar sola de sapato para
estar mais próxima da comunidade.

Mais vereadores
Em Schroeder, a expectativa sobre
o aumento ou não do número de
cadeiras na Câmara para a próxima
legislatura continua. A proposta
cogitada é de criar mais duas vagas,
somando no total II - mesma

quantia de parlamentares que
possui o Legislativo de Jaraguá
do Sul, que provavelmente deve
retomar o debate, em breve.
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Caixa Econômica anuncia programa
,

'I

Instituição quer
melhorar o acesso dos
brasileiros ao crédito
e ajudarmicro e

pequenas empresas

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

1\ Caixa Econômica Federal
.t\.anunciou ontem o progra
ma Caixa Melhor Crédito, que
visa à democratização do aces

so ao crédito para as famílias
brasileiras e melhores condi

ções de financiamento parami
cro e pequenas empresas.

O CaixaMelhor Crédito tem
quatro grandes pilares: redu
ção acentuada das taxas 'de

juros, aumento do volume de
recursos disponíveis ao mer-

cada, valorização dos clientes
(atuais e de novo relaciona
mento) e orientação para o

crédito consciente.
"Ao implantar este progra

ma, a Caixa reafirma o seu po
sicionamento de instituição
financeira que oferece as me

lhores condições de crédito e

de maior respeito ao cliente,
e avança para um novo pata
mar", disse o presidente da

instituição, Jorge Hereda. De
acordo com ele, o Caixa Me
lhor Crédito promove uma

queda histórica de juros que
beneficia todos os clientes, in
dependente de sua condição
atual de relacionamento.

O Caixa Melhor Crédito

priorizará as micro e pequenas
empresas, destinando mais R$
10 bilhões para o setor. Além
disso, engloba os principais
produtos para as pessoas físi
cas e beneficia de imediato 25

milhões dos atuais clientes e

todos que iniciarem relaciona
menta com a Caixa, que ofe
recerá orientação para melhor

gestão financeira das famílias e

empresas. "A Caixa está aberta
a todos os brasileiros que qui
serem se relacionar conosco,

'sempre com as melhores con

dições", afirmou Hereda.
Os clientes com maior rela

cionamento terão vantagens adi
cionais, como isenção de tarifas,
refinanciamento de dívidas, pra
zos alongados e melhores taxas

em aplicações financeiras.
Para este ano, a CEF progra

mau um -volume de concessão
de crédito da ordem de R$ 300
bi (24% superior ao que foi con
tratado durante todo o ano de
2011). Para os principais pro
dutos envolvidos no programa
está prevista uma contratação
que alcançará R$ 71 bi entre
abril e dezembro de 2012.

Debate sobre medida provisória
Os doutores em Direito e mem

bros do Instituto Cassuli, Célia
Cassuli e Dimas Tarcisio Vani, es
tiveram ontem na plenária da Aci

js (Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul). Eles apresentaram
aos empresários alguns possíveis
impactos das medidas provisórias
563 e 564, que interferem na con-

tribuição previdenciária sobre a

folha de pagamento, desonerando
o IPI, PIS e Cofins de alguns pro
dutos. Conforme Célia, a desone
ração traz certo benefício, porém,
há dúvidas técnicas quanto às ti

pificações de produtos.
O tema gerou debate após a

l apresentação, commuitas interpre-
/'

MARCELE GOUCHE

INICIATIVA Governador diz que objetivo do

projeto é corrigir pontos com mais acidentes

PROJEÇÃO Jorge Herecla afirma' que
programa vai beneficiar todos os clientes

tações em relação ao real impacto
que tais medidas provocarão nas

empresas. "Em síntese, o que esta

mos vivendo, frente a essas ações
governamentais é um reforma tri
butária a conta gotas. Esse tipo de
debate é conveniente, mais ainda é

prematuro saber qual será o impac
to desse pacote", afirma Célia.

Em síntese, o que estamos vivendo,
frente a essas ações governamentais é
um reforma tributária a conta gotas.
Esse tipo de debate é conveniente,
mais ainda é prematuro saber'qual

será o impacto desse pacote.

Doutora Célia Cassuli

Rodovias

Raimundo Colombo lança programa
Ontem, (o governador Rai

mundo Colombo lançou o Pro

grama SOS Rodovias Pontos
Críticos. O programa prevê a re

alização de obras de engenharia
viária, eliminando pontos críti
cos nas rodovias estaduais onde
mais ocorrem acidentes.

Na primeira etapa iniciou
com a entrega das ordens de

serviço de nove dos 1710tes que
serão atendidos, com investi
mentos de R$ 4 milhões. "É um

projeto inteligente. Inicialmente
vamos corrigir os pontos onde
hámais incidência de acidentes.
São curvas, entradas e saídas de

pontes, entre outras situações

que tornam os trajetos perigo
sos paramotoristas e pedestres",
disse Colombo.

A ação foi formatada a partir
de um levantamento da Polícia
Militar Rodoviária, que mapeou
os locais onde mais foram re

gistrados acidentes nos últimos
dez anos. São 127 pontos a se

rem eliminados, que acumulam
amargem de 70% dos acidentes

graves neste período de tempo.
A partir desse levantamento,
técnicós do Deinfra começaram
a estudar cada um dos locais e

apontar as soluções de enge
nharia para a redução do núme
ro de acidentes.

O único ponto escolhido na

região do Vale do Itapocu fica
na SC-413, entre Guaramirim e

Massaranduba. As obras no tre

'cho vão custar R$ 189,2 mil e a

ordem de serviço será lançada
nos próximos dias. A expecta
tiva é de que tudo fique pronto
até setembro.

O único ponto
escolhido na região
do Vale do Itapocu
fica na SC-413,

entre Guaramirim e

Massaranduba.
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Prefeitura abre 48 vagas novas
Inscrições para as áreas
deAdministração,
Operacional e Saúde
vão até o dia 7 demaio

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

Tita Pretti

1\ Prefeitura de Jaraguá do
.nsul, através da Sociedade
Educacional de Santa Catari
na (Sociesc), acaba de lançar
edital de concurso público,\

para preencher. 48 vagas nas

áreas de Administração, Ope
racional e Saúde.

Os cargos são para todos os

níveis de escolaridade e as re

munerações variam entre R$
813,40 e R$ 6.995,30. As inseri-

. ções estão abertas desde o dia 5
de abril e continuam até o dia
7 de maio (até as 18h) pelo site:

www.sociesc.org.br/concursos.

A taxa de inscrição é de R$
35 para os cargos de nível fun
damental' R$ 60 para nível me
dia e R$ 80 para nível superior.
A isenção da taxa de inscrição
somente poderá ser requerida
por candidatos beneficiados

pela Lei Municipal 3508/2003
(que garante a isenção a doa
dores de sangue).

Provas

As provas estão previstas para
acontecerem no dia 27 de maio.
O local, data e horário das avalia

ções serão confirmados a partir
do dia 22 de maio no site da So
ciesc. O concurso terá prova ob

jetiva de conhecimentos gerais e

específicos para todos os cargos,
além de prova prática paramoto
ristas e operadores demáquinas.
Mais informações pelo telefone:
(47) 3461-0525.

,1is�IJOní.veis :
• CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL:

A Prefeitura de Schroeder

lançou edital de concurso pú
blico para preenchimento de 14

vagas na área da Saúde, para a

Estratégia Saúde da Família. As

inscrições estão abertas desde o

último dia 4 e vão até 24 de maio
(até as 16h30), e podem ser feitas

pelo site: www.faueLorg.br
'

Os salários variam entre R$
835,35 e R$ 10.184,63. A taxa de

inscrição é de R$ 40 para cargos
com exigência do ensino funda
mental, R$ 60 para ensino mé
dio e R$ 80 para ensino superior.
A isenção da taxa de inscrição
pode ser requerida por candida-

1

tos inscritos no Cadastro Único
do Governo Federal, de. família
de baixa renda ou amparados
pela Lei Estadual nv 10.567/1997

(doadoresde sangue). As provas
são no dia 20 de maio, em locais

iJi!íjJ;;;:;".�!iii!':::"l';:_:g;,;."'rJ!l� "������_�,_.""".
' e horários ainda não divulgados.

CI()

Agente Comunitário de Saúde (15), Motorista de
Veículos Leves (1), Motorista deVeículos Pesados e
Ambulância (2), Operador de Máquinas Leves (3),
Operador de Carregadeira (1), Operador de Escavadeira
Hidráulica (1), Operador de Motoniveladora (3),
Operador de Retroescavadeira (1) e Pedreiro (5).

Remuneração: Salários entre R$ 813,40 e R$ 1.686,65

• CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:
AuxiliarAdministrativo (2), Auxiliar deOdontologia (I),
Eletricista deAuto (1) eRecepcionista (2).

Remuneração: Salários entre R$ 1.171,30 e R$ 1.405,65

• CARGOS DENÍVEL SUPERIOR:
Médico Clínico Geral20 horas (1), Enfermeiro (I),
Médico Clínico Geral40 horas (1), Médico Angiologista (1),
Médico Cardiopediatra (1), Médico
Ginecologista (1) eMédico Neurologista (1).

Remuneração: Salários entre R$ 2.914,69 e R$ 6.995,30

MARCELE GOUCHE

NÚCLEO DE TECNOLOGIA Ontem, 18 alW10S tiveram a sua primeira aula

,

Inclusão digital

Projeto oferece aulas a idosos
Na tarde de ontem, 18 alunos

com idade mínima de 60 anos,
tiveram a primeira aula do proje
to Inclusão Digital, realizado no

Núcleo de Tecnologia Municipal
(NTM), na Escola Albano Kanz

ler, no bairroVila Lenzi.
Promovido pela Secretaria

Municipal de Educação (Se
med), o projeto tem o objetivo
de proporcionar aos idosos o

acesso a computadores, para
que eles conheçam e usem pro
gramas em processos de comu

nicação e pesquisa.
Segundo a coordenadora de

programas e projetos da Semed,
Célia Reichert Engelmann, o,

simples acesso ao computador
não garante a inclusão digital.
uÉ preciso discutir questões de

pesquisa, cidadania e eman-

cipação, oferecer condições
para que cada pessoa possa re

almente se sentir incluída em

uma sociedade cada vez mais

digital", afirma.
No projeto, são. trabalhados

conteúdos que envolvem edi
tores de- texto, editores de ima

gem, programas de apresenta
ção e internet, tendo a pesquisa
como princípio educativo.

Telefonia

Assinaturamais barata
Na última semana, a Anatel

(Agência Nacional de Teleco

municações) aprovou regula
mento que reduz valor de as-

. sinatura de telefone fixo para
famílias de baixa renda, que
deverá valer a partir de junho.

As novas regras do plano,
chamado de Acesso Individual
Classe Especial (AlCE), permi
tirão que famílias de baixa ren
da paguem em média R$ 13,31

(com tributos já incluídos) pela -

assinatura básica de telefone
fixo com franquia mensal de 90
minutos para chamadas locais
entre telefones fixos.

O novo modelo do serviço
beneficiará cerca de 22 mi
lhões de famílias inscritas'no
cadastro único de beneficiá
rios de programas sociais do

governo federal, entre eles o

Bolsa Família.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato Registro de Preço nO. 41/2012-PMS
Processo de licitação nO. 9/2012-PMS - Modalidade Tomada de
Preço nO. 03/2012- PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, ,inscrito no CNPJ sob
o nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, n". 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: KLAUS DUWE - ME, inscrita no CNPJ- sob o n°

07.822.815/0001-03, estabelecida na Rua 03 de Outubro, nO. 180,
Centro Norte, neste MuniCípio de Schroeder, Estado de Santa
Catarina, CEP: 89275-000.
Objeto: contratação de empresa especializada para execução
(com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de
estrutura em alvenaria para estação elevatória, situada a Rua Rio
de Janeiro, Schroeder I, no município de Schroeder/SC, conforme
projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório.
Valor do contrato: R$ 12.643,04 (doze mil, seiscentos e quarenta
e três reais e quatro centavos).
Data da Assinatura: 04/04/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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1958

Gra�de prova ciclística
do Dia do Trabalhador

Em abril de 1958, o Correio do Povo trazia ma

téria que dizia: "Conforme noticiamos, realizou-se

quarta-feira última, com grande afluência de inte- .

ressados, a reunião preliminar para a grande corrida
de bicicletas, patrocinada por este jornal, dia IOde
Maio próximo, em homenagem ao Dia do Trabalho".

9 texto seguia informando que I� prova ciclística, que
compreende um circuito de aproximadamente 40 qui-

telO e Hoje

lômetros no perímetro urbano, estabelece medalhas
aos primeiros 15 colocados, inclusive valiosos prê
mios instituídos pelas classes industrial e comercial do
município". O último parágrafo da matéria afirmava:
IISob o patrocínio do jornal Correio do Povo, deve-se
este acontecimento esportivo à iniciativa do dinâmico

esportista Murillo B. de Azevedo, incentivador de pri
meira grandeza no esportemunicipal".

.

ARQUIVO HISTÓRICO
.,1

MARCELE GOUCHE

As imagens acima nos mostram a avenida Getúlio Vargas na década
de 1980, ainda com calçamento de paralelepípedos, e nos dias atuais

Personagem histórico

Gibran Khalil Gibran

Conhecido como KhalilGibran,
foi um ensaísta, filósofo, prosador,
poeta, conferencista e pintor de

origem libanesa, cujos escritos de

profunda e simples beleza e espi
ritualidade, alcançaram a admi

ração do público de todo o mun

do. Em sua relativarriente curta,

porém prolífica existência (viveu
apenas 48 anos - de 1883 a 1931),
Khalil Gibran produziu obra lite
rária acentuada e artisticamente

marcada pelo misticismo oriental

e, por essa razão, alcançou popu-

laridade em todo o mundo. Sua

obra, acentuadamente român
tica e influenciada por fontes de

aparente contraste como a Bíblia,
Nietzsche eWilliam Blake, trata de
temas como o amor, a amizade, a
morte e a natureza, entre outros.

Escrita em inglês e árabe, expressa
as inclinações religiosas e místicas
do autor. Sua obra mais conhecida
é o livro O Profeta, que foi original
mente publicadono idioma inglês
e traduzido para inúmeros outros

idiomasmundo afora.

DIVULGAÇÃO

Sua obra mais conhecida

é o livro O Profeta, traduzido

para.inúmeros idiomas

Pelo Mundo

1932
Nasce o ator

OmarSharif
o ator egípcio Omar Sharif nasceu emAlexan
dria no dia 10 de Abril de 1932. Batizado Michel
Demitri Shalhoub, mudou seu nome quando se

converteu ao Islã para se casar. Trabalhou em
muitos filmes produzidos em Hollywood e seu

papel mais conhecido é o de protagonista em
"Doutor Iivago", de 1965. Foi indicado ao Oscar

de melhor ator coadjuvante por "Lawrence da
Arábia" (1962). Doutor Iivago é um-romance de
Boris Pasternak, que também foi adaptado para
o cinema por Robert Bolt em 1965, em um filme

dirigido por David Lean. O romance tem o nome

de seu protagonista, Yuri Zhivago, ummédico e

poeta. Conta a história de um homem dividido
entre duas mulheres e a história se passa no

período da Revolução Russa de 1917.

1970

Anunciado o

fim dos Beatles

\

Durante entrevista em 10 de abril de 1970, Paul

McCartney anuncia o fim dos Beatles, banda de
rock britânica, formada em Liverpool em 1960.

Os Beatles foram o grupo musical comercial
mente mais bem-sucedido e aclamado da his
tória da música popular. Era formado por John
Lennon (guitarra rítmica e vocal), Paul McCartney
(baixo e vocal), George Harrison (guitarra solo e

vocal) e Ringo Starr (bateria e vocal). Enraizada
no rock and roIl da década de 1950, a banda
veio mais tarde a assumir diversos gêneros que
vão do folk rock ao rock psicodélico, muitas
vezes incorporando elementos da música clás
sica e outros, em formas inovadoras e criativas.

Sua crescente popularidade, que a. imprensa
britânica chamava de "Beatlemania", fez com

que eles crescessem em sofisticação. Os Beatles
vieram a ser percebidos como a encarnação' de
ideais progressistas e sua influência sé estendeu
até as revoluções sociais e culturais da década
de 1960. Em janeiro de 1969, os Beatles inicia
ram um projeto cinematográfico que docu
mentaria a realização de sua próxima gravação,
originalmente intitulado Get Back. Durante
as sessões de gravação, a banda realizou sua

última apresentação ao vivo no último andar do
edifício da Apple, em Londres, na tarde fria de
30 de janeiro de 1969. Amaior parte da apre
sentação foi filmada e, posteriormente,
incluída no filme Let It Be. A ideia de tocar no
telhado do prédio foi de Lennon.
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Evento gTat ito

Fuzileiros se

apresentam
em Jaraguá
Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros
Navais é considerada uma das maiores
do mundo e se apresenta hoje, na Arena

CRlAT A banda tem entre seus instrumentos a

gaita de fole escocesa e promete surpreender com as
.

coreografias e evoluções dos 120 componentes

Espec.al

e

Saúde da mulher

m show de

apreserttação.
É isso que os

moradores da

região pode
rão ver hoje,

às 19h, na Arena Jaraguá, com
as evoluções da Banda Marcial
do Corpo de Fuzileiros Navais. A
banda está em turnê pela come
moração dos 2.04 anos da corpo
ração e para o evento em Iaraguá
são esperadas oito mil pessoas.
Os fuzileiros já se apresentaram
em Camboríú, Gaspar, Florianó
polis, Ibirama, Itajaí e Blumenau.

