
De volta à

prefeitura
Após ser exonerada do

cargo de chefe de gabinete,
Fedra volta com o objetivo
de contribuir para que

Cecília termine seumandato.
IIMeu foco aqui é a prefeita,
estou aqui por ela': diz.

Página 16

Apoio ao cinema
Paulo Calasans vem a Jaraguá do Sul
paraministrar oficina a convite

do Escritório de Cinema.

Imagensmeramente ilustrativas. OfertasVálidas: 27Al3J2012 a 03!05/2012. Os uteOSllios apresentados não acompanham o produto.

ArthurMüller

Justiça determina a
reforma do ginásio
A juíza Cândida Inês Brugnoli concedeu liminar obrigando a Prefeitura de

Jaraguá do Sul a apresentar, no prazo de 60 dias, um projeto de recuperação do imóvel.

A decisão é uma resposta a uma ação popular proposta no fim do ano passado.
Página4

Reivindicação atendida
�.

EDUARDO MONTECINO

':�. _.�

Após espera de 30 anos, a comunidade do bairro RioMolha será beneficiada com um posto de saúde.
Previsão da Prefeitura é que as obras sejam concluídas no prazo de quatro meses. Página 17

Esc linha

Leão Bebê
em campo
Sport Club Jaraguá dá .

início neste sábado a

um projeto sugerido por
torcedores, que prevê
uma escolinha de futebol

- voltada para crianças
entre 3 e 5 anos.

Página 18

M

Agressão é
denunciada
EmBO registrado na
segunda-feira, dia9, a
família de um adolescente
de 17 anos afurrnaque o
jovem teria sido vítima de
lesão corporal dolosa por
parte de policiaismilitares.
Página 19

TeIn que suar!
Não gosto de gente que masca
o chiclete da indolência e faz

cara feia para tudo.

Luiz Carlos Prates .

Página 3
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Mendonça
Já são 28 anos tomando a
empresa uma referência em

,

áudio e vídeo na�egião.

:pe pedra,.. '

a: diamante
A arte da liderança
pessoa! é o tema de uma

,

,
'" '"" ....

-

'!W,I ",' 11��

palestra <fs,er míhist�aCl'a"
por Elis BusnelIo no

próximo dia 25. Ela
contará sua experi�tlda
a partir do momento em
que esteve desenganada

.

até sua J;ecupe�açã e

consoliãação' com· a
.

profissional de prestígio.
O evento, que apresentará
uma hístóna de

. superação, é promovido
pelo Núcleo da Mulher

EmpresáriaAcijs/Apevi.
"

"

Oleo util
Está circulando um
novo folheto do

programa que visa
evitar a contaminação
da natureza a partirda
destinação correta do óleo.
de cozinha. Portanto, a
orientação é colocar: Q .

'H' , ,,'_ 11,,1,
_ ,/

..

resíduo em garrafaPEr e
levá-lo para um dos pontos
de coleta que ficam em

postos de gasolina. :)

. ,., '"

UlZOS

��as
.

setor. Agorao governo
anuncia a redução deste
percentual para J% .que.
entrará em vigor em 10
de agosto. É complexa a
administração de uma

empresa, principalmente
quando as regrasmudam
com tanta frequência.

INDICA..DORES ÍNDICE PERÍODO

.�.���ç �???()(0 ?.:.�9º.·.�g.;.?. .

TR 0,060% 10.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

CUB 1.136,34 ABRIL.2012

BOVESPA � "-1,88% 10.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

NASDAQ '" -1,9% 10.ABRIL.2012

Áçõjj's
· · .. ·

··PETR4 iiijg
·· .. · ·

�i:ii5·0/�·
.. · .. ···· ··· ·· .. ·

VALE5 40,32 .. -1,10%
BVMF3 11,13 .. -2,28%

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

POllPANÇA 0,5537 l1.ABRIL.2012

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Oportunidades nos EUA
Embora ainda lenta, a retomada da eco

nomia dos Estados Unidos abre opor
tunidades para a indústria catarinense
nos segmentos de alimentos, máquinas e

equipamentos, além de cerâmica de reves
timento. A constatação é do presidente da

Fiesc, Glauco José Côrte, que acompanha
emWashingtonamissãobrasileiraaosEUA.
"Alguns segmentos da economia norte-

americana jámostram certa vitalidade. Os

EUA importaram do Brasil US$ 30 bilhões
no ano passado e Santa Catarina foi res

ponsável por cerca de US$ 1 bilhão desse
total. Mas, para aproveitar as oportuni
dades' as empresas devem ter presença
constante no mercado local e ter emmen

te que a palavra de ordem é investir em

inovação e tecnologia", disse Côrte.

Dilma
com

Obama
Embora seja cedo
paramensurar os
desdobramentos

reais, pelomenos nos
discursos, existe um
climamais favorável

para a relação entre
as duasmaiores
economias do
continente arriericano.
Emmuitos pontos,
as economias dos
dois países são
complementares,
portanto há um

gr,ande espaço para
a colaboração. Neste
caso, temosmais a

ganhar do que os
.

norte-americanos. O

problemamaior é rever
uma posição ideológica
antiamericana de
líderes do governo.

HORST BAÜMLE

lano ras
•

alor

Tema de um intenso debate durante reunião plenária da
Acijs/Apevi, o programa do governo federalPlano Brasil
Maior foi discutido por CéliaGascho Cassuli. Com a

inclusão de novos setores da economia e a reformulação
nos percentuais de contribuição sobre o faturamento
e uma definiçãomais clara em relação aos incentivos
à exportação, o programa começa a ter algum impacto
prático, mas aomesmo tempo é fonte de diversas críticas.
Uma das questões basilares é o seu caráter temporário
com diversasmedidas valendo para dois e três anos.

Camisas
de sucesso
As camisas daDudalina, especialmente
a linha feminina, têm feito sucesso
nomercado. No último dia 8, Q
apresentadorZecaCamargo usou a
roupa demarca catarinense em uma

chamada do programa dominical
Fantástico.A camiseta que ele vestia era
umaBaumgartem Elegance, produzida
pela tradicional camisaria localizada no
Centro deMassaranduba.