A banda marcial, com sede
naFortaleza de São José, na Ilha
das Cobras, no interior da Baía
de Guanabara (RJ), é considera
da uma das maiores do mundo
e é conhecida internacional
mente pela qualidade de suas

apresentações e pelo entusias
mo que provoca no público em

função da criatividade de suas

coreografias e qualidade das

",' '

Todas as sextas-feiras
de abril, uma-
_'.. .

matena importante
para cuidar da saúde.

músicas apresentadas.
Essa tradicional banda vem

divulgando, através dos anos, a
Marinha do Brasil e o Corpo de
Fuzileiros Navais. Por sua téc
nica e pelas evoluções de seus

12.0 componentes, entusiasma
as platéias por onde se apre
senta, sendo cada vezmais soli
citada para exibições em todo o

território brasileiro e pelomun
do. Com isso, vem também des

pertando o interesse pela for

mação de inúmeras fanfarras
escolares para as quais serve

de modelo, ajudando a manter

uma tradição, principalmen
te em cidades do interior. Em
sua composição encontram-se:

mor, auxiliar do mor, schellen

baum, baliza, bombos, taróis,
surdos, quintonton, pratos, li
ras, gaitas, flautins, cornetas li
sas, cornetas com pista, contra
baixos .lisos, contrabaixos com

pista, trompetes e trombonitos.

Destaque é a presença de gaitas
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FOTOS DIVULGAÇÃO/BANDA

de fole escocesas em seus ins
trumentos musicais.

Com diversas apresentações
no exterior, destacam-se as re

alizadas na coroação da Rainha
Elizabeth II, da Inglaterra; nas

comemorações cabralinas, em

Portugal; na abertura do desfile
de 14 de julho de 2.0.05, em Pa

ris, no Ano do Brasil na França;
e no 39° Festival Intercéltico de

Lorient, na França, em 2.0.09. Em

2.011, no Reino Unido, represen
tou o país no Edinburgh Military.

No Brasil, pode-se ressal
tar a participação em eventos

como os 2.0.0 anos da chega
da da família real ao Brasil; na
abertura do encontro inter
nacional Grandes Veleiros Rio
2.0 1 O - Velas Sudamérica; na

cerimônia de abertura dos 25

anos do Programa Criança Es

perança; e na quinta edição dos
Jogos Mundiais Militares, no

Estádio Olímpico João Have

lange, em 2.0 11.
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Previsão do Tempo
Canoinhas
T •
16° 23°

SãoMiguel
do Oeste
T.
20° 24° Joaçaba

T •
18° 22°Chapeeô'

T •
18° 23°

Risco de
temporal
o tempo segue instável
com céu encoberto, chuva e

descargas elétricas, devido
ao cavado (área alongada
de baixa pressão) e ao
jato subtropical. Risco de
temporal com ventania e

queda de granizo isolado.
Temperatura amena.
Quarta - feiramais nuvens
e chuva com descargas
elétricas isoladas.

Temperatura estável. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

PreVisão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável Sul 2km/h
o 12h Vento não favorável Leste 3km/h
o 15h Vento não favorável Leste 8km/h
o 18h Vento não favorável Leste 16km/h

de possibilidade
de chuva.

Nenhum vento
favorável

80%

umor

o garotinho chega para o pai e diz:
- Paiê ... O senhor é o diabo?
- Que é isso meu filho? De onde você tirou essa bobagem?
É que toda vez que o senhor sai de casa, a mamãe grita para o vizinho:
- Pode entrar que o chifrudo saiu!"

udoku

o
.ca
c.>
=
-

O
cn

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.
/

•

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Risco de
temporal.

Precavenha-se!

/ 'Joinville

T •
21 ° 260

Jaraguádo S
T •

_ 19° 250

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 26°C

QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

SEXTA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

/

Blumenau
T •
200260

São Francisco do Sul
• Preamar
o Oh56: 1,4m
o 7h06: 1,1m
• Baixamar
• 4h06: O,5m
• 18h53: 1,4m

Rajai
• Preamar
o 1h25: O,5m
o 16h51: 1,Om
• Baixamar
o 4h32: O,9m
o 20h27: O,5m

Florianópolis
• Preamar

o..4h47:0,9m
• 12h13: O,4m
• Baixamar
• 8h17: O,3m
o 20h19: O,5m

Imbituba
• Preamar
• 2h41: O,4m
o 16h15: O,5m
• Baixamar
o 11h: O,1m
o 21 h13: O,6m

Rio do Sul
T.
190240

FI

Tábua
das marés

Sãe.. aquim
T.
130 190

..laguna
T ..
21026°

Cri iúma
T •
200260 CHEIA 6/4

MINGUANTE 13/4

NOVA 21/4

CRESCENTE 29/4

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Peixe muito capturado em redes e arrastões de

pesca
2. A extremidade traseira do carro de bois
3. A atriz norte-americana Ryan, de "Sintonia de

Amor" / Coincidência fortuita
4. Assinatura em promissória como garantia de seu

pagamento / Vereador
5. Acalmar / O nome da 6a consoante
6. Abastecer / Nota da Redação
7. Ferocidade
8. O símbolo químico do ferro / Espetáculo teatral
Q. Um pouco de ... urânio / Bloco de gelo de grandes

proporções, fragmentado e com muitas gretas,
consite em perigo constante a montanhistas e al

pinistas
10, Bofetada / Diz-se que não está para peixe quando

nada dá certo
11. (lng!.) Lanche rápido / (Matem.) Símbolo de limi-

�
10

12. Indivíduo petulante
13, Erudito.

VERTICAIS
1. Museu de Arte de São Paulo / Modalidade de fu.tebol 13

com regras próprias, disputada entre duas equipes
de cinco jogadores cada

2. Que reflete intensamente luz ou calor

3. No pugilismo, diz-se de lutador hábil em nocautear

/ (Red.) Prédio de apartamentos com serviços de

hotelaria, tais como refeitório, lavanderia etc.

4. As iniciais do ator Emiliano, das telenovelas / Elimi
nar sujeiras usando água e sabão / Outro nome do
carvalho silvestre

5. Pronome possessivo feminino / Derrota / Símbolo
de quilevelt-ampêre \

6. (Pop.) Fedor de suor / Há pouco / Uma das três

grandes divisões da personalidade humana
7. Espécie de camiseta usada pelos foliões dos blocos

carnavalescos para se reconhecerem como grupo /
O escritor e cartunista de "O Menino Maluquinho"

8. Banco que deve receber a quantia de um cheque
cruzado

Q. Devolver o fio às lâminas / Uma carne das costas
do boi.

2 3 4 5 6 7 B 9

1 II II

II
II
II
'II

II II
II
II
II

II
II II

2

3

4

5

7

8

9
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Miehele Camaeho micamaeho777@gmail.com I 47 8838 3084
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Quem aí já ouviu falar do tal do BB Cream? Aliás, fiz a pergunta errada, quem aí nunca ouviu

falar? É tanta revista demoda/beleza ou tantomaquiador comentando, que é justo dizer que
é praticamente impossível que ninguém nunca tenha ouvido qualquer coisa sobre isso. Mas
assim, ouvir por ouvir tudo bem, a dúvida que fica é: o que é exatamente? Como usa? Para

que serve? São tantas as dúvidas que eumesma, só agora que comecei a usar, compreendi
melhor. E, como sei quemuitas de vocês podem estar querendo saber, eis-me aqui falando
um pouquinho desse produto, que posso dizer que para nós que gostamos de estar bonitas,
é vida! Para começo de conversa, o BB Cream significa Blemish Balm ou Blemish Base e foi

criado naAlemanha por ummédico dermatologista, a fim de acalmar e regenerar a pele após
procedimentos como laser, cirurgias plásticas ou peeling. Mas, acontece que as coreanas (bem
espertinhas) começaram a usar esse creme e a aparecer lindas por aí, com pele mais linda ainda
(aliás, vocês percebem como é maravilhosamesmo a pele delas?). Daí parece que uma atriz de
lá soltou na imprensa o que usava para ficar bonita daquele jeito e pronto!Virou febre! E daí
fica a pergunta, mas ele é bommesmo? É meninas, ele realmente é! E'para vocês saberem, o BB
além de regenerar e ter propriedades calmantes para a pele, ele hidrata, clareia, protege (alguns
tem FPS bem alto) e tem alguns que ainda prometem combater a acne e rugas. E não para por
aí, viu? Eles ainda servem de base, primer e protetor solar. Não é uma verdadeira maravilha?

Eu comprei o meu agora na viagem e estou amando, e deixo aqui essa dica que é a oitava

maravilha domundo pra vocês! A saber: dizem que os produtos asiáticos são os melhores, ok?

Gente, eu voltei!E depois de dez horas de viagem e mais dez horas
de esperas (ah, como é complicado isso!), cheguei cheia de energia e

muitas, muitas pautas para essa coluna deliciosa. A começar pelas
novidades com os boys, que na terrinha do tio Sam se jogam no

fashionismo e deixam muita mulher no chinelo. Outra novidade super
bacana é: os scarpins voltaram! E para encerrar, nadacomo uma dica
deliciosa de beleza sobre o BB Cream. Vamos lá?

Não tem jeito, não há nessemundomulher que não seja apaixonada
por sapatos. Já diria Carrie Bradshaw (a protagonistamais fashion da
antiga'e eternizada "Sex andThe City", vivido pela também fashion e

queridinha dos estilistas, Sara Iéssica Parker): "Comprar sapatoslevanta
o astral de qualquermulher!". Cá entre nós, é uma verdade, não é? E

.como esse povo de designer de sapatos não é bobo nem nada (e super
cientes desse nosso objeto de desejo) a cada estação lança algo que
nos faz querer instantaneamente. Algumas vezes são novos, em outras

são relançamentos de algum sapato que deumuito certo e que mais
uma vez aos olhos de nós mulheres, é certeza de estar entre os tops
novamente. Como é o caso dos scarpins, que depois de alguns aninhas
deixados um pouco de lado

-

por conta do sucesso dos peep toes
-

voltam�om tudo para esta estação. E adivinhem? Prometem ficar por
um bom tempo! Bom hein, mulheres? Hora ideal de tirar a poeira dos
seus scarpins e fazer sucesso por aíl

11$
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·Jorge &
Mateus

T flJcê, leitor, quer ganhar um
" ingresso para curtir, dia 14

de abril, o show da dupla Jorge
& Mateus? Então envie e-mail

para moagoncalves@netuno.
com.br e responda onde será a

mega apresentação dos serta

nejos mais tocados no Brasil. O
convite será sorteado na quin
ta-feira, dia 12. Vai perder?

deus, Fabi
'Às vezes, bate uma tristeza
misturada com angústia
que nos deixa muito mal.
Assim eu estava na sexta

feira, antes de saber da
notícia do falecimento da
comunicadora da Studio
FM Fabiana Machado. Bela,
uma amiga, trabalhadora,
guerreira, gentil, ótima mãe

e filha. Fabi era uma dessas
mulheres que eu realmente
admirava. Que Deus cuide
bem de você, querida!

ChoriDho novo
OWalter Janssen Neto e

sua Solange Silva são avós

pela segunda vez. Chegou
a pimpolhaAmélia, filha da

primogênita Renata Janssen.
Saúde, paz e muita felicidade

para toda a família.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é

MeriVigini. Ela é outra amiga
que acompanha a coluna
todos os dias para ficar
antenada nas notícias da

região. Valeu mesmo!

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.kayroshotel.com.br
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Moa Gonçalves
�.�I".S."'� ___

moagoncalves@netuno.com.br

GASTRO OMIA Ontem, no Restaurante Galo Londrino, MuriIlo
Jwrlor, este colwrlsta e o chefTEduardo Messaneiro

CLIQUE Kelly e Bnmo na Macarronada do Moa

Ctmit.@
I1l18'fl11) 11lJl,f.(I)sitie.

....

........agua
escolho perfeita

• Não ousem esquecê
lo: o vereador em
Massaranduba, Mauro

, Bramorski, é o'grq.nde '

flniYeIS(lriªnt� €I ,oje e

vai adorar saber que 'foi
lembrado. Mil vivas!

, • Elaine Kapp, da
Corte & Brinque, salão de
beleza infantil, pjeparou
espaço legal para'.os
papais. Vale confêrir.

• Alguém pode me dizer
por que IussaraVeloso
anda tão faceira? Seria
muitodizer que o motivo
é ummoreno alto que
atende por Nei?

Relógios
Leitores da coluna querem saber quando aqueles relógios
instalados em praças' públicas e trevos da cidade voltarão
a funcionar? Por enquanto, amaioria deles virou peça de

decoração. Com a palavra.

CAPA Mônika Hufenüssler, presidente da Acijs,
estampa a capa da revista Nossa, edição de abril

Galo Londrino
Ontem fui prestigiar o novo
Restaurante Galo Londrino.
Além da recepção do arriigo
Murillo Júnior, o popular Galo,
que dispensa comentários,
conferimos o delicioso bufê da

casa, pilotado pelo esmerado
cheffEduardo Massaneiro. Ah!
A sobremesa também é o must!

Bloqueio
Um recadinho para
quem fala no rádio, mostra
a cara na telinha ou assina
coluna em jornal: em breve
também terão que desocupar
espaço. Mas só quando
for dado como realmente

candidato, em convenção
partidária.

Humor!
O telefone toca na delegacia e ouve-se uma voz desesperada:
- Socorro, venha rápido! Um gato acaba de entrar emminha casa!·
- Um gato? Não fique apavorado. Não precisa se preocupar por
causa de um gato.
- É caso de vida ou morte!
- Mas ... Quem,está falando?
- É o papagaio

ii li...

NIVER Paula Pereira, a bela tUba de Nelson e

Rosilene Pereira, completou ontem 17 aninhos

Anle as suas visões e os seus

sonhos como se eles fossem as

crianças da sua alma; os planos
de suas maiores realizações.

NapoleonHill

� i ••

�

PARABENS Rudimar Longui é o gTande
aniversariante de hoje. Mil vivas!,

Certificado
O meu amigo Dr. Ervino Siebel

Neto, da Odontosul, recebeu o

certificado de credenciamento
da SelfLigating University

,--

do professor Dr. Cláudio
Figueiredo, autor do livro: "O
sistema auto ligado - Segredos
Clínicos", em São Paulo,
no dia 30 demarço. Com o

credenciamento, o ortodontista
jaraguaense guarda lugar no
3a Meeting Internacional de
Ortodontia utoligável em
Orlando - USA e traz para
Jaraguá do Sul a tecnologia
de aparelhos ortodônticos
desenvolvidos com pesquisas
realizadas na Nasa.

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que tem dado o que
falar a briga feia entre dois
namorados em um prédio
famoso da urbe sorriso. Amoça
perdeu o controle e foi o maior
barraco. Ela está proibida de
entrar no prédio pelo síndico
do condomínio chique.
Mas o namoro continua.

Enquanto isso, por favor, um
energético Red Dragon bem
gelado para relaxar.

• para a galera feminina
que está antenada com
omundo da moda, já
� 'flossível encontrar: na
vitrine da loja Voilà várias
tendência do inverno.

• Ontem apagaram
velinhas Silvia Stinghen,
Carla Sanson eEdio

'

Dolzan; Çheers!
, , �II

":quele 'conhecido
.

,

profissional das leis tem
circulado nos points da
moda na cidade todo

.

fe.liz ao lado da nova
/,

amada. Uma loira alta,
ª!! e linda de ar,ra§tar

.

t{lir�es. Tá 'p(fd�lllior
• Na quarta-feira,
estreia idade nova o

amigo e dentista Jos�
A. dos SantosNeto.

•Marta e CarlosBock(},
cÚttira'm intensament�

,

o feriadão de Páscoa, na
serra gaúcha.

• Respeite e valorize o

idoso.

,

•• (!;om essa, fUi!
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Crônica

Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

bttp:/f1uizcarlosamorim.blogspot.com

A qualidade de
conteúdo dos livros

Um amigo escritor comentava comigo, ou
tro dia, sobre a sua decepção com feiras,

bienais e lançamentos: publica-se muito, mas
a qualidade de grande parte dos livros é míni
ma. Divulga-se quantidades cada vez maiores
de livros vendidos nos grandes eventos, mas a

parcelamaior dessas vendas é de livros infan

tis, vendidos a um, dois ou três reais, sem se

levar em conta que muitos desses livros para
crianças são aquelas fábulas tradicionais que
já não exigem o pagamento de direitos auto
rais. Vende-se, também muitos livros dirigidos
aos adolescentes, um grande filão com muitos
autores escrevendo obras em série.
Outro tipo de livro que se vende muito em fei
ras e bienais são os esotéricos, de auto-ajuda e

até os religiosos. Livros literários parecem ser

os que menos vendem. A não ser os de autores

consagrados. E a oferta é grande. Há um sem

número de livros de autores novos sendo lan

çados todos os anos e o gênero mais praticado
é a poesia - que em sua maioria, é publicada
através de edições do próprio autor e não che

ga a todas as livrarias. Nas livrarias estão, mes
mo, o romance, a crônica, o conto, etc. Mas o

conteúdo dessas obras nem sempre vale o que
se paga por elas. A poesia nem sempre é poe
sia - há casos em que é apenas prosa colocada
em forma de verso - e ruim. Outras vezes há a

ovelas

pretensão de que para se fazer poesia deve-se
usar a rima e aí o resultado é desastroso, pois a

rima pobre, com um tema mal desenvolvido e

um mau domínio da palavra não pode ajudar
em nada, pelo contrário. Há, ainda, aqueles
que acham que empregar palavras "difíceis",
substituir palavras comuns e inteligíveis por
palavras fora de uso, resulta em maior qualida
de do seu texto. Este último caso existe tanto
na poesia como na prosa, para desgraça dos
leitores.
Em se falando do livro literário, o gênero mais
popular, mais lido, é o romance, até porque tem
mais representatividade e tradição, com autores

consagrados que vendem pelo próprio nome. E

também é um gênero que produzmuitos títulos

Publicam-se "obras" deste

ou daquele figuráo apenas
para engordar clII"riculo,
gastando o dinheiro do

contribuinte com coisas ruins.

novos todo ano. Como as grandes editoras
dificilmente publicam obras de escritores novos,
muita coisa sai como edição do próprio autor. E

aí reside um grande problema, que é a seleção,
a avaliação apropriada para se saber se esta ou

aquela obra está pronta para ser publicada. Não
que as editoras também não cometam erros,

pois há livros com o selo de casas publicadoras
conhecidas, que pecam por falta de qualidade
no conteúdo e que ficam encalhados.

Quando se faz uma edição própria nem sempre
o autor entrega os originais para um bom revi

sor, talvez por inexperiência ou até por seguran
ça em excesso. E isto é fundamental. Também é

preciso que os originais sejam lidos por pessoas
habilitadas a dar opinião sobre a qualidade do

texto, sobre o estilo, linguagem, enredo.
Porque se não fizermos isso, corremos o risco de

/

gastar dinheiro com a publicação de uma obra .

que não está madura o suficiente para ir a pú
blico. E é o que tem acontecido, e muito, não só
nas edições próprias como também nas editoras

ligadas ao poder público ou à política. Publicam
se "obras" deste ou daquele figurão apenas para
engordar currículo, gastando o dinheiro do
contribuinte com coisas ruins.

"

Existem obras de autores que talvez precisassem
lermais e praticarmuito mais a sua escritura para
selecionar textos que pudessem compor um livro.
Mais do que nunca, temos que saber escolher o

) que ler. Infelizmente, só poderemos ter opinião
formada sobre um livro depois de lê-lo.

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

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

Dimmy tem quatro meses e, apesar de ser criança, já sofreu

abandono. Por isso, está tristinho aguardando uma família que lhe
dê muito amor. A Laisa é muito meiga e dócil e também precisa de

um lar. Ambos estão castrados e desverminados e estão na Clínica

Amizade. Entre em contato no 3275·1887 ou 3371·2340

AMOR E'I'UCNO AMOR· GLOBO· 1811

Rodrigo caminha pela cidade e se surpreende com o desenvolvimento

do local. Carmem flagra Valéria e Jacira fazendo o teste de gravidez. Rodrigo
visita sua antiga escola e encontra sua ficha curricular. Melissa e Dimas ficam
aliviados ao ouvirem o nome da mãe adotiva de Rodrigo. Carmem descobre

que Valéria está grávida. Melissa pede para Miriam devolver a seu sobrinho
uma joia de Verbena que estava com ela. Rodrigo fica frustrado por não en'..
contrar nada sobre Elisa nos documentos da escola. Carmem culpa Jacira

pela gravidez de Valéria. Virgílio aparece na igreja e surpreende Rodrigo.

AQUELE BEIJO • GLOBO· 19B
Eveva diz a Orlandinho que vai mostrar o vídeo para Raíssa e leva o

computador para a Shunel. Maruschka sugere modificações na casa e no sa

lão de Ana Girafa. Claudia critica Camila por ter deixado Rubinho entrar em

seu apartamento. Orlandinho conta para o pai que ele e Eveva descobriram

a verdade sobre,Damiana. Brites não sabe explicar as loucuras que fez e Jo

selito revela que Iara a está perseguindo. Iara tem um pressentimento ruim e

alerta Joselito. Vioiante recebe a visita da família na cadeia. Felizardo fala para
Damiana que não vai mais voltar para a Paraíba e ela fica furiosa. O pessoal
da Quase Shunel arruma os últimos preparativos para o desfile. íntima convida
Bob e Belezinha para voltarem a morar com ela.

AVENIDA BRASIL • GLOBO· 21B
Verônica debocha da família de Tufão. Jorginho implica com Carminha ao

ouvi-Ia reclamar de Nina. Alexia fica chateada depois de seu encontro com No

êmia. Nina sofre ao ver Jorginho e Débora se beijando. Alexia avisa a Cadinho

que Noêmia descobriu sobre eles. Nina diz a Lucinda que não deixará seus sen
timentos por Jorginho atrapalharem seus planos. Roniquito promete descobrir por
que Diógenes não demite Suelen. Monalisa procura Silas, mas Leleco e Adauto

impedem que ele ceda às exigências dela. Jorginho sofre um acidente no treino

e Tufão fica apreensivo. Zezé sabota a comida de Nina. Carminha coloca Nina
contra a parede e lhe pergunta quais são as suas verdadeiras intenções.

MAsCARAS - RECORD - 22H • cAPÍTULO 1
A bordo do navio, ·Maria confessa para Olívia que está com medo. A go

vernanta tenta acalmar Maria, que se emociona ao pensar no filho que está

prestes a encontrar. Doutor Décio conta para Maria que Otávio está esperando
por ela no porto. Maria pede para não falar com o marido ao telefone. Décio
diz a Otávio que ele precisa superar a crise de depressão pós-parto da mu

lher. Maria estranha-que Tônia saiba sobre seu filho. Maria reage friamente a

Otávio e afirma não querer voltar para casa. Décio diz que eles devem ir para
a fazenda imediatamente. Tônia conta para Luma que Maria rejeitou o bebê e

o atirou no rio. Dos Estados Unidos, Martim diz para Maria que sua mãe está

internada. Maria se ressente com o pai por ter deixado a mãe. Martin fala para
Maria que voltará de vez para ao Brasil, pois perdeu muito dinheiro.

casam

e�
�

abelos, ...
u USar . a mo

do joelho são mesmo de
Deus ou criações humanas?
O livro' '.'.T,eofania", d.e
Fernando Bastos responde
essas e outras questões,
sem fazer apologia a esse

ou aquele credo, deíxáâdo
o leitor livre para decidir.
Teofania é um romance,
mas suas informações são

bâseadas'em'pesqulsadores
da religião. Uma obra
indispensável ao leitor que
deseja conhecermelhor o
ii,

I, 'iJ ,r. , t' .','.;;!

Inundo em que vivê,
"

Onde comprar: Papelaria
qratipell1�aguá d?:Sp))
ou com o autor pelo e-mail

fernandoilustrador@gmail.
com. A publicação é da

Desígn Editora, 2009 -r-

141 páginas, R$ 20.
.

Aniversariantes
\

9/4 Edina C. S. A. Souza Nilda Maller Anorberto Kopp Erica Nagel Rafaela Jungton
Edio Nei Dolzan Nilson Prochnow Charles C. Schunke Evaristo Kiatkowski Ricardo Rux

Alcides Thrun Edmundo Muller Priscila Schreiber Cintia Krueger Isabelle Krawulski Minei Rolf Brandenburg
Alcir Motta Evandro Dirceu Klein Rals Giese Cleide Bartel Jane Ribeiro de Jesus Rudimar Longui
Alda M. Andrezjews Gabrieli Maas Gilow Hardal Gomes cristel thrun Kátia Teeilla Franzner Silmara Augusto
Almir Ap. de Mello lIete Kloedern Kruger Rolf Hubner Danielle Baade Lauro Murara Silveria Jacob Boder

Alvaro Paholski Iraci M. Sartori Rosaria M. G. Leonardo Danuzio Andrisch Luismar Rahn Simone L. Dalcanali

André Luis Ribeiro Jaime S. Gielow Tatiana B. da Silva Darei Correia Marcelo de Lima Veronica Sevegnani
Célia Regina Farloski José Bridarolli Neto David Pommerening Paulo R. Conceição Vilmar Schenfeld
Cintia L. Cunha Laurita Rosa 10/4 Débora Borke- Michelli G.Souza Janice Pavanello

Claudir L. Mahlstedt Lucy Lagedo Débora Borke Géssica L. Lopes Jaiciara Wagner
David T. de Mattos Marcos Vieira da Rosa Alfredo Hanemann Neto Djoe Junckes Nilto Scmitz Isabel Cristina Nunes

Débora dos Santos Miriane M. Jacobwski Adriano Junkes . i , Eduardo Klug Hahn Rafael Alexandre Zilma Madalena Rahm

EderWillian Colle Munir R. de Almeida André de Paula Jensen Elias Welter Rafael Schmacher

CORAçõES FERIDOS • SBT • 20830
Encapuzado, Roni consegue fugir. Ninguém descobre sua identidade. Lucia

no pergunta a Janaina se Michel mexeu com ela. Ao ouvir os gritos, Vera e Olavo
vão à cozinha e flagram Aline enforcando a empregada. Olavo afirma que vai dar
queixa de Aline na delegacia. Furiosa, Aline quebra o cristal mais caro da coleção
de Vera. Vitor afirma que Aline é uma psicopata. Vitor desabafa com Yuri e diz que
não aguenta 'mais olhar para a cara de Aline. Roni vai ao apartamento de Flávio
e conta que Eduardo bancou o herói. Roni afirma a Aline e Flávio que Dinho tem

que ser eliminado o quanto antes. Aline fica aflita. Em choque, Amanda conta a
Maria e Regina o que aconteceu na casa de Dinho. Maria e Regina ficam com

medo da violência em São Paulo. Eduardo conta a Heloisa que convidou Amanda

para ir à festa do encontro dos empresários, mas ela se recusou.

.
* O reSlllDo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
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Tirinhas,

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

CARA, Rtt>ícUlO,...
ACttA QUE ESTou
REFRRANOO NElE'

O
o

-I

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Leg.: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30
• Cine Breithaupt 2
• Espelho,Espelho Meu -14h40, 17h, 19h10, 21h20
• Cine Breithaupt 3
• Jogos Vorazes - Leg. - 1 ah40, 21 h20
• O Lorax -Dub. - 19h, 16h50

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 14h15, 16h30,
18h45,21h
.GNC2
• Xingu - Dub. -14h30 16h4519h15 21h30
.GNC3
• Billi Pig - Nacional- 13h30, 18h30
• Jogos Vorazes - Leg. - 15h40, 21 h1 O
.GNC4
• Guerra é Guerra - Leg. - 20h, 22h
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - Dub. - 14h,
16h,18h,
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 14h:45, 17h, 19h, 21 h
.GNC6
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub. -

13h20
-

• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h20, 17h30
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 191140, 21 h45

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h30 18h30

_

• Guerra é Guerra - Dub. - 16h1 0,21 h15
.GNC2
• XTngu - Dub. - 14h, 16h30 19h, 21 h30
.GNC3
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 14h20, 16h45, 19h15,
21h45

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

13h20
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h20
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 17h30, 19h40, 21 h50
.GNC2
• Guerra é Guerra - Leg. - 22h10
• Espelho, Espelho Meu - Dub. -13h40, 15h50, 18h, 20h1 O
.GNC3
• Xingu - Dub. -14h15, 16h30, 19h10, 21h30
.GNC4
• Fúria de Titãs 2 - Dub. - 19,20 21,20
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - Dub. -13h50,
15h40, 17h20
.GNC5
• Guerra é Guerra - 16h45, 18h45
• Jogos Vorazes - 14h, 21 h
• SALA VIP
• A Dama de Ferro - 16h20

• Tão Forte e Tão Perto - 13h30
• O Artista - 19h
• A Invenção de Hugo Cabret - 21 h40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. -12 anos -13h15, 15h25,
20h

• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. -12 anos -17h45, 22h15
• Cinepolis 2
• Espelho, Espelho Meu -livre -14h30, 17h , 19h30,
21h55
• ,Cinepolis 3
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida (3D) - Dub. -

livre -12:00(A), 14h, 16h15 ,18:15
Xingu - Dub. -12 anos -14h20, 16:30, 18h45, 21h10
• Billi Pig - Dub. - 12 anos, 13h10, tSh15
• Guerra é Guerra, Dub. - 12 anos - 17h25, 19h40, 22h
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - Dub. - Livre,
14h55, 16h55

• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos, 18:55, 21 h40
• Cinepolis 7
• Jogos Vorazes - Dub. -12 anos -13h, 16h10
• Jogos Vorazes - Leg. -12 anos -19h10, 22h05, Oh10

"Espelho, EspelhoMeu" a magia de uma
das mais famosasfábulas chega às telas
de cinema em uma releitura original
e encantadora que conquistará toda
a família. LilyCollins vive a princesa
exilada Branca deNeve, perseguida pela
RainhaMá (Iulia Roberts), que governa
o reino sem piedade. Na sua luta para
conquistar o trono ao qual tem direito
e também para ganhar o coração do
PríncipeEncantado (Armie Hammer),
Branca deNeve contará com a ajuda
dos leais e destemidos SeteAnões nessa
aventura fantástica cheia de romance,
rivalidade emuito humor.

"Playboy" quer Isis
por R$ 1,5 milhão
Isis Valverde voltou a despertar o inte

resse da "Playboy" paraum ensaio nu.Ago
ra que a atriz está no ar em "Avenida Brasil",
a revista já voltou os olhos para ela nova
mente. A proposta que a "Playboy" deve
fazer para Isis é de R$ 1,5 milhão, um dos
maiores cachês já desembolsados para um
ensaio nu na publicação. Mas deve valer a
pena, já que ela promete chamar muito a

, atenção na pele da provocante Suelen.

Descartada relUlião
dos rdhos dos Beatles

JamesMcCartney; filho do ex- Beatle Paul

McCartney; negou que vá se reunir com os

filhos dos outros integrantes dabandade li
verpool. Em entrevista à BBC, ele disse que
gostaria de se juntar aos amigos, mas esta
va pensando alto e que está em turnê pelo
Reino Unido e pelos EUA com sua banda.
Se o projeto se concretizasse, a banda seria
formada por Iason Starkey; Sean Lennon,
JamesMcCartney eDhaniHarrison.

" .

,EtnJecentes âeclaraçõe�J o pagodeiroT1:rlªgui-
�. JllJ.o declarou que: "Queromostrar paraas pessoas'

fI,cué exiSte pagodeiro dobem.que já estudou, tem. .

,

família, que. não tem ummonte de pensãô Iali-
.:mentícia) parapagar" Já sobre hpreconceíto com
b pagodé, omúsico acreditaser atrelado à"questão

,

raçia1 e social. Naúltima quinta-feira,Thiaguipho
"gfavou,oDyn "Ousadia&Alegria", dando.inícío à

..Garre�a'soló,'depois de�ove anos deExaltasamba.

"Não uso drogas
para ficar alegre"
Sergio Mallandro disse em entrevista

que não usa cocaína, como muitos 'dizem:
"Sou um cara agitado, falomaluquices, e as
pessoas acham que eu cheiro todas(...) Não
necessito de droga para ficar mais alegre",
disse o comediante. Ele também comentou

sobre o realityshowque está para estrear no
Multishow - Vida deMalandro, quemostra
como é sua vida no mesmo teto com sua

ex-mulherMary Leão.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I' Bom dia para fazer contatos com pessoas que estão
distantes. Hoje, sentirá mais disposição para praticar
atividades físicas: aproveite o penedo para cuidarmais
de você. No setor amoroso, demonstre os seus desejos,
sem receio de ser feliz. Cor: rosa.

� TOURO

U Rque de olho nas oporbJhidades que surgirem e

demonstre entusiasmo no emprego.Acredite mais nas

pessoas ao seu redor e conseguirá recuperar sua paz de
espírito. No amor, cumpra as promessas feitas ao par ou
o relacionamento poderá se desgastar. Cor: branco.

II GÊMEOS
O dia não começará muito bom,mas levante o seu
astral! É um ótimo momento (>ara expressar suas
opiniões no campo profissional. Tarefas que exijam mais

energia são as mais indicadas hoje. Tragamais harmonia
para o relacionamento afetivo. Cor: branco.

� CÂNCER
� Bom dia para colocar ordem nas tarefas pendentes.