1,OTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 737
02 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 10 - 12 - 14
16 - 17 - 18 - 22 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2868
23 - 25 - 27 - 40 - 74

COMMODITIES

Reserva

de mercado
Outro aspecto altamente
questionável é o incentivo dado
aos produtos nacionais que
poderão vencer concorrência
para compras do governo mesmo
custando 25% mais que o similar

importado. Embora seja recebido
de braços abertos pelos produtores
nacionais, o fato é que esta conta
será paga por todos nós.

ICMS sobre

importações
Ainda o debate naAcijs também
envolveu a redução do ICMS
em Santa Catarina. É evidente
que estamedida na prática é um
subsídio ao produto estrangeiro,
portanto indefensável para
incentivar a produção nacional.
Breve_mente deve 'ser finalizada a

PEC e uniformizada a alíquota do
imposto em todo o país.

Alimentos
Monitoramento da E�O - órgão das
NaçõesUnidas para aAgricultura
- apontapara uma retomada na
escalada de preços dos alimentos.
Sérios fenômenos climáticos têm

provocado quebra na produção
em diversos lugares domundo e

está se refletindo em preços mais

altos, uma vez que a fome do
mundo não para de crescer.

Importação
Nos dois primeiros meses do ano,

as importações de produtos têxteis
deram um salto. Enquanto em
2011, segundo o IEMI, o volume
de produtos importados ficou em
9,3% do mercado interno, este
número deverá chegar a 12% este

ano. A principal porta de entrada
tem sido os portos catarinenses,
pois receberam 68mil toneladas
de produtos têxteis apenas nos
dois primeiros meses do ano. As
malas dos turistas também estão

chegando abarrotadas de roupas.

PETRÓLEO - BRENT "i' 0,02%
OURO ... -0,05%

CÂMBIO

US$ 122,750
US$ 1660,100

COMPRA VENDA VAR.

\ P9.J:,�:,ÇºM�.ª.9.I.�JF�M .. ª�). .. }./.ªª?.ª ).&??º :�. 9/.7..7:'1.'0..

P94.l.\B. r.v..m.êMQ'(�.M.B.n ).,?.15.ºº ).&fJ.ºº ! .. .QO/'o ..

.�.v..ª.9.(�.M .. !.t.�J.... . �.!.?�.?�...... . �.!.�.Qº} :'!!l .Q!.7..ªO/'o
LIBRA (EM R$) 2,9075 2,9108"t 0,71%
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o leitor

Os conceitos
..,_" , < •

. SOCIaIS saomutáveís

Julgamos condutas sociais
conforme preceitos que o

senso comum impregna em
nós ao decorrer de nossa vida.

Sempre defendi os valores
bons da sociedade, porém,
hoje me pergunto o que é um
bom valor? Despir-me dos

pré-conceitos é 'muito difícil,
temos que ir à profundidade
das nossas verdades e avaliar

questionando os nossos con

ceitos em relação às condutas
sociais. Os valores mudam, e

aprender a respeitar pensa
mentos e atitudes diversas é

ajudar a construir a evolução
da sociedade. Creio que todo

questionamento em relação
às verdades que defendemos

gera certo desconforto, mas é
necessário abrir nossas men
tes ao diferente, ao diverso,
é avaliando o inverso de nós

mesmos que aprendemos a

complementar nosso próprio
amadurecimento como seres

humanos.

Quanto aos natos con

servadores que até o último

suspirar defendem que suas

verdades são as únicas aceitá
veis em relação a condutas e

comportamentos sociais, dei-
/

xo apenas < a singela ideia que
até mesmo nosso ordenamen
to jurídico é mutável, pois,
adaptam-se às transformações
sociais regulando as condutas
diversas que surgem no decor
rer da história humana:Vamos
libertar nossas mentes dos ar

caicos pensamentos, respeite
o diverso e estará respeitando
a evolução da sociedade.

Mariana de Paula Rigon,
estudante de Direito

Não busque a felicidade
no lugar errado

Afelicidade é uma arte,
e pode ser obtida pelo

exercício do autocontrole,
pelo cultivo de modos sim

ples de vida e pelos
<

pensa
mentos elevados, gastando
se menos, mesmo quando se

ganha mais.
Você poderá ser o rei da

felicidade numa cabana, ou

viver torturado pela desgraça
num palácio. A felicidade é um

fenômeno mental. Primeiro
você deve implantá-la firme
mente dentro de si mesmo e,

depois, com a resolução de ser

sempre feliz, caminhar para a

estrada da vida, buscando saú

de, prosperidade e sabedoria.
Pense nisso!

Adelaide Brunilde
Dornbusch Ender, '

empresária aposentada

Com.pal·tilbe 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.

Wllllm
redacao@ocorreiodopovo�com.br

'1,', I"
Tem que suar!

Não gosto de gente que masca o chiclete da indo
lência e faz cara feia para tudo. Para o trabalho en

tão nem se fala, estão sempre olhando para o relógio e

esperando pelo dia do pagamento. São os primeiros a
pensar em greve e a fazer corpo mole no trabalho, pa
trão para eles é sempre explorador, é sempre tubarão.

Estou diante de dois textos, urn do Estadão e

outro da revista Exame. No jornal leio sobre Fa
bianaMuerer, campeãmundial de salto em altura
com vara e uma de nossas poucas esperanças de
medalha olímpica em Londres.

A Fabiana conta que treina forte três horas pela
manhã, mais três horas à tarde, todos os dias. Entre
um tempo e outro faz musculação e ainda encontra

tempo para salto em distância e ginástica artística.
Todos os dias. Só de ouvir isso dá cansaço. Cansaço?
Sim, rios vadios, nos que imaginam que o sucesso

toma atalhos ou sobe de elevador...

Quer dizer, para võcê ter alguma chance num

esporte de ponta tem que suar muito, encharcar
se da água benta do suor. Sem isso não há pódios,
não há medalhas, não há patrocínios, não há

aplausos, não há vida nas pistas...
Já na revista Exame leio que - "Para fazer algo

grandioso - uma empresa, urn produto, uma pin
tura, uma sinfonia - é preciso se dedicar à execu

ção, à repetição exaustiva, até que se chegue a um

resultado final excelente ..."

É isso, emqualquer que seja a instância em que
nos envolvamos, precisamos de muito suor, no

mínimo dez mil horas de treinamentos e prática.
Sem isso, nada feito, compadre. Aliás, médicos só

poderiam diagnosticar e receitar depois dessas dez
mil horas mínimas de prática. Não é o que aconte- .

ce, o sujeito sai da faculdade sabendomuito pouco

e já é tratado por "doutor"... Será mesmo? E as dez
mil horas? Vale para tudo e para todos, sem exce

ção. Ou isso ou saiamos da frente ...