Terá facilidade para pedir ajuda no trabalho. Quando o
assunto é sua vida pessoal, aja de forma discreta. No
amor, demonstrará pouco seus sentimentos. Cuidado

para não magoar o par com essa atitude. Cor: rosa.

l1l.EÃo
UL Excelente periodo para entrar em contato com pessoas

, distantes ou viajar a trabalho. Compartilhe seus projetos
com quem possa ajudá-Io(a) a colocar suas ideias em
prática. No romance, o clima é de paixão, embora haja
pouco comprometimento. Cor: azul-claro.

YYh VIRGEM

11-'.' Não convém acreditar em tudo o que ouve neste dia,
principalmente no ambiente de trabalho. Em casa,

participe das atividades em famnia É um bom momento

para demonstrar seu amor ao pessoal de casa. No
romance, dê carinho à sua alma gêmea. Cor: laranja

"Tow-o Indomável"
terá continuação

Ahlstória do boxeador Iake Lalvlottanão
se resume ao que foi mostrado nomagistral
"Touro Indomável". O livro "Touro Indomá
vel TI", escrito pelo próprio laMotta com

ChrisAnderson e SharonMcGehee, está ga
nhando adaptação. O papel de laMotta será
feito porWilliam Forsythe, de "Boardwalk

Empire" e vaimostrar a vida do lutador an
tes e depois do que foi visto no outro filme,
uma espécie de "Poderoso Chefão Parte 2".

.o, UBRA
- Atividades autônomas ou que possa desenvolver

sem ficar na dependência de ferceiros são as mais
indicadéJ$. Mantenha a discrição e não mostre tudo que
sabe. O segredo é a alma do negócio. Relacionamentos
estáveis recebem a proteção dos astros. Cor: amarelo.

-,

m ESCORPIÃO

11l. Abra-se a novos conhecimentos profissionais e faça
melhorias em suas atividades rotineiras. Trabalhos
em grupo contam com boas energias. No campo
sentimental, tudo indica que haverá dificuldades de
comunicação. Tente talar com mais clareza. Cor: bege.

.. 7\ SAGITÁRIO
;<.

-

No trabalho, seu entusiasmo será contagiante. Deixe
as tensões para trás e direcione as atividades para
uma maior produtividade. DMrta-se na companhia do
pessoal de casa. Na área afetiva, o diálogo será capaz
de resolver qualquer conflito. Cor: tons escuros .

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Agir com discrição é amelhor fonna de manter seu
rendimento no trabalho. Se precisar de ajuda, conte
apenas com pessoas mais próximas. Dê mais atenção
à sua saúde, o momento é indicado para atividades de
rotina Tudo azul nos assuntos afetivos. Cor: rosa.

� AQUÁRIO
� Vai sentir segurança para exercer a liderança no

trabalho. Então, esbanje entusiasmo em tudo que
envolva a sua rotina Poderá aprender com facilidade

.

se tiver contato com pessoas jovens. Ajude sua alma
gêmea a resolver os próprios problemas. Cor: cinza.

\ I PBXES
TI Organize melhor seu tempo para conseguir conciliar

seus interesses neste dia sua vitalidade estará em alta,
então, aproveite para se dedicar a atividades que exijam
mais energia Só tenha cuidado para não deixar seu
amor em segundo plano. Cor: lilás.

/
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Quer publicar sua foto' 'JQE só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

AndressaMarianne
Müller'éOmemorou

aniveJ."Sário dia 8 e a

famíliamanda o recado:
"Você é nossoo�o '

e felicidade! Parabéns

por seus 11 anos, com

carinho, seus paisMárcia
e Luís, suas irmãs
Aline e A1essandra"

Viviane Machado
e Thiago da
ClUlha. estão

completando 7

anos de namoro
nesta terça-feira.
.Muitas alegrias
ao casal!

Suelen Tomelin
e André Alves

completaram um

ano e sete meses

de namoro no dia
f'

7 e hoje André
faz aniversário.
A namorada envia
um super beijo e o

desejo de muitas
felicidades!

As allUlaS Jaoinha,
Darci e Simone, do

Curso de Formação de

Dirigentes PúbliCos, da
Escola de Governo da
Amvali, turma. 2012,
com o prefeito Carlito
Merss, de Joinville,

que palestrou no dia 3

sobre o tema
''Democracia

Participativa"

Papai e JDaD14Í,e
mandam um

grande beijo para
Eloá Goulart
Abreu, que foi
batizada no dia 8.

"Te armamos!"

A Oma Paula Klitzke
comemora 87 anos hoje
e recebe o carinho dos

familiares e amigos.
Parabéns emuita saúde!

A vó Ana Braier

completou 86 anos no,

dia 9. Seu rllho João,
a nora Ruth e os netos

Daniel, Mateus e

Larissa desejam um

feliz aniversário!

Hoje é um diamuito

especial para Juliana,
que completa 16 anos,
e para os pais e o irmão

que a amarm'muito.
Parabéns e muitas

alegrias!

Costela Fogo de Chão
o Rotary Clube de Iaraguá do Sul realiza no próximo sábado
o 5° Costelão do Rotary, com o objetivo de arrecadar recursos

para ações na comunidade. O evento ocorre a partir das 11h
na ParóquiaApóstolo Thiago, no bairro Amizade. Os convites
devem ser adquiridos antecipadamente com um integrante
do Rotary Club (crianças até 7 anos não pagam).
Informações e reservas pelo telefone 3371-5881.

Palestra-teatro
Com o objetivo de auxiliar os empreendedores a potencializar
seus negócios, aAssociação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu promove hoje a palestra "Atitudes para
seduzir o cliente", com a Cia. Evento Empresarial Lantieri.
O evento ocorre às 19h30, no Centro Cultural da Scar e o

investimento é de R$ 38 (nucleados), R$ 42 (associados) e
R$ 63 (demais interessados). Informações e confirmações
pelo telefone 3275-7024 e pelo e-mail capacitacao@apevi.
com.br. Realização daApevi, o evento tem o apoio da
Gumz Contabilidade, Católica de Santa Catarina, Biovita
Consultoria Ambiental, União Saúde, Delizia Di Pane,
Senai e Seguros Garcia. A realização da palestra-teatro _

está integrada às diretrizes estabelecidas pela Apevi
para o fomento do empreendedorismo, por meio da

capacitação dos associados. Em 2011, foram realizados 70

,
eventos (entre palestras, cursos, treinamentos, workshop
e seminários) que envolveram 2.085 pessoas de empresas
associadas, de acadêmicos e demais interessados. A
excelência de conteúdo' e a qualidade dos palestrantes e

convidados pode ser atestada pelo índice de satisfação dos

participantes, com média de 90% durante o ano passado.

Criatividade
Com o objetivo de despertar o interesse em conhecer
o potencial criativo de cada partícipante, utilizando o

,

pensamento criativo como ferramenta de sucesso, ocorre dia

11, das 19h às 20h30, o workshop: "Criatividade - Expressão,
Reinvenção e Comunicação". O público alvo são profissionais
de diversas áreas que tenham interesse em desenvolver o

-:

poder criativo. Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.
Investimento: R$ 38 (nucleados), R$ 42 (associados) e.R$ 63

(demais interessados). Instrutoras Claudia Cavalleri, Bacharel
em Pedagogia/Uner]: especialista em Gestão Estratégica de
Recursos Humanos; com experiência na área de consultoria
de Recursos Humanos há mais de 15 anos, Creilene R. Garcia,

, ,

Pedagoga; especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e
'

Arteterapia; com experiência de dez anos na área de Recursos
Humanos - Recrutamento e Seleção e Rubineide Boeing,
Bacharel em Pedagogia/Unerj; especialista em Gestão

Estratégica de Recursos Humanos; com experiência na área
de consultoria de Recursos Humanos hámais de 15 anos.

Informações pelo telefone 3275-7024.

EXPO 2012'
A Expo 2012 - Feira de Negócios doVale do Itapocu é a única
feira multissetorial da Região Norte de 'Santa Catarina e por
isso é a vitrine ideal para divulgar produtos e serviços a todo
o mercado. Empresas da região que queiram realizar grandes
negócios podem contratar espaço na Exp02012, que ocorre de
13 a 17 de junho, naArena Jaraguá, ligando para Juliana Klein,
no telefone 3275-7011 ou escrevendo para ccoexpo@apevi.com.
br. Mais informações acesse: www.exp02012.com.br.
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Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

Filmes que ensinam seu

filho a cuidar do planeta
O cinema é um ótimo aliado na educação dos pequenos e uma oportunidade para
os pais falarem de assuntos importantes sem parecer que estão dando um sermão,
conforme a seleção a seguir que aborda de forma criativaproblemas ambientais;

• Loráx: em busca
da trúfula perdida

• o.GrandeMilagre
·Wall-E

• Procurando Nemo

• Rio

Gadget alemão
I

purifica a água em
poucosminutos
Pesquisadores alemães criaram o

Hyquator, um dispositivo baseado
em células solares pequeno o

suficiente para ser levado no bolso,
que é movido a energia solar capaz
de filtrar a água suja ou inativar e
impedir o crescimento de todos
os tipos de micro-organismos em
poucos minutos.

terI,amarea

• JiI'

I!len,ovav
A Dinamarca intensificou suameta

para que toda a energia produzida pela
nação seja 100% renovável até 2050.
Para isso, até 2020, 35% da produção
já será limpa. O objetivo do país é ficar

independente de combustíveis fósseis,
como o petróleo, e de gás, de forma a

voltar a ser lídermundial na transição
para a energia renovável.

Designers criam energia éÓüco-cinética
Um novo conceito de energia eólica está sendo planejado paraMasdar City, em
AbuDhabi. O projeto envolve uma ideia totalmente diferente, que utiliza uma série
de 1.203 "talos" de 55metros de altura, 30 centúnetros de diâmetro na base e cinco
centúnetros no topo. Os chamados "Wmdstalks" -de geração de energia cinética
balançam com o vento de forma semelhante aos talos de trigo. Eles estão ancorados
no chão, em bases de concreto que variam entre dez e 20metros de diâmetro.

C;fa,

.1JSIQ,
Mais de 60% das capitais brasileiras (17 das 27 capitais) aprovaram leis que
proíbem ou que regulam o uso de sacolas plásticas em supermercados e

outros estabelecimentos comerciais. Entretanto, aprovar a lei não significa
colocá-la em prática. Em diversas cidades há ações na Justiça para suspender
a aplicação da norma. Uma das opções para sanar a discussão são as sacolas

oxibiodegradáveis (que contém um aditivo que causa degradação mais
rápida), e consequentemente possuemmenor impacto ambiental.

BMW revela SUpercarro iS Concept Spyder
A BMW"revelou oficialmente novas imagens do futurista i8 Concept Spyder, o terceiro
modelo visionário da família i, depois dos conceitos i3 e i8. O protótipo, que usa um
motor a combustão de 1,5litros e ummotor elétrico que juntos entregam 349 cavalos
de potência, com aceleração de O a 100 em 5 segundos, dá uma ideia do que esperar
dos veículos ecológicos nos próximos anos.

Consultoria Empresarial
tlftCt3Gi OU6lWMl

Prlj!l�tllnflahrlno

ennlpl'IÓl\í'k,
Credibilídade

Arquiteto planeja
constnrlr prédios
demadeira
AMichael GreenArchitecture apresentou o

conceito de edifício de madeira como uma
alternativa segura, neutra em carbono e

sustentável para os materiais estruturais.
O embasamento para o projeto está nas

vantagens damadeira, como ummaterial viável

para edifícios altos e largos, com benefícios
econômicos e ambientais. Para Green, quando
colhida com moderação e responsabilidade, a
madeira pode ser amelhor opção para reduzir
as emissões de gases de efeito estufa, bem
como do armazenamento de carbono nos

edifícios. O uso de painéis de madeiramaciça
seria aplicado na alvenaria, elevador central,
escadas e lajes, amparadas em vigas de aço
com objetivo fornecer firmeza ao sistema com

relação a forças do vento, por exemplo.

f'\ "" j' rj·· ·,1 "
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Cnntirlnça
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011dto de �sta
Victor Danich, diretor do JaraguaTec

e professor da Católica SC

Defesa e inovação tecnológica
O investimento governa

mental em projetos de de
fesa teve uma retomada subs
tancial nesta última década.
O uso de novas tecnologias de
ponta, em produtos tanto mi
litares como civis, situam-se
num momento propício para
a pesquisa e desenvolvimento
na área da inovação tecnológi
ca. A Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), já realizou
investimentos em torno de R$
1 bilhão em projetos destina
dos a multiplicar uma série

, conhecimentos que permitam,
entre outros, investimentos
no campo da defesa nacional.
Esse 'é o caso do Departamen
to de Ciência e Tecnologia Ae

roespacial (DCTA), que é uma

unidade da Força Aérea situada
em São José dos Campos, São
Paulo. Nas instalações' do seu

campus, no qual se encontra

a Divisão de Propulsão Aero
náutica, do Instituto de Aero-

.. náutica e Espaço (IAE), está
sendo construída a primeira
turbina de p�quena potência
(TAPP) fabricada integralmen-:
te no Brasil. Este tipo de turbina
pode ser usada na geração de

energia em pequenas localida
des como também em veículos
aéreos não, tripulados (VANT),
cujo primeiro protótipo já foi
concluído em parceria com a

empresa Avibras, que se trans

formará num produto dual, no
sentido que poderá ser usado

Falecimentos
• Faleceu às 15h do dia 6,
a Sra. Fabiana Machado
Silva,com idade de 37
anos. O sepultamento
foi realizado dia 7 às IIh,
saindo o féretro da Capela
Mortuária daVila Lenzi,
seguindo após para o

Cemitério Municipal
daVila Lenzi.

• Faleceu às 5h do dia, 7, a Sra.
Nelsi Moreira, com idade
de 44 anos. O sepultamento
foi realizado dia 8 às IOh,
saindo o féretro da Igreja
Nossa Sra. Aparecida, Ilha
da Figueira, seguindo após
para o Cemitério Muncipal
.do Centro.

FRON), principalmente na re

gião amazônica.
O Sisfron, por outro lado,

envolve projetos, de desenvol
vimento de radares, fabrica
dos pela empresa Orbisat, com
sede em São José dos Campos,
em parceria com instituições
de pesquisa com apoio da FI
NEP. Entre os equipamentos
de controle do espaço aéreo,
encontra-se o SABER M60, de
senvolvido pelo Centro Tecno

lógico do Exército (CTEx), , que
já se encontra disponível no

mercado, adquirido principal-
mente pelo Exército Brasileiro

O Falcão, oVANT daAvibras, e com encomendas efetivadas

J um projeto apoiado pelo pro- pela aeronáutica. Na sua apli
grama de subvenção econômi - cação militar, o mesmo será
ca da Finep que se trata de uma utilizado na integração de um

aeronave feita de fibra de car- sistema de defesa antiaérea de
bano, com peso de 700 quilos e baixa altitude, com proteção
com 11 metros de comprimen- de pontos e áreas estratégicas,
to de asa a asa. No seu interior, 'como indústrias, usinas e ins
no lugar do piloto, são instala- talações governamentais. Falar
dos três sensores, três câmeras, .de tecnologia de defesa não é
um radar de vigilância e um apenas.situar-se no campomi-, I

Iink de satélite: Em etapa de litar. Estes tipos de tecnologias,
.certíficação, que é a ponta final assim como ocorre nos países

, do processo de inovação, que desenvolvidos, se adaptam � se

se inicia com a pesquisa básica multiplicam em diversas áreas
em direção do lançamento do da sociedade civil. Desse modo,
produto no mercado, existe um além da sua importância estra

longo caminho em termos de tégica para o país, os caracteres
financiamento. Quando for co- duplos dos projetos de defesa
locado em operação, este pro- que incorporam processos ino
duto, inicialmente destinado a vadores, são um passo funda
fins militares, será incorporado mental para o desenvolvimento
ao Sistema de Monitoramento autônomo de uma tecnologia'---

Integrado de Fronteiras (SIS- genuinamente nacional:

tanto no patrulhamento de
fronteiras como no monítora
menta do trânsito urbano.

A Financiadora
de Estudos e

'Projetos (Finep),
já realizou

investimentos
em torno de

R$ 1 bilhão
em projetos.

,

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO LlCITACÃO
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N°. 03/2012-PMS

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

suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de
Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços n", 03/2012-
PMS, Processo de licitação nO. 09/2012....,PMS, adjudicando em favor da
empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço
global, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura em
alvenaria para estação elevatória, situada a Rua Rio de Janeiro, Schroeder
I, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do
Instrumento convocatório.

'

Empresa vencedora: KLAUS DUWE - ME, inscrita no CNPJ sob o n°,

07.,822.815/0001-03.

Valor da proposta vencedora: R$ 12.643,04 (doze mil, seiscentos e

quarenta e três reais e quatro centavos).

Schroeder, 04 de abril de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

www.ocorreiodopovo.com.br

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorrelcdopovo

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICACÃO LlCITACÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2012-FIA
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições

que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n".
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado
pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de
Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços n". 02/2012-
FIA, Processo de licitação n°. 02/2012-FIA, adjudicando em favor do senhor
abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço por item,
determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: contratação de Prestação de Serviço do Profissional Psicólogo, a fim
de atender o Projeto Oficina de Skate 2012 da Secretaria Municipal de Saúde
e Assistência Social, Projeto do CRAS - Centro de Referência de Assistência
Social do Setor de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Schroeder/
SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste
Contrato, como se transcrito fosse.