Elas
Duas histórias parecidas, em jornais diferentes.

Histórias de duas mulheres, urna comemorando
100 anos de vida, e a outra 102. Nas duas histórias

quase as mesmas verdades: muitas dificuldades
ao longo da vida e aguda pobreza. Curioso isso, as
mulheres ricas dificilmente cruzam a linha cente
nária: Será a pobreza um traço da longevidade ou
será avida simples, sem desejos estúpidos o que dá
saúde e prolonga a vida. Tenho quase certeza.

c

Obituário
Dia destes li num obituário de jornal sobre a

morte de um sujeito que em vida fora funcioná
rio público, mas sempre desejara ser veterinário.
Mais adiante no texto da nota de falecimento,
lia-se que nas horas de folga o falecido gostava
muito de pescar e caçar. E queria serveterinário?
Quando a pesca não for por necessidade de so

brevivência é boçalidade pura, sinal de absurda
insensibilidade. E dizer o que de quem p�a um
gatilho para matar por "esporte" a uma ave? Ah,
como o diabo gosta desse tipo de gente...

Falta dizer
Deu no SBT Brasil - "90% das mortes por

ataques de coração poderiam ser evitadas se os

médicos soubessem ler os eletrocàrdiogramas...
"

Precisa-se dizermais? Se você já leu a coluna, tudo
ficamuito claro.
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t Müll

Justiça dá prazo
para restauração

Cecília Konell tem prazo de 60 dias para
apresentar projeto de restauração do imóvel

,ARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Ocaso do ginásio Arthur
Müller ganhou desdobra

mentos judiciais. No dia 4 deste
mês, a juíza Cândida Inês Brug
noli concedeu liminar obrigan
do a Prefeitura de Jaraguá do
Sul a apresentar, no prazo de 60

dias, um projeto de recupera
ção do imóvel, com pelo menos
orçamentos de duas construto
ras. A decisão é uma resposta a

urna ação popular proposta no

fim do ano passado pelos ve

readores Justino da Luz (PT),
Francisco Alves (PT), Natália

o impasse emvolta da posição
das antenas das rádios SuperNova
FM e 105 FM, que estão instaladas
no Morro do Boa Vista, deve ser

resolvido hoje.Adúvida é se as an
tenas estão localizadas em Iaraguá

Petry (PMDB) e Jean Leutpre
cht (PC do B).

A partir da publicação da li
minar no Diário Oficial do Esta

do, que deve acontecer nos pró
ximos dias, a Prefeitura terá de
dez a 15 dias para se manifestar.
Marcel Salomon, advogado que
está assessorando os vereadores,
acredita que o Executivo deverá

apresentar recurso para tentar

derrubar a liminar da juíza.
O vereador Leutprecht afir

ma que a ação foi proposta em

resposta a demora da prefeita
Cecília Konell (PSD) em tomar

uma atitude em relação ao gi
násio. "Esperamos que a ordem

da juíza seja cumprida o mais

rápido possível, para beneficiar
a população que precisa do es

paço", destaca.
Para o advogado Salomon, a

estratégia do governo é deixar o
imóvel sem manutenção para
que ·fique em estado que não

possa mais ser recuperado. A in

tenção do Executivo é demolir o

ginásio e construir o terminal ur
bano no local. Mas para que isso

aconteça, é necessária alteração
da lei que determina o uso do
Arthur Müller para práticas es

portivas. Como o terreno foi do
ado pelo Estado para o municí

pio, essa mudança precisaria ser

aprovada na Alesc (Assembleia
Legislativa de Santa Catarina).
"Essa decisão judicial é uma res

posta ao clamor da população",
comenta Salomon.

Esperamos que a

ordem da juíza seja
cumprida o mais

rápido_possível,
para beneficiar a

população que
precisa do ginásio.

Jean Leutprecht,
vereador

Prefeitura

Posição é
mantida

A Prefeitura ainda não se

manifestou sobre o assunto e

isso só vai acontecer quando a

decisão for anunciada oficial
mente.' A chefe de gabinete,
Fedra Konell, afirma que a ad

ministração deve recorrer da li
minar por entender que a recu

peração do ginásio não é viável.
Em outubro do ano passado,

uma audiência para debater o

assunto foi realizada na Câmara
deVereadores. Na oportunidade,
o então secretário de Adminis

tração, Ivo Konell, foi diversas ve
zes vaiado por estudantes e atle
tas, que não concordaram com a

demolição do imóvel.

MARCELE GOUCHE

,.

G INASIO ARTHUR MULLER

o ginásio não' vem mais sendo utilizado para práticas esportivas devido à deterioração de sua estrutura

t n "

Impasse deve ser resolvido hoje
do Sul ouMassaranduba,

O presidente daAmvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do
Itapocu), Luiz Carlos Tamanini,
solicitou urn estudo por parte da
Secretaria de Estado de Plane-

jamento, para determinar a real

localização de instalação das an

tenas. O resultado será divulgado
hoje pela associação, que deve en
viar urn comunicado à imprensa.

Nos dois lados do debate estão

o ex-secretário de Administração
de Iaraguá do Sul, Ivo Konell, e o

prefeito deMassaranduba, Fernan
do Reinke. Cada um' afirma que as

antenas estão em seu município.
Com esse impasse, Iaragua che-

gou a pedir o desligamento da
Amvali, por entender que houve
traição porque Reinke teria auto
rizado a instalação de urna antena
em Iaraguá, enquanto presiden
te da associação no ano passado.
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Política"lIe
boa viziDhança
Sem oposição declarada
na Câmara deVereadores,
PP e PMDB governam
Schroeder há quase oito
anos. FelipeVoigt (PP)
e Luís Aparício Ribas
(PMDB) apostam na

manutenção <tas legendas
no podermunicipal por
mais ummandato.

Dois·nomes
•

para Vice
No PP de Massaranduba,
o vereador José Osnir
Ronchi e ex-prefeito
da cidade Odenir
Deretti estão cotados
para participar do'
pleito eleitoral como
candidatos a vice na

chapa do PMDB, que
deve ser encabeçada
pelo atual vice-prefeito
Armindo Sésar Tassi.