Vencedor: TATIANA UBER, inscrita no CPF sob o n". 027.426.669-58.
/

Valor da proposta vencedora: Sendo 850 horas no valor de R$ 18,00
(dezoito reais) a hora totalizando o valor de R$ 15.300,00 (quinze mil e
trezentos reais).

Schr.oeder, 03 de abril de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Valor do contrato: Sendo 850 horas no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) a
hora totalizando o valor de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA -

MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato nO. 01/2012-FIA

Processo de licitação n", 02/2012 - FIA - Modalidade Tomada de Preço
nO. 02/2012 - FIA
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paçornunicipal na Rua Marechal Castelo Branco,
nO. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: TATIANA UBER, inscrita no CPF sob o nO. 027.426.669-58 e

portadora da Carteira de Identidade n". 3.310.858-7-SSP-SC, residente' e
domiciliado na Rua Hilário Floriane, nO 40, apartamento 14, bloco A, Bairro
Nova Brasília, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP:
89256-230.
Objeto: contratação de Prestação de Serviço do Profissional Psicólogo, a -

fim de atender o Projeto Oficina de Skate 2012 da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social, Projeto do CRAS - Centro de Referência de
Assistência Social do Setor de Assistência Social, da Prefeitura Municipal
de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte
integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Data da Assinatura: 03/04/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA
OBRAS E SERVIÇOS'DE ENGENHARIA N°. 01/2012 - FMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 09/2012-FMS -

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com forne
cimento de mão de obra, materiais e equipamentos), ampliação e reforma da
unidade mista de Saúde do Centro, situada a Rua Paulo Jahn, n". 147, Centro,
no Município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, pla
nilha de quantitativos e demais anexos e Convênio nO 17334/2011-7, com a

Secretaria de estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR,
que fazem parte integrante do Instrumento convocatório.
Recebimento dos. Envelopes e Credenciamento até: 27 de abril de 2012
às 08h45min.

Abertura do Processo: 27 de abril de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site
da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licita
ções de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h.
Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

,

Schroeder, 10 de abril de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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lta se nça

Cancelas não estão funcionando
Segundo informou a

Diretoria de Trânsito,
problema em um dos
cruzamentos deve
ser resolvido nas

, .

proximas semanas

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Em Iaraguá do Sul, o api
to da locomotiva avisa

os motoristas que o trem se

aproxima. Já a cancela que
deveria abaixar sinalizando a

interrupção da passagem, não
funciona. Essa é a realidade de
cruzamentos que tem a interse

ção dos trilhos do trem.
Lauro Letzow, 65 anos, é

comerciante de uma empresa
na rua Venâncio da Silva Porto,
que fica de frente para o trilho.
Ele relata que o trem passa cer
ca de seis vezes durante o dia e

atrapalha o trânsito. "Teve uma

época que a cancela descia,
mas ultimamente nem a sirene
toca, acredito que esteja faltan
do manutenção", conta ..

O diretor de Trânsito da Pre
feitura, José Antônio Schmitt,

explica que a cancela do cruza

mento da ruaVenâncio da Silva
Porto com a Coronel Bernardo
Grubba não está funcionando
devido aos serviços realizados
no canteiro que divide as pas
sagens. Nas próximas semanas,
o problema deve ser resolvido.

Segundo Schmitt, as cance
las não são obrigatórias e a em

presa responsável pelo material
é a JMS, de Joinville. "Hoje a

obrigatoriedade de sinalização
é o sensor com a buzina, que
indica a chegada da locomoti
va'. Todos os cruzamentos têm
a buzina obrigatória, mas ape
nas dez das interseções contam
com a cancela, de acordo com o

diretor de Trânsito.

Teve uma época que
a cancela descia,
mas ultimamente
nem a sirene toca,

acredito que
esteja faltando
manutenção
Lauro Letzow,
comerciante

ARQUIVOOCP

EXPANSÃO Reinke diz que festa passará a ser
luna feira de negócios nos próximos anos

EDUARDO MONTECINO

PERIGO Em� ruas, a cancela não sinaliza a chegada do trem

Manutenção
Manutenção deve ser daALL, dizNatália

A vereadora Natália Lúcia Petry (PMDB) fi
cou surpresa ao saber que a Prefeitura é a res

ponsável pelamanutenção das cancelas. Segun
do ela, pelo menos quatro cancelas em Iaraguá

não funcionam. Ela irá sugerir por meio de ofí
cio que a manutenção dos equipamentos seja
repassada para a empresa que opera o sistema
ferroviário, aALL (América Latina Logística).

13º Festa doArroz terá
shows demúsica nacional

A 13° Fecarroz (Festa Catari
nense do Arroz), em Massaran

duba, já tem data para aconte

cer. Marcado para começar em
25 de abril, o evento vai até o 10
dia de maio, no Centro Esporti
vo Municipal Erich Rode, com
inúmeras atrações.

A festa, que acontece desde
1986, é realizada a cada dois
anos no mês de abril e costuma
atrair pessoas demuitas cidades
interessadas em conhecer de

perto as etnias que colonizaram
omunicípio. O propósito é cele
brar a cultura econômica agrí
cola, principal fonte de renda e

arrecadação de Massaranduba.
Na edição de 2010, foram quase

.

dois milhões de movimentação
financeira dentro da festa. O lu-

cro, de aproximadamente 120
mil reais são investidos dentro
domunicípio.

A Fecarroz deste ano, segun
do o prefeito Mário Fernando
Reinke, conta com grandes
atrações. Além da programação
cultural, ele destaca a culinária.
O Cheff Mueller, de Joinville,
será responsável pelo restau

rante oficial da festa, onde fará
um show de degustação de re

ceitas à base de arroz.
A programação ainda prevê

exposições industriais de reno

me, feiras de artesanatos, orquí
deas e os tradicionais desfiles
festivos. Mas o sucesso da festa
está garantido com a presença
dos shows musicais nacionais.
Com datas definidas: Latino, no

no www.ocor�eio
dopovo.com.br.

dia 27 de abril, os sertanejosMar
cos e Bellutti, no dia 28 de abril, e
Charlie Brown Junior, no dia 30.
O valor do passaporte para pista
custaR$ 55 e o primeiro lote para
pista está sendo vendido a R$ 21.
Os pontos de vendas são: Mas
saranduba, no Mercado Bogo,
Souza Promoções e Tonho Lan-

.

ches;
.

Guaramirim, no Posto 28;
Blumenau, no Bruneti Discos no
Shopping Neumarkt; e em Iara
guá, nos postosMime eWeg 2.

I
• r ..-.. • .._ ••••••••
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Em preparação,
sub18 faz amistoso

[araguaenses terão pela frente o Vasto Verde,
de Blumenau, que vem com sua equipe adulta

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

1\ equipe Grameyer /FME de
.t\iutsal feminino realiza na

manhã de hoje seu segundo
amistoso preparatório para a

temporada. Será às 9h30, no

ginásio da Arsepum, contra o

Vasto Verde, de Blumenau.
Ao contrário do ano passa

do, quando existia uma equipe
adultamantida pelaAssociação
Desportiva Jaraguá - que inclu
sive -chegou a disputar a Liga
Futsal, neste ano o foco será a

base, más precisamente até a

Partida amistosa
contra o blumenauense
Vasto Verde inicia às
9h30, na Arsepum.

LUCIANO BERGAMASCHI/CBFS

�,

IL

Grupo atual conta com poucas atle� que disputaram a Liga

Campeonato Escolar,

Inscrições encerram hoje
Encerra na tarde de hoje,'

o período de inscrições para o

Campeonato' Escolar Murillo
Barreto de Azevedo. A compe
tição é dirigida para estudantes
de 12 a 14 anos e ocorre entre os

dias 20 e 27 de abril.
O evento classifica seus cam

peões para representar Jaraguá
do Sul na fase microrregional
dos Jogos Escolares de Santa

Catarina, competição promovi-

da pela Fundação Catarinense
de Esportes (Fesporte).

Na etapa local serão disputa
das asmodalidades de atletismo,
basquetebol, futsal, handebol,
tênis de mesa, voleibol e xadrez,
nos naipes masculino e femi
nino. As informações sobre o

evento, como ficha de inscrição
e regulamento, estão disponíveis
no site www.fmejaraguadosul.
com.br, na aba Eventos 2012. A

ficha de inscrição deverá ser pre
enchida e encaminhada para o

e-mail eventosl@fmejaraguado
sul.com.br, ou entregue pessoal
mente na FME.

Trinta e duas escolas dis

putaram a edição passada do
evento, totalizando 1.446 atletas
inscritos 'e 142 jogos disputados.
O congresso técnico está progra
mado para quinta-feira (12), às
8h, naArena Iaraguá.

Voleibol
DIVULGAÇÃO

.""__JJ_ml! ··I--:'�-:f�
•. ,. - ••. !.- �" .• _L", 1_..... " .. .J _.

r+r- ""r

e contarmos com o apoio das

pessoas que gostam do futsal
feminino", analisa Alexandre.

Assim -como no amistoso de
Blumenau, a provável equipe

categoria subl8. Na agenda, es- que inicia o jogo de hoje deve
tão as disputas dos campeona -

contar com Carol (goleira),
tos estaduais sub17 e sub20, da .

Morgana (fixa), Robinha (ala),
Olesc, dos Joguinhos é dos Io- Brena (ala) e Lele (pivô) .

gos Abertos de Santa Catarina. "Nossa equipe mostrou que
As equipes já se enfrenta- tem um bom poder de reação,

ram amistosamente no dia 3, apesar da baixa idade. Por
em Blumenau. Na ocasião, a isso acredito que montamos
partida terminou empatada em um grupo competitivo", com-
3 a 3 e serviu para o técnico Vi - pleta o técnico.
torAlexandre avaliar o primeiro
mês de treinamento do grupo.

"Enfrentaremos uma equi
pe mais experiente, adulta,
mas mostramos que podemos
superar o fator experiência se

atuarmos com determinação

A comissão técnica da seleção catarinense
infanto juvenil masculino selecionou os doze

atletas que disputarão o Campeonato Brasileiro.
Entre eles estão jaraguaenses Guilllerme de

�Oliveira, Jediel Tropel e Paulo André Muller.

Futebol

Reunião na LJaF
.

A Liga Jaraguaense de Futebol (LJaF) reúne seus filiados na
noite de hoje, para debater e definir o calendário de atividades
desta temporada. Todos os clubes filiados à entidade estão con
vocados para a reunião, que inicia às 19h, no auditório da enti
dade (anexa à Arena Jaraguá). Informações no (47) 9101-0121,
com o presidente Mareio Stein.

Ciclismo

Vice-líder
o ciclista jaraguaense Gui

lherme Muller, da equipe Ro

gerio Muller, participa no fim
de semana de duas etapas do
Campeonato Catarinense.
Será nas cidades de Botuverá
e Brusque. No sábado, dia 14,
acontece a prova de estrada.
No domingo, será em circuito
de rua. Guilherme é o atual
vice-líder da categoria juve
nil (subI6).

, Varzeano

Mudança
A Coordenadoria de Even

tos da Fundaçâo Municipal de
Esportes divulgou nota oficial
alterando o local dos jogos
35 e 36 do 30° Campeonato
Varzeano, programados para
sábado (14). As disputas entre
Yatil x Global Pisos e Socie
dade Barra x Agrocomercial
Jonathan foram transferidas

-

RO 9H�PQ dr Guarany para o

, ��l�dlóliJ.0A@,Mru;eatto.

MMA

Título
o lutador Marcelo Drago,

radicado em Jaraguá do Sul,
venceu o combate de mixed
martial arts (MMA) que dis

putou rio fim de semana, em

Varginha (MG). Foi contra o

atleta da casa, Luciano Suvinil,
conhecido pela torcida por ser
duro em seus combates. Po
rém, Suvinil mal teve chances.
Em apenas 15 segundos foi
nocauteado por Drago.

Surf,

Industriário
Buscando inovar nas so

luções que desenvolve para
valorizar e tornar mais sau

dável o colaborador da in

dústria' o Serviço Social da
Indústria criou SESI Surf. A

competição acontece no dia
15,na Praia do Santinho, em
Florianópolis. As inscrições
se encerram hoje e podem
ser realizadas pelo e-mail
eron.waltrick@sesisc.6rg.br.
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Catarinense

Resultados da rodada embolaram aindamais a

disputa pelas vagas na fase final da competição
JARAGUÁ DO SUL
............................................ " .

Agência Avante!

1\ penúltima rodada do returno

11.do Campeonato Catarinense
deu mais emoção à disputa pelas
vagas na fase final. O Figueirense
venceu o Brusque por 2 a 1, no

Augusto Bauer, e reassumiu a li

derança da segunda fase. Uma
vitória no próximo domingo, no
Orlando Scarpelli contra o Cam

boriú, garante ao time de Branco

também o título do returno. "Foi
um jogo morno. No intervalo cor

rigi algumas coisas e eles muda
ram de atitude, se motivaram e

.

conseguimos virar o jogo e chegar
na liderança do segundo turno",
analisa Branco.

Este resultado muda toda a

configuração do campeonato,
com a briga passando a ser na

classificação geral, onde existe
uma diferença de três pontos en

tre a Chapecoense - segunda co

locada - e o Atlético de Ibirama

- sétimo. Quem somar 31 pontos
garante vaga na fase final.

A Chapecoense poderia ter se

garantindo por atencipação, mas
perdeu em casa para o Atlético

Ibirama, por 3 a 2. O mesmo po
deria acontecer com o Criciúma,
que acabou derrotado no Heriberto
Hulse pelo Metropolitano, também
por 3 a 2. O Ava! venceu o Joinville,
por 1 a O, resultadoque.manteve
as duas equipes na disputa.

"Viemos para jogar de igual.
Em nenhum momento ficamos
com receio do adversário. Foi um

grande jogo, um clássico. Infeliz
mente desperdiçamos algumas
chances e não marcamos os gols",
lamenta Argel Fucks, técnico do

Joinville. A última rodada do re

turno acontece toda no domingo,
dia 15, com os jogos iniciando às
16h. Além do já mencionado Fi

gueirense e Camboriú, jogam na

rodada Atlético x Marcílio Dias,
Joinville x Brusque, Metropolitano
xAvaí e Chapecoense xCriciúma.

Liga Jaraguaense
Reunião importante hoje na Liga Jaraguaense de Futebol.

Em pauta, não só o calendário do ano, como a continui

dade da própria instituição, que atualmente sobrevive de
verbas públicas, quando deveria viver da mensalidade dos
clubes filiados. Sei que estou adentrando a um assunto po
lêmico, literalmente mexendo num vespeiro, mas é preciso
repensar a entidade corrio um todo. Durante anos ela deu
tudo de mão beijada aos clubes, mas sempre esteve na ber
linda. Penso que amudança é só uma questão costume.

Só para filiados
Domesmo jeito que existe urna cobrança por uma
melhor organização, é preciso 'que os clubes sejam
mais ativos dentro da entidade, participando de
reuniões e congressos técnicos. Quem paga, pode e
deve exigir! Penso que os campeonatos promovidos '

pela LJaF devem envolver apenas filiados e

adimplentes. Se serão 50 ou 5 disputando, isso
independe. O importante é a qualidade oferecida e

isso tem um preço. A desculpa de que em Jaraguá do
Sul existe pouca demanda de competições não cola
mais hoje em dia.

,

CLASSICO No clássico da rodada deu Avaí, que
marcou 1 a O no Joinville e ainda perdeu penalti

Barrichello

Benefícios
Olimpíadas
Convite

A organização da Fórmula Indy
atendeu ao pedido do piloto bra
sileiro Rubens Barrichello, que
passará a ter alguns benefícios
dos pilotos considerados nova
tos. Agora, Rubinho terá urn jogo
extra de pneus e poderá treinar
meia hora amais nas pistas
onde não tiver treinado antes,
independentemente da posição
na classificação.

A presidente do Flamengo,
PatríciaAmorim, foi escolhida
pela CBF para ser a chefe da

delegação da Seleção Brasileira
de futebol feminino nos Jogos
Olímpicos de Londres. Ela fi
cou de responder ao convite. O
chefe da delegação do futebol
masculino será o presidente
da Federação Catarinense de

Futebol, Delfim Peixoto.

,
II

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Juventus
Enquanto o técnico Pingo
vai trabalhando nos

bastidores paramontar o
elenco do Juventus, vários
nomes são especulados
nas redes sociais. Posso
adiantar que o elenco
terá atletas conhecidos

dostorcedores,mesmo
porque profissionalmente
o treinador só atuou por
Juventus e Caxias. Ou seja,
alguns atletas de 2008 e 2009
devem aportar por aqui.

Semana
decisiva

A semana também é de
decisões importantes fora
do gramado do Estádio João
Marcatto. Diversas empresas
ficaram de retornar nos

próximos dias sobre as

propostas de patrocínio
encaminhadas pela
Diretoria. Algumas delas são
essenciais para estruturar
o clube no decorrer do

campeonato. E garanto que
s�rpresas podem pintar ...