.

BR-280
Do deputado estadual

"

Carlos Chiodini (PMDB)
na página do Facebook:
"Essa semana vamos

aprofundar as conversas
que vão viabilizar a

.

duplicação do trecho
urbano da BR-280.
Reunião com o Dnit e

governo de Santa
Catarina na pauta. Sou
defensor da ideia de
elaborar um grande
projeto de mobilidade
urbana em Jaraguá do Sul
e região. Cada dia é mais
necessário buscar essa

solução. Do jeito que ,"

está. nãô·dá
��.,

is!".

Assim como a vereadora
de Iaraguá do Sul,
.Narãlía.La

.

.

tr .

,/' ·:/'(PMÔ13Y,1' .

"

Massarandu a iuro
Bramorsld (PSD) solicitou
a presença de um

responsável pelo INSS

para esclarecer sobre
o serviço de petícías

,

'

médicas rea!izaôos'
'

pelo órgão. A reclamação
de trabalhadores
doentes que não

conseguem licença
acontece em toda
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Novatos
nesta eleição
Na contramão da parceria
partidária que está se formando
.entre Pl] PMDB e PSD, vai o
vereadorMauro Bramorski (PSD)
que afirma ser favorável a uma

aproximação com o atual prefeito
de Massaranduba, Mário Fernando
Reinke (PSDB), para disputar a
eleição em outubro. Na leitura do

parlamentar, é exemplo de ranço
político apostar em figuras que já
foram protagonistas do cenário
municipal no passado, como o

.

ex-prefeito OdenirDeretti (PP).
Bramorski, que começou a carreira
no Legislativo em 2009, se coloca à

disposição da sigla para a corrida

majoritária. O recado está dado.

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

ArthurMüller deve ganhar
projeto de reforma

APrefeita de Jaraguá do Sul, Cecí
lia Konell (PSD), têm prazo de 60

dias para apresentar projeto de recu

peração da parte física do Ginásio Ar
thur Müller. A ação popular, de autoria
dos vereadores da oposição na Câma
ra protocolada em dezembro passado,
denunciando o abandono do espaço
público pela Prefeitura foi deferida, em

caráter liminar, pela juíza Candida Inês
Zoellner Brugnoli.

O documento recebeu a assinatura
dos parlamentares Francisco Alves (PT),
Justino da Luz (PT), Jean Carla Leut

precht (PC do B) e Natália Lúcia Petry
(PMDB). A ação segue até o julgamento
do mérito. Mais uma vitória para 'os ad
versários políticos do atual governo.

EDUARDO MONTECINO

"
De volta ao poder

Representando a prefeita Cecília Konell, a chefe de

gabinete da administração e filha damandatária,
Fedra Konell inaugurou ontem o Núcleo Tecnológico

da Educação, ao lado do fiel aliado político, o
secretário de Educação, Sílvio Celeste.

o Sílvio Celeste foi uma das pessoas
que, quando saiu minha exoneração,

foi até minha sala chorando.

Fedra KoneH, reconhecendo a parceria do
colega de trabalho durante a ina�

do Núcleo Tecnológico da Educação

Pré-candidatura:
PSDB define hoje
Hoje à noite, a presidente do PSDB,
Isaura Silveira, deve saber o nome do

pré-candidato a prefeito da legenda.
A executiva e a diretoria do partido se

reúnem, mas caso não haja consenso
as prévias serão realizadas. Lia Tironi,
secretário de Desenvolvimento

-

Regional, suplente de senador Niura
Demarchi e o atual vice-prefeito,
Irineu Pasold, possuem interesse em
entrar na disputamajoritária.

Divergências
Píer Gustavo Berri (PMDB),
presidente da Câmara de
Massarandunba, disse que
não entende a crítica feita

pelo colegaMauro Bramorski
(PSD) ontem à coluna sobre a

proposta de aumentar os salários
dos vereadores. "Sempre fui
contra o aumento e isso nem
vai ser discutido no Legislativo
por decisão minha". O pleito
eleitoral se aproxima e os ânimos

esquentam na política regional.

Rio da Luz
Na próxima segunda-feira, dia 16, moradores
de Iaraguá do 'Sul têm reunião marcada
com o presidente do Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico eArtístico Nacional),
de Florianópolis, DalmoVieira Filho. Em
pauta, as regras do tombamento do Rio da
Luz, oficializado desde 2007. O encontro

está agendado para as 15h. A população
quer saber quais as diretrizes para investir
na localidade, o que Prefeitura e órgão não
esclareceram totalmente até agora. Há pessoas
que ainda desconhecem o tombamento. Essa

responsabilidade é do poder público.
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Com investimento de R$100mil, espaço irá
promover a capacitação de professores da Semed

.'

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

Tita Pretti

Na manhã de ontem, a Pre
feitura de Jaraguá do Sul,

através da Secretaria Muni

cipal da Educação (Semed),
inaugurou o Núcleo Tecnoló

gico da Educação (NTE), com a

presença da chefe de gabinete
Fedra Konell, do secretário da

Educação, Silvio Celeste Bard, e
profissionais da Semedo

Segundo Bard, o espaço foi
idealizado para promover ca

pacitação de professores e ou

tros profissionais da Semed,
além de outras Secretarias da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. No

local, também irão acontecer

encontrosmensais promovidos
pela equipe multidisciplinar da
Semed, reuniões pedagógicas
de diretores de escolas e cen

tros de educação infantil.
Durante o ato de inaugura-

,

E de grande
importância que esse·

espaço possibilite
capacitação aos

profissionais, para
que eles aliem a

. tecnologia ao ensino.

Célia Eng'elmann,
cool"dena'dol'a de

projetos da Semed

ção, Fedra homenageou os pro
fissionais da educação: "Esse
núcleo é dedicado para vocês,
os grandes responsáveis pelo
presente e futuro das gerações.
Com conhecimento é que se

muda a sociedade".
Com investimento de apro

ximadamente R$ 100 mil, o

NTE conta com um laboratório
de informática com 28 compu
tadores conectados à Internet
- 18 foram enviados pelo MEC

(Ministério da Educação) atra
vés do Programa de Informáti
ca Aplicada à Educação (Proin
fo) e outros 10 adquiridos com
recursos da Semedo O espaço
também dispõe de uma sala

para reuniões e cursos, com ca

pacidade para 60 pessoas.