Adversário
_
o Sport Club Jaraguá já conhece urn de seus adversários no
Campeonato Catarinense daDivisão deAcesso. Ontem, o recém
fundado ItajaíFootball Club avisou que vai para a disputa.A
princípio, não há com que se preocupar. A equipe é a última
colocada na Copa Primavera, competição amadora da sua cidade.

,�

,../
• 7/4 São Paulo 2xO Mogi Mirim
• 7/4 Portuguesa 2x2 Linense

• 7/4ltuano 1x1 Mirassol

• 7/4 Bragantino 1x4 Oeste

• 8/4 Guarani 3x1 Palmeiras

• 8/4 Corinthians 1xO Paulista

• 8/4 São Caetano 2x1 Santos

• 8/4 XV Piracicaba 2x1 Ponte Preta

• 8/4 Catanduvense 2x4 Botafogo
• 8/4 Comercial 2x1 Guaratinguetá

• Campeonato Paulista

• Campeonato Carioca

• 7/4 Madureira 1x2 Fluminense

• 7/4 Olaria OxO Duque de Caxias

• 7/4 Bangu 1xO Macaé .

7/4 Vasco 1x2 Flamengo

• 8/4 Botafogo 3x1 Friburguense .

• 8/4 Bonsucesso 3x3 Boavista

• 8/4 Americano 2x2 Nova Iguaçu
• 8/4 Volta Redonda 1x1 Resende

• Campeonato Gaúcho
• 7/4 Juventude 1xO Santa Cruz

• 8/4 São Luiz Ox3 Internacional

• 8/4 Universidade 2xO São José

• 8/4 Lajeadense 1 x1 Ypiranga
• 8/4 Cruzeiro Ox1 Pelotas

• 8/4 Grêmio 3x1 Caxias

• 8/4 Cerâmica OxO Novo Hamburgo
• 8/4 Avenida OxO Veranópolis

• Campeonato Mineiro

• 8/4 Uberaba Ox2 América

• 8/4 Guarani 2x2 América-TO

• 8/4 Democrata 2x1 Tupi
• 8/4 Caldense 2x2 Villa Nova

• 8/4 Nacional2x1 Boa

• Campeonato Paranaense
• 7/4lraty 1xO Roma

. • 8/4 Corinthians 1x1 Atlético

• 8/4 Londrina Ox1 OperáriO
• 8/4 Paranavaí 2x1 Rio Branco .

• 8/4 Arapongas 2x1 Toledo

• 8/4 Coritiba 3x1 Cianorte

• Campeonato Catarinense
• 8/4 Chapecoense 2x3Atlético-IB
• 8/4 Criciúma 2x3 Metropolitano
• 8/4 Avaí 1 xO Joinville

• 8/4 Brusque 1 x2 Figueirense
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Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Concurso Público Estratégia Saúde da Família /2012
A Prefeitura Municipal de Schroeder abre Concurso Público para provimento
de vagas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva

para Estratégia Saúde da Família, sob regime da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.
Estão sendo disponibilizadas 14 vagas, para os níveis fundamental, médio e

superior, com vencimentos entre R$ 835,35 e R$10.184,63, conforme o cargo
pretendido. Candidatos portadores de necessidades especiais (PNE) terão di
reito a 5% das vagas ofertadas.
As inscrições estarão abertas de 04 a 24/04/2012, no site www.fauel.org.br.
O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 80,00, de acordo com o

cargo pleiteado. As Provas Objetivas estão previstas para o dia 20/05/2012, em
locais e horários previamente divulgados no portal www.fauel.org.br.
Maiores informações no Edital.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSIJ\DODESANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHIILEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgoston° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTlMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os
devedores intimados apartirdapublicação desteedital a os aceitarou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
Já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e
registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignoradaou inacessível, ou for(em) residenteís) ou dorniciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conforrrudade com os arts. 995, 997 clC 1023, todos do CNCGJ.

EDITALDEINTlMAÇÃODEPR�
Nos termos do artigo 15 da LeI9.492/97, clc o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, paraa devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação Judicial de protesto e ou oferecerpor escnto osmotivos da sua recusa.
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PRCITESI'O:

Protocolo 29544 Sacado:ADRIANARAMOS JACINTO CPF: 027 336 819-23 Endereço: RuaMariaVrrginia dos Santos Cris
tofolin nO 105, Escolinha, 89270-000, Guararmnrn Cedente: CELSO SCHMITZ CPF: 516.827.539-72 Número do Título:
01/04 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: CELSO SCHMITZ DataVencimento· 20/03/2012 Valor: 5.700,00 Líquídação
após a Intimação: R$11,60, Condução' R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital.R$15,00

Protocolo 29483 Sacado. CARWSALBERTO EICHSlADTCPF: 032.727.989-35 Endereço: Rua GabrielVargas n° 43, Schro
eder 1,89275-000, Schroeder Cedente: SIlMAQ SIACNPJ: 79.922.639/0001-84Número doTítulo' 60060*006 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL $A - AGENCIAGUARAMllUM DataVencimento:
23/03/2012 Valor: 750,00 Liquidação após a Intimação: R$11,60, Condução' R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 29580 Sacado: EDNAlDO ALCHAPAR CPF: 029.297.069-29 Endereço: Rua Quatí nO sinO, Quati, 89270-000,
Guararrunm Cedente. ODAILOSMARDASILVAME - LETRÃoCOMUNlCAÇÃOVISUALCNPJ: 11.155.976/0001-50Número
doTítulo 150-1 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:HSBC BANKBRASILSA - BANCOMUL
TIPW DataVencunento.12/03/2012 Valor: 350,00 Liquidação após � intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 35,60, Edital· R$ 15,00

Protocolo. 29540 Sacado. EVANDRA JUCARAVONZ CPF: 036.340.569-08 Endereço: Rua A1dano JoseVieira n° 102, Avai,
89270·000, Guararrnrirn Cedente: IMOBII1ARlA BEMVIVER IlDA CNPJ' 04.573.l25/<XXJ1-61 Número do Título: X237/06 Es
pécie. Duplicata de Prestação de SefVIÇDS Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento:
10/0312012 Valor: 700,70 liquidação após a intimação:R$1l,60,Condução' R$ 5,00,Diligência: R$23,20,Edital:R$15,00

Protocolo. 29584 Sacado' EXPRESSO DOURADOS TRANSPORTF.'i IlDA ME CNPJ: 08.449.943/0001-08 Endereço: Rua
Marcionilo dos Santos n° 50, Corticeira, 89270-000, Guararnirirn Cedente: SANTINVFSf SIACREDITD FINANClAMENTO
E INVESTIMENTOS CNPJ' 00 122.327/0001-36 Número do Título. 6462000000 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASIL SA - BANCOMU1TIPWDataVencimento: 19/03/2012 Valor: 580,51 liqui
dação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo' 29575 Sacado: GELITAGINOWME - PATI CONFECÇOES IlDA CNPJ: 12999.297/0001-20 Endereço: Rua Rio de
Janeiro nO 286, Schroeder I, 89275-000, Schroeder Cedente: NELeI NANlSE ENGElMANN ME CNPJ: 08288.050/0001-28
Número do Título. 11 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVen
cimento' 17/03/2012 Valor: 754,05 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução. R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo. 29429 Sacado' GLEOTHEISENCPF: 031.952.179-61 Endereço: RuaGuilherme Bauer ns sln, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338 614/0001-00 Número do Título: 425 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimento: 15/03/2012 Valor: 255,00 liquidação
após a Intimação: R$ 11,60, Condução' R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital. R$ Hi;OO

Protocolo: 29463 Sacado JACKES CKUS JONSE CPF. 907.547.009-68 Endereço: Avenida 7 de Setembro nO 1237, Centro,
89108-000,Massaranduba Cedente. NIITONDEALMEIDABERfUUNO CNPJ: 79.433.538/0001-40Número doTítulo: 210-2
Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento; 19/03/2012 Valor:
310,00 Líquídação após a Intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo' 29494 Sacado' JCL PINTURAS E JATFAMENTOS IlDA - ME CNPJ: 02.473.951/0001-03 Endereço: Rua Pe
dro FrancISCO Klein nO 605, Amizade, 89270-000, Guararrurirn Cedente: RESICOWR TINTAS E VERNIZES IlDA CNPJ:
95.800.637/0001-79 Número do Título: 0123087114 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL $A - AGENCIAGUARAMllUM DataVencímento: 26/03/2012 Valor: 1.454,76 liquidação após a intima
ção: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 29460 Sacado. KOHlS INDUSIRlA DE MAQUINAS IlDA CNPJ: 06.116.194/0001-7l Endereço: Rua Erich
Meyer nO 146, ilha da Figueira, 89270-000, Guaranurirn Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWALD IlDA CNPJ:
82.887.175/0001-27 Número do Título: 202-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERALDataVencimento: 19/03/2012 Valor: 211,69 liquidação após a intimação' R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligên
CIa: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29502 Sacado: MAOGE COMEROO IlDA - ME CNPJ: 73321.697/0001-76 Endereço: Rua lrineuVilelaVeiga nO
137, Centro, 89270-000, Guaranurirn Cedente: KAIlSKATEXTIL IlDACNPJ: 85.359.412/0001-75Número doTítulo: 41591A
I Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL $A - AGENCIA GUARAMllUM
DataVencimento: 12/02/2012 Valor: 432,90 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 2937l Sacado:MAIARARONCHIMELCHIOREITO CPF: 091.481.079-05 Endereço:RuaBatistaMelcbioretto nO
77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS IlDAME CNPJ: 10.945.510/0001-
95 Número do Título: 2283C/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento. 16/03/2012 Valor: 280,00 Líquidação após a mtimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 29373 Endereço. Rua Batista Melchioretto n° 77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS IlDAME CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número doTítulo: 000173 Espécie: Duplicata
deVenda MercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 16/03/2012 Valor: 265,00 liquidação
após a Intimação: R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00Protocolo: 29372 Endereço:RuaBatista
Melchioretto nO 77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS IlDA ME CNPJ:
10.945.510/0001-95 Número doTítulo: 1825C/6 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERALDataVencimento: 16/03/2012 Valor: 435,00 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 32,99, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29545 Sacado: MAIRA EIlSlANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço: Rua Apolonia Schirnitz nO 66,
Nova Esperança, 89270-000, Guararrnrirn Cedente: ATIANfA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DffiElTOS CREDITDRlOS
MUITISSETORIALCNPJ: 11.468.186/0001-24 Número doTítulo: 053531 IC Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
cação Apresentante' BANCO BRADESCOSA DataVencunento: 19/03/2012 Valor: 428,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 29589 Sacado: MARCOS BU1ZKE CPF: 733.283.249-68 Endereço: Rua da Canela nO sln, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: OLEGARIO SOARES MARTIM ME CNPJ: 07.799 999/0001-20 Número do Título: 2897 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL $A - AGENCIAGUARAMllUM DataVencimento:
29/03/2012 Valor: 214,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo' 29422 Sacado: MARI$A SANTANNA CPF: 891.804.969-20 Endereço. Rua RicardoViergutz nO 241, Centro Nor
te, 89275-000, Schroeder Cedente: SECURIIY TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS IlDA CNPJ:
07478.234/0001-98 Número do Título' 01996 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO SA Data Vencunento' 15/03/2012 Valor: 160,00 liqUldação após a Intimação. R$ 11,60, Condução: R$ 24,14,
DiligênCia. R$ 35,60, Edital. R$ 15,00

Protocolo. 29539 Sacado. RAQUELMARl$A DOS SANTOSDEANDRADE CPF' 068213.369-89 Endereço' RuaMan,!Ade
lina SchlllldtWeber n° sin°, Nova Esperança, 89270-000, Guararrunm Cedente:VLJ EMPREENDIMEN1DS IMOBIUARIOS
IlDACNPJ.14.979.112/0001-40Número doTítulo V397109Espécie: Duplicata de Prestação deServiçosApresentante: BAN
CO DO BRASIL $A - AGENCIAGUARAMllUMDataVencunento.10/03/2012 Valor: 517,00 Uquidação após a intimação R$
11,60, Condução. R$ 5,00, DiligênCia. R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo 29280 Sacado: SUEIl PEREIRA TEILES CPF' 014.656829-02 Endereço Rua Harrold la.ffin n° 753, Guarani
MmlTI, 89108-000, Massaranduba Cedente. BANCO FICSA SIA CNPJ: 61.348538/0001-86 Número do Título' 998242290-0
EspéCie Cédula de Crédito BancánoApresentante: BANCO FICSASIADataVencunento' 27/08/2009 Valor: 13.921,92 liqw
dação ajJós a mtimaç.o1.o· R$l1,60, Condução R$ 44,10, DiligênCIa: R$ 35,60, Edital:R$15,00
Guararrunrn, 10 de abril de 2012
CHRlSTA INGEHlllEWAGNER, Interventora

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

EDITALDE INTlMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Leí s 492/97, clc o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJISC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de tí
tulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no praw de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à susta
ção judicial de protesto e ou oferecer por escnto os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PRCITESI'O

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento. 205865/2012Sacado AFPPROMOCOES EEVEN10S IT'DAME Endereço: RUAJOAO
MARCATID 402 - JARAGUADO SUL-SC . CEP 89251-670 Credor' GRAFlCA EDI10RA E PAPELA
RIAZF lIDA Portador: - Espécie'DMI- N° Titulo' 000000000008739 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,31 Datapara pagamento 10 de abril de 2012Valor R$24,15 Descnção dos valores. Valor
do título: R$ 452,00 - Juros:ll$I,05 Emolumentos. R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução
R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 205435/2012 Sacado: ANAMARIA CARVAlliO KANSLER Endereço: RUAWALDfA
MARWERNER 650 - SEMlNARlO - CORUPA-se - CEP 89278-()()() Credor: BANCO VOLKSWAGEN
S/A Portador: - Espécie: CHI - N"Titulo: 17053150 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.385,92
Data parapagamento. 10 de abril de 2012Valor R$79,75 Descrição dos Valores' Valor do título R$
1240,52 - Juros. R$ 56,65 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência; R$ 51,45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento. 206001/2012 Sacado. ANNA EMll1A KASfEILER CHIODINl Endereço' RUAWAL
ltRJANSSEN 50 - Jaraguá do Sul-se - CEP 89251-340 Credor: BANCO FlNASA BMC S/A Portador:
- Espécie NP - N" Titúlo: 4238700786 - Motivo. falta de 'pagamento Valor: R$ 63.117,18 Data para
pagamento: 10 de abril de2012Valor R$13.600,53 Descnçao dos valores. Valor do título: R$ 49492,49
- Juros: R$ 13.577,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicaçao edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 9,96
---------------------------------_---------------_-------------_----_-_---------------------------------------------

Apontamento: 205732/2012 Sacado:ANIDNlOMlGUELCUNHA Endereço:RUAANIDNlO PEDRI
652 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89258·750 Credor: lNFRASUL - INFRAFSfRU1URA E EMPRE
ENDlMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0199682004 - Motívo: falta de pagamentoValor:
R$ 309,56 Data para pagamento: 10 de abril de 2012Valor R$24,63 Descrição dos Varares: Valor do
título: R$ 255,27 - furos: R$ 1,53 Emolumentos: R$1I,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 15,46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 205583/2012 Sacado'APEITI SERVICOS DEAUMENTACAO lIDA Endereço: AVENIDACORONEL BERNARDOGRUBBA 180 - JARAGUA·SC - CEP: 89251-090 Credor: HarELERES
TAURANTE PAUID FEUPE lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 106 . Motivo' falta de
pagamentoValor: R$ 249,46 Data para p_agamento. 10 de abril de 2012Valor R$25,30 Descrição dos
VaIõres: Valor do título: R$200,00 - Juros: R$ 2,20Emolumentos. R$ 11,60 - Publicaçãoedital. R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 205931/2012 Sacado. B E O COMERCIO DE MEDICAMENTOS Endereço: RUA RO·
BERTOZlEMANN 2091 SOl - Jaraguá doSul-se - CEP' 89255-300 Credor: RlOMED DISIRlBUICAO
lIDA Portador: - Espécie: DMI - �OTitulo: 430983B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 293,34
Data para pagamento: 10 de abril de 2012Valor R$26,51 Descrição dos valores; Valor do título' R$
237,92 - Juros: R$ 3,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 -

Diligência, R$14,7l
Apontamento: 206003/2012 Sacado. CLAUREO PADIlHA Endereço RUA ROBERTO ZlEMANN
2091 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-300 Credor: CREDIFIBRA S/A CF! Portador: - Espécie. CHI
- N° Titulo:13-04276110 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 623,62 Data para pagamento. 10 deabril de2012Valor R$109,74Descnção dosvalores; Valor do título: R$ 484,97 - Juros' R$ 86,64Emolu
mentos R$lI,60 - Publicação editãI. R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência; R$14,7l
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APontamento: 205387/2012 Sacado. CRISTIANO RElNERT Endereço RUA JOAO MIGUELDA SIL
VA 465 - Jaraguá do Sul-se - CEP' 89254-390 Credor: VALDEMAR C DE NEGREDO & ClA LIDA ME
Portador: - Espécie. DMI - N'Titulo: 02 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 346,90 Datapara lla
gamento. 10 de abril de 2012ValorR$23,68Descrição dosvalores: Valordo título' R$ 292,00 - Juros' R$
0,58 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência: R$17,02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 205899/2012 Sacado: DIAS E FEIJ1;R COM DE MEDICAMENID lIDA Endereço
RUAVENANCIO DA SILVA PORm, 183 - JARAGUADO SUL-SC - CEPo 89252-230 Credor: DISTRI
BUIDORABRONZE lIDA Portador: - Espécie.DMI - N°Titulo: 1438/2 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 357,17Datapara pagamento: 1(1de abrilde 2012ValorR$23,60 Descaçãodosvalorês Valor
do título' R$ 300,72 - Juros. R$0,5O Emolumentos. R$1I,6O - Publicação edital. R$ 23,10 Condução'
R$ 23,20 - Diligência: R$18,65
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento 205877/2012 Sacado. DIAS E SCHUITZ MENGARDA lIDA ME Endereço' AVENI
DA GEfUIJO VARGAS 268 - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89251-()()() Credor: NUGAU CHOCOlATES
INDUSTRIA E COMERCIO L Portador: - Espécie. DMI . N° Titulo 1Sooo1728B . Motivo' falta de
pagamentoValor: R$ 755,14 Data para p_agamento 10 de abril de 20l2Valor R$24,98 Descnção dos
valores: Valordo título: R$ 706,00 - Juros R$1,88Emolumentos' R$11,60 - Publicação edital.R$23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência. R$ 9,96
Apontamento' 205429/2012 Sacado' OORACI KRUTSCH Endereço: RUA EMIllO BU1ZKE 276 PT
07 - Jaraguá do Sul-se - CEP. 89250.()()() Credor. BANCO PANAMERlCANO SIA Portador: - Espécie:
NP - N°Titulo: 43023132 - Motivo: falta depagamento Valor R$ 4040,11 Data para_pagamento 10
de abril de 2012Valor R$614,47 Descrição aos Valores' Valor do título. R$ 3.385,73 - Juros' R$ 591,37
Emolumentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dilígência; R$ 25,7l
Apontamento. 205699/2012 Sacado. DUFORf IND MEIAUCA lIDA Endereço. 10MAZ FRAN
Clsco DE GOES 355 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252·170 Credor: TRANSBENS TRANSPORTES G
IlDA Portador: - Espécie:lJMI - N° Titulo. 00134· Motivo' falta de pagamentoValor. R$ 1.166,30
Data para pagamento; 10 de abril de 20l2Valor R$28,64 Descrição dos Valores' Valor do título: R$
1.108,75 - Juros: R$ 5,54 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 14,7l

Apontamento. 205682/2012 Sacado. EMERSON BORGES Endereço' RUA LORENO ANIDNlO
MARCATID 90 -

J�á do SuI-SC - CEP. 89250-()()() Credor' ELErRONlCA JARAGUAENSE lIDA
ME Portador: - Es 'e DMI - N° Titulo: 5754 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 202,16 Data
para pagamento: 1 de abril de 2012Valoi: R$23,25 Descnção dos valores: Valor do título: R$ 150,00 .

Juros: R$ 0,15 Emolumentos' R$1I,6O - Publicação edital. R$ 23,10 Condução' R$ 23,20· Dílígência:
R$14,7l

Apontamento: 205722/2012 Sacado ERNANl FUR1AN Endereço: RUAARfUR ENI<E, 447, - AMl
ZÀDE - JARAGUA00 SUL-se - CEP. 89255-755 Credor: lNFRASUL - INFRAFSfRUTURA E EMPRE·
ENDlMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo 0194931006· Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 210,44 Data para pagamento 10 de abril de 2012Valor R$24,00 Descnção dos valores: Valor do
título: R$ 151,28 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos' R$ 11,60 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência; R$ 20,96
Apontamento. 205780/2012 Sacado ESPOUO DE HENRIQUE PEDRO CARDOSO Endereço: RUA
FRANCISCO PAlNSTEIN 439 - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89257-540 Credor.lNFRASUL - INFRAES·
TRUTURAE EMPREENDlMENT Põrtador: - Espécie: DMI - N°TItulo. 0176025017 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 161,91 Data para pagamento 10 de abril de 2012Valor R$23,70 Descrição dos
valores: Valordo título. R$ 100,00 - Juros R$ 0,60 Emolumentos'R$1I,6O - Publicação edital: R$ 23,10
Condução. R$ 23,20 - Diligência. R$ 24,01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento. 205726/2012 Sacado' FRANCISCO CARLOS FARIAS Endereço: RUA FRANCISCO
OUTRA, 410 - JARAGUA DO SUL-SC - CEp· 89255·803 Credor' lNFRASUL - INFRAESTRU1URA E
EMPREENDlMENT Portador: - Espécie. DMI - N°Titulo 0186784010 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 221,67 Data_para pagamento' lO de abril de 2012ValorR$24,07 Descn@odosvalores: Valor
do título: R$ 162,44 - Juros:ll$ 0,97 Emolumentos' R$ 11,60 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 205907/2012 Sacado. GREYCI GIRlANE MOSER Endereço. RUA ROBERm ZIE
MANN 717 - Jaraguá do Sul-se - CEp· 89255·300Credor:VGMADEIRAS lIDAME Portador. - Espé
cie: DMI - N° TitUlo: 1/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 567,86 Data para pagamenro: 1()de
abril de 2012Valor R$23,95 Descrição dos Valores: Valor do título. R$ 515,00 . Juros: R$ 0,85 Emolu
mentos' R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,7l
Apontamento: 205885/2012 Sacado: NANl HERTER Endereço RUARl97 N 72 - Jarl!ll!:lá do SuI-SC
- tEr: Credor: COLCHOES RAFAEill DIVOlANO lIDA ME Portador: - EsJ?écie:.NP - N" Titulo.
2485 - Motivo· falta de pagamentoValor: R$ 288,20 Data para pagamento: 10 de abril de 2012Valor
R$66,04 Descrição dos valores; Valor do título' R$187,00 - Juros: R$ 42,94 Emolumentos: R$lI,60-
Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 20,96
Apontamento: 205889/2012 Sacado: JACYR DA SILVA ARAUJO Endereço. RUA MARIA DEMATHE
!'[AGEL 176 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-690 Credor: BANlF-BANCO INTERNACIONAL DO
RJNCHAL (BRASILjSA Portador: - Espécie: CHI . N"Titulo. 505707985 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 2'�.I.42 Data para pagamento; 10 de abril de 2012Valor R$90,79 Descrição dos Valores:Valor do título: I:q, 1.934,16 - Juros R$ 67,69 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento· 205870/2012 Sacado. JARAGUACARGO LOG E TRANSP lIDA Endereço. RUA GUS·
11\VO FRIEDMANN 61 - Jaraguá do Sul-se - CEP· 89256·190 Credor: POSID SANTA ROSA lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: FNP44660 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.166,03
Data para pagamento: 10 de abril de 2012Valor R$27\53 Descrição dos Valores: Valor do título' R$
1.108,1)3 - Juros. R$ 4,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Puolicação edital. R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência; R$16,27

Apontamento. 205953/2012 Sacado:JOAOMARCOSDEOUVEIRA Endereço: RUA750S/N - Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89260-015 Credor: BANCO PANAMERlCANO S/A Portador;- Espécie: NP - N"
Titulo: 45482643 - Motivo· faltade pagamentoValor: R$ 6.501,51 Data para pag_amento: 10 de abril de
2012Valor R$578,51 Descrição dos válores: Valordo título R$ 5.887,84 - Juros: R$ 555,41 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento. 205705/2012 Sacado: JOELPErERSONLIDA Endereço: RUAOlAVOBIlAC33 - Iara
guádoSuI-se-CEP:89257-160Credor:SHOPINGCOMCERMATDECONSTR Portador:- Espécie
DMl- N'Titulo: 19273 13 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 375,68 Data para pagamento: 10 de
abril de 2012Valor R$24,46 Descrição dos Valores: Valor do título' R$ 316,06 - Juros' R$1,36 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 20,96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 205769/2012 Sacado: JOSE CARLOS CAUS RIBEIRO Endereço: RUA JORGEVERBI
NEN,WIE 11- ESTRADANOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-372 Credor: lNFRASUL - IN
FRAFSfRU1URAE EMPREENDlMENT Portador.- Espécie: DMI . N°Titulo: 017l459019 - Motivo
falta de pagamentoValor: R$ 242,11 Data para pagamento 10 de abril de 2012Valor R$24,22 Descn
ção dos valores; Valordo título: R$ 186,67· Juros' R$1,12 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02
----------------------------------_._---_ .. _----------_._---------_ .. _--_._ ... __ ... ------------------_._------------

\Apontamento: 205775/2012 Sacado JOSIAS FERREIRA DE UMA Endereço: RUA HERCillO ANA
CtEroGARClA,426 - JaragtIá do SuI-SC - CEPo 89266-270Credor: lNFRASUL -lNFRAFSfRUTURAE
EMPREENDlMENT Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo. 0191081008 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 214,41 Datapara pagamento' 10 de abril de 2012ValorR$23,93Descn@odosvalores' Valor
do título: R$139,64 - Juros'll$ 0,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução
R$ 23,20 - DiligênCIa: R$ 36,64

Apontamento 205623/2012 Sacado KAROISA lIDA ME Endereço RUAWAl1ER MARQUARDT
3050 SALA 02 - BARRA 00 RIO MOLHA· Jaraguá do SúI·SC . CEP Credor: TEXTIL S S I!DAME
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo 5005836-01 - Motivo' falta de pagamento Valor: R$ 1.162,42
Data para paganlento. 10 de abril de 2012Valor R$28,64 Descnç!io aos valores' Valor do título R$
1.109,62 - Juros R$ 5,54 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20
- DiligênCIa. R$ 9,96

Apontamento. 205950/2012 Sacado KAROISA LIDA ME Endereço RUAWALTER MARQtJARDT
3050 - BARRA00 RIOMOLHA· JaragtIá do SuI-SC· CEP Credor COMERQALPffil lIDA Portador:
- EspécIe' DMI - N° Titulo 11432/1- Monvo falta de pagamentoValor R$ 196,70 Data para paga
mento' lO de abril de2012Valor R$23,54 Descnção dos válores ValOl do título R$149,00 - Juros"R$
0,44 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 . DiligênCia' R$ 9,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento 205852/2012 Sacado KRAUSE - ZIMMER LTDA - ME Endereço R CAMPO ALE
GRE 296 - JARAGUA DO SUL· CEP Credor SlPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMEN
TAS LIDA Portador: - EspéCie. DMI - N° 11tu1o 12546-1 - Mottvo falta de pagamentoValor R$
213,08 Data para pagamento 10 de abrIl de 2012Valor R$23,47 Descnção dos valores Valor do
título. R$159,95 - Juros. R$ 0,37 Emolumentos' R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução

R$ 23,20 . Diligência R$ 15,46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento. 205828/2012 Sacado LNR COM REP lIDA Endereço RUA JOAO JANURIOAYROSO
1699 - JARAGUADOSUL-SC· CEP 89253-100 Credor GESINlI COM BRINDES lIDAEPP Portador:
- Espécie' DMI . N°Titulo' 23635 - Motivo falta depagamentoValor R$ 1.026,01 Data para paKa�
mento: 10 de abril de 2012Valor R$27,29 Descrição aos Valores' Valor do título: R$ 967,50 - Juros' R$
4,19 Emolumentos. R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$17,02
---------------------------------------------------_.---------------------------------------------------------------

Apontamento: 205888/2012 Sacado LUIZHENRIQUEVIDAL Endereço:RUADORVALMARCATIDWTE 11 - CHICO DE PAUlA· Jaraguá do SuI-SC - CEP 89254-825 Credor: RAFAEW DIVOlAMO
COLCHOES lIDAME Portador. - Espécie. NP - N°Titulo' 2685 . Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 457,47 Data para pagamento. 10 de abril de 2012Valor R$77,00 Descnção dos Varares. Valor do
título. R$ 350,00 - Juros R$ 53,90 Emolumentos:R$lI,60 - Publicação editál. R$ 23,10 Condução R$
23,20 - Diligência; R$16,27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------_.----------

Apontamento 205850/2012 Sacado MARIlDA FERNANDES PErERS Endereço: AV. MARECHAL
D"EOOORO DA FONSECA, 855· APTO 2 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89251-701 Credor: COOPE·
RATIVA DE CREDI10VALE DO ITAJAI-VIACREDI Portador: CONDOMINlO EDIFICIOM Espécie:
DMI - N°Titulo 0204/0003· Motivo falta de pagamentoValor. R$ 490,67 Data para pagamento: 10de abril de 2012ValorR$24,42 Descrição dos vãIores;,Valordo título: R$ 442,09 - Juros: R$1,32Emolu
mentos' R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
Apontamento' 205573/2012 Sacado MCVCOM E INSTALACOES EIEfRlCAS IlDA Endereço. RUAERICHMlELKE,80 - Jaraguádo SuI-SC - CEP 89251-350 Credor: MAROO INGOMILCKE - EPP Por
tador;- Espécie: DMI . N" Titulo 3463 - Motivo. falta de pagamento Valor: R$ 143,09 Data para
pagamento.Iü de abril de 2012Valor R$23,35 Descrição dos valores Valor do título R$ 95,58 - Juros.
R$1l,25 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução.R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
Apontamento. 20577l/2012 Sacado NATALIAKANISMORBIS Endereço: RUAHERClLIOANAOE-
10 GARCIAWIE 443 - SANTOANIDNlO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-270 Credor.lNFRASUL
- lNFRAESTRU1URA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI . N" Titulo: 01910140008 -

Motivo' falta de pagamentoValor: R$ 214,41 Datapara pagamento 10 de abril de 2012Valor R$23,93
Descrição dos vãIores· Valor do título' R$139,64 - Juros. R$ 0,83 Emolumentos: R$11,60 . Publicação
edital: R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência; R$ 36,64
Apontamento. 205822/2012 Sacado NORMAL! MARIA CREPALDI -ME Endereço�BlJA ERWlNO
MENEOOITI 39 SL 02 . JARAGUA DO SUL-SC . CEP: 89254·()()() Credor: HAOLETEC COM DE
EOUlP E SUPRlMENIDS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo 416 - Motivo. falta de pagamentoValor R$ 4.550,57 Data para pagamento 10 de abril de 2012Valor R$36,54 Descnção dos valores:
Valor do título R$ 4.482,00 - Juros: R$ 13,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital. R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$17,83
Apontamento. 2057l9/2012 Sacado PAUIDALVESTENORlO Endereço RUA FRANCISCODUTRA,
170 - AMIZADE - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89255-803 Credor: lNFRASUL - INFRAFSIRU1URA E
EMPREENDlMENT Portador: - Espécie. DMI - N°Titulo' 0186772010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 156,59Datapara pagamento 10 de abril de 2012ValorR$23,68 Descn@odosvalores. Valordo título R$ 97,75 - Juros. R$1l,58 Emolumentos R$l1,60· Publicação edital. R$ 23,10 Condução'R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96
Apontamento. 205737/2012 Sacado PEDRO DE SOUZA Endereço' RUA ANA TERPZA DA SILVA
COLACO 204 - Jaraguá do SuI-SC - CEP. 89254·352 Credor'lNFRASUL -INFRAESTRUTURAE EM
PREENDlMENT Põrtador: - Espécie. DMI - N" Titulo. 0197925005 - Motivo' falta de pagamentoValor' R$ 461,60Datapara pagamento 10 de abril de2012ValorR$25,52 Descnção dos valores. Valor
do título R$ 404,86 - Juros'"R$ 2,42 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital· R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento 205756/2012 Sacado RIO BENTO COMERCIO DE ROLDANAS LIDA ME Endere
ço R. ERWlNO MENEGOrnl13 - Jaraguá do SuI-SC - CEP 89254-000 Credor: REXMAQUINAS E'
EOUIPAMENIDS lIDA Portador.- Espécie. DMI - N°Titulo: 63667-211-Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 777,53 Data para pagamento 10 de abril de 2012Valor R$24,78 Descnção dos Valores'
Valor do título R$ 720,72 - Juros: R$I,68 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução R$23,20 - Diligência; R$17,83

Apontamento 205430/2012 Sacado ROS1MEIRYGARCIADASILVA Endereço. RUA CARLOS HAR
Dr ex 123 AJYf 33 BL 8 . Jaraguá do SuI·SC - CEP 89254-580 Credor. BANCO FICSA SA Portador:
- Espécie CBI· N"Titulo 998277738·6 - Motivo falta de pagamentoValor: R$ 1.159,59 Data para
pagamento 10 de abril de 2012ValorR$274,22 Descnção dos valores Valor do título' R$ 854115 - Ju
ros' R$ 251,12 Emolumentos' R$11,6O· Publicação edital. R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência:
R$17,02

Apontamento. 205558/2012 Sacado' SANDRO LUIS DEREITI Endereço RUA FRANCISCO 10DT
lS5 - JARAGUADO SUL - CEP Credor: ARNO FRANCISCODEREmME Portador: - Espécie.DMI -