-tecnolo fia
nas escolas

_

Segundo a coordenado
ra de programas e projetos da

Semed, Célia Reichert Engel
mann, a inauguração do NTE

representa a conquista de um

sonho antigo dos profissionais
da educação. "É de grande im
portância que esse espaço pos
sibilite capacitação aos profis-.
sionais, para que eles aliem a

tecnologia ao ensino nas salas
de aula", comenta.

Para o segundo semestre de

2012, já está previsto para acon
tecer no NTE o curso avançado
do Projeto de Inclusão da Ter
ceira Idade, que hoje já fun
ciona no Núcleo de Tecnologia
Municipal (NTM), na Escola
Albano Kanzler, no bairro Vila
Lenzi. Hoje, o projeto tem qua
tro turmas do nível básico em

andamento.

Segundo Célia, quem tiver
interesse em se inscrever para
as turmas do nível básico e

avançado, deve ligar para a Se
cretaria da Educação no telefo
ne: (47) 2106-8188.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

:Preve_nção
Defesa Civil
orienta

diretores

Educação
Núcleo

Tecnológico
éinaugurado

..

ESTRUTURA o núcleo tem um laboratório de informática e sala de reuniões

'CAPACITACÃO Defesa Civil orientou diretores de
_,

. escolas sobre como proceder em situações de risco

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO 01/2012

O SAMAE de Jaraguá do Sul, comunica 'que en

contram-se abertas as inscrições para o Processo

Seletivo Simplificado 01/2012, para contratação tem

porária, destinado aoprovimento da seguinte vaga:

CARGO VAGAS

Operador de máquinas 01
R$
1.876,35

PERIODO DAS INSCRiÇÕES:
14/4/2012 a. 11/5/2012
LOCAL DAS INSCRiÇÕES www.samaejs.com.br
no link concursos. O Edital do Processo Seletivo

Simplificado 01/2012 encontra-se a disposição dos
interessados no endereço eletrônico acima.

Jaraguá do Sul, 10 de abril de 2012.

Bonifácio Formigari
Diretor Administrativo Financeiro do Samae

Antes mesmo da inaugura
ção do Núcleo Tecnológico da

Educação (NTE), cerca de 60
diretores de escolas e de cen

tros municipais de educação
infantil de Iaraguá do Sul par
ticiparam na manhã de ontem
de um encontro de formação
da Defesa Civil.

a objetivo principal da reu

nião foi repassar orientações
de como proceder em situa

ções ·de risco e esclarecer dú
vidas dos representantes das
unidades de ensino do muni

cípio' conforme o agente da
Defesa Civil, Ivo Formigari.

a secretário da Defesa Civil,
Jair Alquini, destacou que para
evitar que catástrofes cau

sem danos à população, saber
como reagir nessas situações
é indispensável. "Faço o apelo
para que vocês repassem esses

conhecimentos aos professo
res das escolas, aos pais e alu

nos", disse.
Segundo Formigari, res

ponsável pelos treinamentos e

capacitação do órgão, a Defesa .

Civil também está disponível
para atender as escolas e rea

lizar o encontro de formação
com os alunos. a agendamen
to deve ser feito pelo telefone:

(47) 2106-8257.
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AbeI1as inscriçõesparaOFestivdl

daCanção deGuaramirim
A partir do dia 16 estarão

abertas as inscrições para o

Festival Municipal da Canção
2012, realizado pela Fundação
Cultural de Guaramirim. Os
candidatos poderão escolher
entre as categorias popular,
sertanejo, gospel ou música
católica. Neste ano, a idade
mínima para participação foi

diminuída, serão aceitos can

didatos a partir dos 15 anos.

Os participantes também de
vem residir, ter nascido ou

trabalhar no município para
entrar na competição.

As inscrições são gratuitas

e seguem até o dia 23 de abril,
na Casa da Cultura Paulino

João de Bem, das 8h às 12h e

das 13h às 17h. O edital com o

regulamento e maiores infor-
- mações também podem ser

retirados neste período.
O festival já tem data marca

da,acontece no dia 11 demaio, a
partir das 20h, na SociedadeAti
radores Diana. 110 nosso objetivo
é estimular e valorizar o trabalho
artístico musical, tanto por lazer
como também uma forma de
auxiliar e incentivar os profis
sionais" comentou o diretor da

Fundação, Anderson Floriano.

Pós-produção
Incentivo ao

,

·cinema local
Paulo Calasans estará em Jaraguá pará oficina de

Adobe After Effects, a convite do Escritório de Cinema

Escritório de

Cinema, pro
dutora do di
retor Gilmar
Moretti, em

parcena com o

Sesc, traz para Iaraguá no pró
ximo fim de semana o profis
sional Paulo Calasans para uma
oficina de Adobe After Effects
(nível básico). O curso contem

plará as principais ferramentas
do programa, além de técnicas
de finalização, composição e

animação. Além disso, o aluno

aprenderá como finalizar seu

trabalho com qualidade técni
ca e estética. As aulas aconte

cem no Sesc Jaraguá, dia 13, das
18h30 às 22h30 e dias 14 e 15,
das 9h às 13h e das 14h às 18h.
O investimento é de R$ 280 e as

vagas são limitadas. Inscrições
no 3371-4386 ou escritoriode

cinema@gmail.com.
Paulo Calasans tem forma

ção acadêmica em Cinema e

Vídeo pela Unisul (2003), é es

pecializado em pós-produção e

atua como editor e finalizador
freelancer no mercado publici
tário' de conteúdo para TV e cí
nema desde 2002. Já desenvol
veu projetos e prestou serviços
para algumas das principais
produtoras de vídeo e agências
de publicidade de Santa Catari
na. Em 2007 elaborou um livro
didático sobre edição e finali

zação sob encomenda da Uni
sul para a disciplina de Edição e

Finalização do curso de Multi
mídia Digital, Atualmente, pos-

ESCRITÓRIO DE CINEMA/DMJLGAÇÃO

PAIXÃO O diretor Gilmar Moretti,- à frente da

produtora Escritório de Cine",a, é o grande
incentivador da produção cinematográfica local

sui uma finalizadora e atende o

mercado local prestando servi

ços de pós-produção. Mais in

formações no site http://pau
localasans.blogspot.com.br.