N°Titulo' 000000799 . Motivo falta de pagamentoValor: R$ 366,74 Data_para pagamento: IOde abril
de 2012Valor R$23,83 Descnção dos valores: Valor do título R$ 314,00 - Juros' R$ 0,73 Emolumentos.
R$l1,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução' R$ 23,20· Diligência: R$14,7l
Apontamento 205661/2012 Sacado' 10K DE ClASSE IND COMERCIO Endereço RUA FRANC
JOSE DE ALBUQUERQUE PEREIRA 652 - Jaraguá do SuI·se - CEP: 89258-001 Credor. MEfALNOX
IMPORTACAO E"EXPOlnACAO lIDA Portador:- Espécie DMI - N°Titulo' 4001016B·Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.762,15 Data para pagamento 10 de abril de 2012ValorR$130/43 Descriçãodos valores: Valor do título R$ 1.602,06 - Jums:R$107,33 Emolumentos' R$ 11,60 - Pubucação edital
R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dílígência: R$ 15,46

Apontamento 205632/2012 Sacado VYP REP. E CONSTRUCOES lIDA Endereço AV MAR. DEO
OORO DA FONSECA 1594 - CENTRO - Jaraguá do SuI·SC· CEP 89251-702 Credor: POSID PONTE
ACU lIDA Portador - Espécie DMI - N'Tífúlo: 1042 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.927,00
Data parapagamento' 10 de abril de 20l2Valor R$29,80 Descrição dos valores: Valor do título R$
2.873,04 - Juros' R$ 6,70 Emolumentos R$ 11,60 . Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96
---------------------------------------------------_----------------------------------------------------------------

Apontamento' 205839/2012 Sacado' VYP REPRESENSlACOFS E CONSTRUCOES lIDA EndereçoRUAMAL DEODORO DA FONSECA, 1594 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89251-702 Credor. GRA
FICA E EDITDRA 3 DE MAIO lIDA Portador . Espécie DMI . N"Titulo: 5999-1 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 693,50 Data para pagamento 10 de abnl de 2012Valor R$24,59 Descnção dos
valores: Valor do título R$ 640,00 - juros R$ 1,49 Emolumentos; R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10
Condução R$ 23,20 . Dílígência. R$ 14,7l
---------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------

Apontamento' 205789/2012 Sacado WAGNERGlACOMINl Endereço RUA HERMANN BUTIGEN
135 - CORUPÁ-SC - CEP 89280-000 Credor:J.M.CMATERlAlS PARACONSTRUCAO lIDA Portador:
- Espécie. DMI - N°Titulo C270518761/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 87l,59 Data para
pagamento. 10 de abril de 2012ValorR$29,56Descnção dos vãIores Valor do título R$ 776,38 - Juros
R$ 6,46 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência R$
51,45

Apontamento 20579O/201? Sacado WAGNER GIACOMINl Endereço HERMANN BUTTGEE 135
- JOAO 10ZINE - CORUPA-SC - CEpo 89278-000 Credor: J M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LIDA Portador: - Espécie DMI . N° Titulo. C270520919/1 - Motivo: falta de pagamento Valor R$
306,53 Datapara pagamento' 10 de abril de 20l2ValorR$25,18 Descrição dos valores Valor do título'
R$ 215,70- Juros:R$ 2,08 Emolumentos: R$ 11,60· Publicação edital R$ 23,10 Condução' R$ 23,20
- Diligência: R$ 51,45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 205791/2012 Sacado.WAGNER GlACOMINl Endereço: HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO 10ZINE - CORUPA-SC - CEP: 89278·()()() Credor: J.M.C MATERlAlS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portador. - Espécie: DMI - N°Titulo' C270250508/02 - Motivo. falta de pagamentoValor: R$
266,35 Dataparapagamento: 10 de abril de 2012ValorR$24,39Descrição dosvalores' Valor do título'
R$176,31 - Juros' R$l,29 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20
- Diligência: R$ 51,45
----------------------.---------------------_-------------------------------------------------_---------------------

Apontamento 205792/2012 Sacado. WAGNER GlACOMINl Endereço: HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO 10ZINE - CORUPA·SC - CEP· 89278-()()() Credor: J.M.C MATERlAlS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portador: - Espécie. DMI . N° Titulo: C270521189/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
105,37 Data para pagamento 10 de abril de 20l2Valor R$23,22Descnção dosvalores: Valor do título:
R$16,50 - Juros R$ 0,12 Emolumentos' R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20·
Diligência. R$ 51,45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento' 205793/201? Sacado' WAGNER GlACOMINl Endereço HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO 10ZINE - CORUPA-SC - CEP. 89278·()()() Credor: J.M C MATERlAlS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: C270521529/1'- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
163,16Data parapagamento' 10 de abril de 2012ValorR$23,61 Descrição dosvalores: Valordo título:
R$ 73,90· Juros R$ 0,51 Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência; R$ 51,45
---------------------------------------------------------------------------------_----------------------------------

Apontamento. 205794/201? Sacado'WAGNER GIACOMINl Endereço: HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO 10ZINE - CORUPA-SC - CEP 89278·()()() Credor: JM C MATERlAIS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portador: - Espécie DMI - N" Titulo C270521887/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
259,74Datapara pagamento: 10 de abril de 2012ValorR$24,OODescrição dos valores: Valor do título:
R$ 170,09 - Juros R$ 0,90 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Díligêncía: R$ 51,45
----------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------

Apontamento' 205795/201? Sacado: WAGNER GlACOMINl Endereço: HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO 10ZINE - CORUPA-SC - CEP· 89278-()()() Credor: J.M C MATERlAIS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: C270521913/1 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$
136,50Data parapagamento 10 de abril de 2012ValorR$23,35 Descrição dosvalores: Valordo título.
R$ 47,50 - Juros. R$ 0,25 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência; R$ 51,45
_.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento 205796/201? Sacado.WAGNER GIACOMINl Endereço: HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO 10ZINE - CORUPA-SC - CEP: 89278·()()() Credor: J.M C MATERlAIS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portadôr- Espécie: DMI - N° Titulo: C270521957/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
128,7l Data para pagamento: 10 de abril de 2012ValorR$23,46 Descrição dos valores: Valordo título
R$ 39,60 - Juros' R$ 0,36 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20-
Diligência: R$ 51,45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento. 205797/2012 Sacado WAGNER GIACOMINI Endereço: HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO 10ZINE - CORUPA-SC - CEP: 89278-()()() Credor: JM.C MATERlAIS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portador:- Espécie: DMI - N° Titulo' C270522129/1- Motivo falta de pagamento Valor: R$
146,81 Datapara pagamento: IOde abril de 2012ValorR$23,36Descnção dos válores. Valor do título.
R$ 57,80 - Juros R$ 0,26 Emolumentos. R$lI,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 -

DiligênCia. R$ 51,45

Apontamento 205798/201? Sacado WAGNERGIACOMINI Endereço: HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO 10ZINE . CORUPA·SC - CEP 89278-()()() Credor: J M C MATERlAIS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portador - Espécie DMI· N° Titulo C270253107/2 - Mottvo falta de pagamentoValor: R$
162,82 Data para pagamento 10 de abril de 2012ValorR$23,37 Descnção dos válores: Valor do título.
R$ 73,80 - Juros. R$ 0,27 Emolumentos' R$lI,60· Publicação edital: R$ 23,10 Condução. R$ 23,20-
DiligênCIa R$ 51,45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento. 205817/2012 Sacado WAGNER GIACOMINl Endereço HERMANN BUTIGEE 135
- JOAO TOZINE - CORUPA-SC - CEP. 89278-000 Credor ELETRO PECAS SAO BENTO LIDA EPP
Portador: - EspécIe. DMI - N° Titulo 24139/B - Mottvo falta de pagamentoValor. R$ 748,37 Data
para pagamento 10 de abril de 20l2Valor R$25,72 Descn@o dos Valores Valor do título R$ 657,00 -

JurOs. R$ 2,62 Emolumentos R$lI,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - DiligênCIa:
R$51,45

Certifico, que este Edital de Innrnação de Protesto fOi publicado noJornal "CorreIO do Povo", na data
de 10/04/2012.
Jaraguá do Sul (SC), 10 de abril de 2012

Tabelionato de Protesto GnesbaCh - Total de títulos publicados 52
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Homicídio

Rapaz de 20 anos émorto a tiros
que pertencia à mãe da vítima.
Não havia testemunhas no local,
nem indícios de quem possa ter
efetuado os disparos, mas a polí
cia suspeita de que o crime teria
sido consequência de um acerto

de contas, já que o rapaz, natural
de Pernambuco, tinha pelo me-

nos oito passagens pela polícia
por diversos crimes.

. Segundo o delegadoWeydson
da Silva, da Delegacia da Comar
ca de Jaraguá do Sul, a polícia

Por volta das 22h de sábado, já tem o nome de um suspeito.
um rapaz de 20 anos foi encon- "Três depoimentos de testemu

trado morto com dois tiros na nhas estão agendadas até ama

cabeça, na rua Engebert Oes-
. nhã, e se o nome que nós temos

chsler, em uma área chamada de for ouvido, será feito um pedido
Morro doMeio, no bairro Estrada de prisão preventiva do suspei
Nova. Ao chegar no local, a Polí- to", disse o delegado.
cia Militar encontrou o rapaz, Este é o segundo homicídio
José Adriano da Silva Barbosa, ocorrido este ano no Morro do
caído na rua, com dois ferimen- Meio. Em 19 de março, na BR
tos na cabeça, provocados por 280, ao lado de antiga boate,
arma de fogo. Perto do corpo foi Alexandre Rosin, de 22 anos,
encontrada somente uma moto, foi assassinado com cinco tiros
com placas de Jaraguá do Sul, que atingiram braços e costas.

Corpo do jovem foi
localizado na rua

Engebert Oeschsler;
no bairro Estrada

Nova, no sábado.

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2012. SECRETARIA DE EDU

CAÇÃO. Tipo: Menor preço POR ITEM. OBJETO: Aquisição de COZ
INHA SOB MEDIDA, destinada para a E.M.E.F. Padre Alberto Jacobs
e C.M.E.I Alexander de Borba, em conformidade com o Anexo" e

Anexo X do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de
2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até
às 09:00 hs do dia 24 de abril de 2012, no Setor de Protocolo da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, sito a Rua Walter Marquardt n."
1.111, bairro: Barrado Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de
lances e abertura dos envelopes serão as 09:30 hs do mesmo dia, na
sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ES
TIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Jara
guá do Sul (SC), 29 de março de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

WILLIAM FRITZKE

Morte na

BR-280
Uma colisão frontal entre

um caminhão e uma moto

cicleta terminou na morte de
Giliard Antonio Moreira, de 30

anos, na manhã deste sábado.
Ele trafegava de moto na rodo
via BR-280, no sentido Jaraguá
do Sul/Corupá quando o ca

minhão com placa de Joinville
vindo no sentido oposto o atin

giu de frente. O motociclista
faleceu no local. Segundo o

motorista do caminhão, Pedro
Riberio Córdova, de 47 anos,
a motocicleta invadiu a pista
contrária, causando o aciden
te. O caso está sendo analisado

pela Polícia Rodoviária Federal.

COLISÃO' Motociclista
saiu da pista e bateu de
frente com um caminhão

Abuso

Suspeita de ato libidinoso
Um homem de 42 anos é suspeito de prati

car ato libidinoso contra uma criança de seis

anos, em Corupá. O suspeito é o próprio tio da
menina. A mãe desconfiou de que algo estaria
errado depois de perceber qu� a filha agia de

. modo bastante estranho. Ao ser questionada,
a menina contou que seu tio havia lhe mos

trado suas partes íntimas e que essa não teria
sido a primeira vez. A mãe então chamou' a
PolíciaMilitar no domingo, dia 8, e denunciou
o irmão. Segundo a titular da Delegacia de

Proteção à Mulher, ao Adolescente e ao Idoso,

Milena de Fátima Rosa, amenina teria visto os

órgãos genitais do tio enquanto este se arru

mava. "O incidente acabou fazendo com que
a menina se lembrasse de outros momentos

em que o tio teria praticado ato libidinoso
contra ela", disse Milena .

De acordo com a delegada, o incidente relata
do não chega a constituir crime, visto que foi um
acidente, e, por isso, o tio não foi preso em fla

grante. UmBoletim de Ocorrência foi registrado e

o suspeito será investigado em razão dos aconte
cimentos anteriores relatados pelamenina.

Programação:
Jornal da Band - Das 6:00 h as 7:00-h..

Apresentação,: Tim Franeiseio

..'A.Hora· dq RÇjrico .. na$ 7:,00 h a.s ':'QQ."
Humor e' in'ev:erência na sua manhã!

Manhã Shaw - Da's 9:00 h as 12:00 h
Vélriijdádes, prêmios· �.·a

partic;paçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças:

Programa da Tarde .. Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte.

Apresentação: Marcelo Strack

Fone: 3375-050,0 www..band..rn99.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Colisão

Ciclista é socorrido

porhelicóptero
Uma colisão entre carro e moto, por volta das

14h de ontem, na rua Marechal Castelo Branco,
em Schroeder, deixou um ciclista de 61 anos gra
vemente ferido. Lino Selfeldt sofreu ferimentos
na face, fratura exposta do fêmur direito e suspei
ta de fratura no tornozelo direito. Ele encontra

va-se deitado no local e foimedicado pelo Samu.

Em seguida, foi levado em estado grave pelo he

licóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital e
Maternidade São José, onde passou por cirurgia.
O condutor do veículo, de 28 anos, nada sofreu.

SC-413

Acidente commoto

deixa ferido grave
Na tarde dedomingo, a rodovia do Arroz (SC-

413) entre Guaiamirim e Joinville presenciou ou

tro acidente grave, envolvendo um Renault Scénic

que seguia rumo a Blumenau e uma moto Honda
Titan que rumava de Guaramirim para Curitiba, e

transportava duas pessoas. O automóvel perdeu
o controle e atingiu a motocicleta. O condutor da

Titan, Tiago dos Santos Augusto, de 20 anos sofreu
ferimentos leves. O rapaz não tinha a carteira. de

habilitação. A carona,Viviane Augusto, de 23 anos,

sofreu fraturas expostas nas duas pernas e está em

estado grave. Ambos foram encaminhados para o

Hospital São José, em Joinville. Os passageiros do
carro não sofreram ferimentos.

r

Violência

Mulher detida após
disparos e ameça

Uma mulher de 56 anos foi detida neste domingo, por
volta das 21h, por disparar uma arma de fogo dentro do

apartamento onde mora com o marido e o filho, na rua

João Picolli, no Centro de Jaraguá do Sul. A Polícia Militar
foi chamada pelo marido, que informou que sua mulher
estava dentro do quarto e havia efetuado dois disparos. Ao
entrar no quarto, a guarnição da PM encontrou a mulher
sentada na cama empunhando o revólver. Quando os po
liciais solicitaram que ela largasse a arma, ela se recusou e

tentou atirar mais uma vez, sem sucesso. Nesse momento,
a PM efetuou um disparo de Taser, arma não letal, e conse
guiu desarmá-la. Ela acabou sendo levada para aDelegacia
de Polícia, juntamente com o revólver calibre 38, e enqua
drada 'pela Lei do Desarmamento, Resistência e Ameaça.

Flagrante
Furto de TV

Um homem foi encaminhado à Delegacia de
Polícia de Iaraguá do Sul, por volta do meio-dia
de sábado por ter furtado uma TV de 42 polega
das. Segundo relatório da PM, um vendedor am

bulante' que teria presenciado o fato, informou
aos policiais que o suspeito havia fugido pela
Praça Ângelo Piazera. As informações foram re

passadas para a rede. O suspeito foi detido na rua
Marechal Deodoro da Fonseca, local em que o

mesmo foi abordado e, a televisão, recuperada.
No eritanto, aproveitando-se de um descuido do

policial, o acusado tentou fugir, sendo seguido
pelos policiais e pego logo em seguida. O acusa

do, de 21 anos, já tinha passagens na polícia por
furto e estava cumprindo pena em regime semi
aberto no presídio de Joinville.

Crime ambiental

PM apreende aves silvestres
ematerial de contrabando

Em Guaramirim, o proprietário de um bar, na rua mantinha, sem autorização, gaiolas com nove pássa
Expedicionário Olímpio José Borges, no bairro Avaí, ros silvestres, além de cigarros provenientes de con

foi detido na manhã deste domingo depois que a Po- trabando e material para a prática de jogo do bicho.

lícia Militar encontrou em seu estabelecimento aves Todo o material foi apreendido e o acusado, de 59

silvestres, mercadorias contrabandeadas e jogos de anos, foi liberado após assinar um Termo Circuns

azar. A PM foi até o local para averiguar uma denún- tanciado. As aves foram levadas para o quartel da PM
cia anônima de que um homem suspeito estaria no de Guaramirim, de onde serão encaminhadas para a

Iocal, mas ninguém foi encontrado. Entretanto, os PolíciaAmbiental de Joinville. O homem deverá com

policiais constataram que o dono do Bar do Lamim parecer a julgamento.

M.
, .
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e catarlnense.
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