Claquete

O evento é um incentivo para
a produção cinematográfica lo
cal. Recentemente, o Escritório
de Cinema promoveu a oficina
"Olhar, Ver, Gravar" com o di
retor e fotógrafo carioca Carlos
Ebert. As expectativas da produ
tora, que começou suas ativida
des em 2009, é que aumentem as

oportunidades de qualificação e

especialização na área de cine
ma em nossa cidade.

Os projetos atuais do Escri
tório de Cinema têm o objetivo

Todas as sextas-feiras de abril

i I

r

de fazer o espectador refletir e

pensar um pouco mais sobre a

sua cidade, visualizando-a sob
um olhar crítico e também ar - .

tístico. Dentre outros documen
tários em andamento, em fase
de gravação e finalização está
o longa documentário "laraguá
2010. E agora?" com lançamen
to previsto para agosto deste
ano. Além disso, o Escritório
trabalha em conjunto com Gpo
Ex - Scar (grupo de. teatro), na
linha de pesquisa da utilização
do cinema no teatro, produzin
do vídeos que são usados nos

espetáculos multimídias: peças
onde os atores, no palco, con
tracenam com imagens proje
tadas na tela. Maiores informa

ções na página http://facebook.
comIescritoriodecinema.

Nesta semana, saiba todas as

verdades sobre o uso do óleo de coco
I· I f I.
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Previsão do Tempo HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Joinville
T .&

Mafra 20°28°

-00 �o' Jaraguá do ul
T.&
18° 29°

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 29°C

Sã Miguel
dOeste

T .&
19° 28°

Blumenau
T.&
19° 29°

Rio do Sul
T.&
15° 29°ehapecó

T.&
19° 29°

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

\

..

Muitas nuvens
e chuva
Quarta e quinta-feira
predomínio de nuvens e

chuva no decorrer do dia
nas regiões da Grande
Florianópolis, Litoral
Norte e Litoral Sul. Nas
demais regiões, variação
de nuvens e pancadas de
chuva entre tarde e noite,
devido ao cavado e ao jato
subtropical. Ocorrência
de descargas elétricas.
Temperatura em elevação.

Florianópo
.

TJi.
22°27°La as

T .&
19° 25°

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 27°C

São Jo ui n

T .&
13° 23°

j •

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado T .&

24°29° São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar

.1h43: 1,5m • 5h32: O,Bm
• Bh13: 1,1m • 11 h2B: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 6/4 • 5hOB: O,4m • Bh54: O,3m
,

Tábua
• 19h43: 1,3m • 20h5B: O,5m

MINGUANTE 13/4
das marés ltajai Imbituba

• Preamar • Preamar

NOVA 21/4
• 2h46: O,5m • 2h49: O,5m
• 11 h06: O,4m • 16h5B: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 29/4
• 5h12: O,Bm • 11h5B: O,1m
• 20h59: O,5m • 22h34: O,6m

Nublado Trovoada

Previsão de ventos para hoje-em Jaraguá
• 9h Vento favorável Sudeste 2km/h Vento favorável

em um horário,
12km/h• 12h Vento não favorável Leste

Vento não favorável Leste 80%
• 15h
• 18h

16km/h
12km/h

de possibilidade
de chuva,Vento não favorável Leste

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Palavras CruzadasHumor
Sonho de escritor
Havia um jovem que, na sua infância, tinha o desejo de se tornar um grande

.

escritor.

Quando lhe pediam para definir grande, ele dizia:
- Quero escrever coisas que todomundo venha a ler, coisas a que as pessoas
reajam num nível verdadeiramente emocional, que as façam gritar, chorar,

gemer, e lhes cause desespero e raiva!
,,_

Hoje, aquele jovem finalmente atingiu seus objetivos! ele trabalha na
microsoft escrevendo as mensagens de erro ...

-
I ",
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� 1
"" �,

: ma�satE?'riTIQ6) �:; fli'RE'<zreativa 0' prím�ít�O revi�to de 'po{O\l�OS <ç:r;tJzadci� do Br'os!'�' ,,:
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I

•
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HORIZONTAIS 93 4 5 6 7 32

II II
II

II
II

II II

II

,�

II
II

1. (Pop.) Vender ou cobrar muito caro

2. Costumeiro, rotineiro
3. Hortaliça considerada uma erva humilde
4. Meio .. palito / (Quím.) Átomo com excesso de

carga negativa
5. Sigla do estado cortado pelos rios Negro e Soli

mões / Grave doença que ataca o sistema imuno

lógico do indivíduo
6. O lugar de paz e de afetos fàmiliares / Manter em

prisão
7. Não deixar ir adiante / (Matem.) Razão entre o

cateto oposto a um ãngulo de um triângulo retân

gulo e a hipotenusa
8. Gramínea geralmente usada como forragem / Uni

dade de Terapia Intensiva

9. Espécie de pequena cegonha / As iniciais do ator

norte-americano Ouvall, de "Apocalypse Now"

10. Solvente usado para diminuir a viscosidade de 10

tintas / Comunidade Econômica Europeia
11. Caminhada longa
12. Piãozinho que se faz girar com os dedos

1a. Diz-se da cor arruivada e do cabelo muito crespo
'12

de certos mulatos.

1

2

3

4

5

Sudoku 6

9

ii

13

VERTICAIS
1. Residência ampla e suntuosa
2. Abrigo, subterrâneo / Pequena porção de alimento

3. Abreviatura (em português) da Bélgica' / Recobrir
com novas tintas

4. Título inglês de nobreza / O terreno banhado por
um rio

5. Trazer para si / Perder (a planta) o seu habitual ou
conveniente viço ,

6. Um angolano nascido na capital/Associação Pro

tetora dos Animais
7. A apresentadora de TV Adriane / As letras entre

oBeoF

8. Bulbo em gomos / Interlúdio
9. Autômato com o aspecto humano.

'ap!oJpu\t -6 'OleaJ1U3 'Olllli 'S '300 'na)SIIl!!') 'L 'lidli 's�puenl '9 'Jl!H!lI'J

'JIl!Jl1i 'g 'eJ!9Q!l:l 'J!S 'v 'Jllju!dal:l 'Ias 'f: '1l0SI 'lljl!wllse:) 'e: 'aI90l!Il!d
-

� :SI'v'011l:l3A
'IlJIlJIlS 'f: � '!!ladeJe:) 'u

'epll.l!lS3 '�� '33:) 'Jau!l 'O� 'Pl:l 'S!QI '6 'un 'W!dll:) 'S 'ouas 'Jaw 'L 'J919l:l 'Jel
'9 'SP!1i 'lI'Jli 'g 'UO!UV 'Ied 'v 'e4111Jjas 'f: '1111lj!qllH 'e: 'JeOlllS" � :SllflNOZIl:lOH

OV)OlOS

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. j II

o
aca
Co>
=
-

O
CI)
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I.
Quer publicar sua foto?

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

A atual diretora

da Escola de

Educação Básica
São José, de

Co�pá, Cláudia
Boch, e o ex
diretor Lairton
Hartmann

Müller, que no
dia 2 asswniu

a Secretaria

Municipal de
Educação de

Corupá

Leandro

Marquardt
comemora

18 anos dia .

11. Quem

desejamuitas
felicidades

é sua
namorada

Luana
Barbosa

Zappelline,
que o ama

muito!

APáscoa já passou, mas fica o registro da turma do
CEI Pequeno Polegar, de Corupá, com as professoras
Janete, Elisângela, Geiciara., Verônica, Ivania e Tatiane

,II
II ---.-_.-

.. - .. - .. - ...
- ......

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

--

� ------------------_
....._--------

Dias depois de ser lançado para o An

droid, o Instagram (aplicativo de comparti
lhamento de fotos com efeitos) agora per
tence ao Facebook. O anúncio foi feito no

perfil oficial de Mark Zuckerberg na rede

social. Segundo ele, por anos a empresa es

tava em busca de uma ferramenta que per
mitisse uma melhor experiência aos adep
tos da rede social no compartilhamento de

imagens. O valor da transação foi de US$ 1

bilhão. Zuckerberg acredita que o fato de

o Instagram estar conectado a outras fer
ramentas que não o Facebook pode acres

centar muito para aqueles que possuem
um perfil na rede social mais popular do
planeta. "Esse é um marco importante para
o Facebook, pois estamos adquirindo uma

plataforma commuitos usuários", explica.
Pouca gente sabe, mas o criador do apli-

?S3

Facebook

comprao
Instagram
porUS$
1 bilhão

cativo Instagram é o paulista Mike Krieger.
Juntamente com um sócio norte-america

no, ambos desenvolveram a ferramenta há

menos de dois anos e hoje, disponível para
Android e iOS, o aplicativo conta com mais

de 30milhões de adeptos em todo o planeta.
De acordo com Zuckerberg, o fato de

a ferramenta ser independente é um dos

grandes diferenciais do Instagram e, para
ele, essa característica deve ser mantida.

Dessa forma, o compartilhamento de ima

gens continuará independente, mas aque
les que possuem uma conta no Facebook

ganharão outras opções para incluir as ima
gens direto na sua timeline.

"Estamos ansiosos para trabalhar com a

equipe do Instagram e sabemos que vamos
construir novas experiências em parceria",
finaliza Zuckerberg.

App Store da Apple já vende jogos no Brasil
Depois de muita espera, a versão brasilei

ra daAppStore finalmente inaugurou sua

seção de jogos. A nova seção foi colocada
no ar semmuito alarde na semana passada.
Quando aAppStore foi lançada no Brasil, a

Apple mencionou na época que a legislação
brasileira determina que todo o jogo deve

passar por uma avaliação do Ministério
da Justiça. Por causa do grande volume de

jogos, a empresa achoumelhor não lan-
çar esta seção naAppStore brasileira. Há
rumores de que ainda não está completa
mente regularizada a situação da classificação etária dos jogos, perante o Ministério, mas

enquanto isso a loja virtual segue funcionando, para a alegria dos consumidores Apple.

IPllófte JO!lOS

, I

�, ... "" �""'"��"" -

JA,o:_*"..., (""flilClo.�_ ...
+>+ "-lo &;,t , f"_"loYuo.iftlIf!lI
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105 FM. A rádio
•

que mais pega no

norte catarinense.
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MelDorando

Agente liga a Tv, lê um jor
nal ou escuta o rádio, está

lá alguém tentando enfraque
cer o Poder Judiciário. Isso já
virou moda. Claro que nin

guém é santo. Mas, certamen
te, os magistrados são pessoas
que passam a vida estudando.
E estudando muito, para não
cometerem erros em suas deci
sões. Com certeza, diminuir um
dos pilares da democracia, não
é bom para o país. Estou erra
do? Se estou, é bom para quem?

Exist'e no silêncio,
tão profunda

sabedoria que às
vezes ele transforma
se na mais perfeita

resposta.
Fernando Pessoa

Conheça o
nosso novo site.

Rua DominqosRodrigues da Nova, 227

www.oco

, �/
--�

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

ISO 9001

•

Moa Gonçalves

HAPPY HOUR DAAMA Dr. Roberto Zimath e a esposaMali Hoff, no Baependi

rts. f\

Portas

,_\ EC;
Alto Padrão

MACARRONADA A galera esperta da Kia Power Imports,
Tanielli de Camargo, o gerente Paulo Oesare Nilva dos Santos

Vai perder?
Você leitor, quer ganhar um
ingresso para curtir, dia 14 de
abril, o show da dupla Jorge
& Mateus? Então envie e-mail

para rnoagoncalvesênetuno.
com.br e responda onde será
a mega apresentação dos

sertanejos mais tocados no
Brasil? O convite será sorteado
na quinta-feira.

Niver do NetoVapt vupt
Alguém pode me dizer
quem é aquela garota
que todo cara que ela .

pega (ou que a pega, sei
lá a ordem dos fatores)
sai logo dizendo que
está namorando? O

problema é que todos
eles desaparecem no dia

seguinte. Por que será?

Por favor, não ousem esquecê
lo: nesta quarta-feira, meu
amigo irmão, o dentista Dr.

José A. dos Santos Neto, o
popular Neto, é o grande
aniversariante do dia e vai
adorar saber que' foi lembrado.
Parabéns! O meu desejo é

que você e toda a sua família

sejam plenamente felizes.

Ponto Certo
Meu amigo Otto, da Ponto
Certo Moda Jovem, para
comemorar os 20 anos da

loja, vai presentear seus
clientes. Compras realizadas
em abril e maio darão direito
a cupons para concorrer a
uma prancha de surf, dois
skates e vários prêmios
surpresas. O sorteio será dia 9
de junho. Que tal?

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

• Outramulher que
quando é chamada para
fazer o bem, sempre
está presente, é a jovem
empresária Tcharla Menel
Garcia. Continue assim.

• No sábado, em
Massaranduba, acontece
o baile da escolha da
Rainha da 13° Fecarroz.

Sumidão'
�1

Meu grande amigo, o jovem
Leonardo Reis, Corintiano
"verde", realmente tomou
aquele chá de sumiço desde

que ganhou um par de algema
de dedo da sua bela amada.

Agora só fica na toca, área
de festa do apê, com o pai o
Dr. Chico Reis, e o que é pior,
azarando o meu Palmeiras.
Pelo visto a próxima festa que a

galera vai encontrar com ele é
na recepção de seu casamento.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Costela &
Cia. Onde o Giovane faz a

melhor costela dacidade.
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Elyandria Silva,
escritora

]Jxistem certas experiências, situações,
.Dvivências que ficamos postergando
pormuito tempo, evitando-as, pormedo.
Enquanto uns passam a vida sem coragem
outros enfrentam, mesmo temerosos. Um
dosmeusmedos sempre foi lerGuimarães
Rosa. É, é issomesmo, eu tinhamedo dos
livros dele, mas acima de tudo do Grande
SertãoVeredas. Nãome achava intelectu
almente à altura para entendê-lo. Durante
anos ouvi de tudo sobre este escritor:
"

... mas depois que você lê Guimarães,
nossa, aí sim tudo muda ...", "Minha vida
de leitor se divide entre antes e depois de
SertãoVeredas.", "É gente, lerGuimarães
é uma experiência única, ímpar.". Essas
foram algumas das descrições que ficaram
gravadas emminha lembrança, desde
cedo, sobre o escritor do Sertão. E então
pensava comigomesma "Gente, preciso
me preparar para ler Guimarães, preciso
'estar pronta para essa tal experiência, não
posso simplesmente pegar o livro e sentar

para 'ler". Uma lenda, eis o que Guimarães

ve as

Crônica

Quando tivemedo
deGuimarães Rosa

se tornou para esta leitora, e quando o

lesse estaria frente a frente com a lenda.
O tempo passou, limuito, de tudo.Vez ou
outra, pelas livrarias que passava avistava o

,
livro lá, mas não comprava, simplesmente
olhava. NumaBienal do Livro de São Paulo
decidi comprá-lo, o trouxe na bagagem,
coloquei na estante. Um ano emeio de

pois, recentemente após ter terminado de
ler outro romance, fui até a estante esco-

Perdi o medo, no lugar dele
entrou o respeito, porém, existe
um incômodo obscuro, não sei

explicai" exatamente.

lher. Naquela noite fiz quase um ritual e
finalmente entrei no Sertão. Nas primeiras
páginas compreendi o porquê deouvir
aqueles comentáríos acerca da obra.
Guimarães criou uma nova língua, cheia
de estilo narrativo e originalidade. As his-

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R
Virgílio pede que Rodrigo vá até sua antiga casa. Fernando liga para

Antônio atrás de notícias do primo. Zilda incentiva o genro a namorar Beatriz.

Virgílio confessa a Rodrigo que não sabe nada sobre Elisa ou seu passado.
Rodrigo volta para o Rio de Janeiro. Melissa visita Jáqui. Marlene e Gilda se

desentendem na padaria de Ribamar. Olga se enfurece com Jair. Pedro e

Gracinha são assaltados na estrada. Melissa disfarça quando Jáqui a cum

primenta pelo apartamento que Fernando ganhou de Verbena. Teresa acon-
selha Marlene a conversar com Laís. f\

AQUELE BEQO - GLOBO - 19R
Hermanita diz a Iara que a levará embora. Vera convida Sarita para ser

sua assistente. Claudia recebe uma carta anônima. Mirta abre um ponto de jogo
no Covil do Bagre. Raíssa não consegue falar com Agenor. Olga ouve Otília
comentar com Deusa que sua prisão preventiva será decretada. Felizardo exige
ficar sozinho com Damiana. Olga inicia um incêndio no porão do Lar. Raimundi
nha rouba o apartamento de Valério. Damiana pede para Felizardo acabar com
sua vida. Gisele e Ticiano imploram por um emprego a Maruschka. Maruschka

apresenta Ana Girafa para Ashuarya. Otília se desespera ao se dar conta de que
Olga continua dentro do Lar. Iara fala para Joselito que fará tudo o que nunca fez
antes de ir ,embora. Agenor vê Damiana atacar Felizardo.

AVENIDA BRASa. - GLOBO - 21H
Nina tenta convencer Carminha de que precisa do emprego e Jorginho re

prova a atitude da mãe. Nilo entra na casa de Lucinda para falar sobre Rita.
Iran reclama por Monalisa não deixá-lo se aproximar de Tessália. Roniquito con
segue que Max feche um bom contrato para Leandro. Tessália se apavora ao

encontrar Jair na sessão de fotos. Cadinho faz um jantar para Noêmia, mas ela
não lhe dá atenção. Carminha repreende Max por tentar vender uma lancha para
a família de Tufão. Nina trata Jorginho friamente e ele estranha. Cadinho tira No
êmia de uma boate. Jorginho tem uma crise de sonambulismo e Nina o socorre.

MÁSCIlRIlS - RECORD - 22M
Otávio suspeita que Maria tenha armado o sequestro de Tavinho junto com

·Martim. Otávio diz a Décio que não confia no cunhado. Maria pressiona a babá

para saber aonde ela quer levá-Ia. Otávio acusa Maria de ter sumido com seu

filho, mas ela afirma que o marido é o responsável. Maria se recusa a acreditar
,

que tenha tentado matar Tavinho e Otávio diz que ela não pode negar o que
fez. A babá se preocupa com a segurança de seu filho e pede a Otávio que não
chame a polícia. Maria liga para Martim e pede que ele volte logo. Luma conta
para Tônia que Guto a difamou na internet. Tônia teme pela sua reputação e

decide ligar para o advogado. Rávia pergunta a Guto se a psiquiatra realmente
existe e se diverte com a história. Valéria pede a Guto que não se atrase para a
comemoração do aniversário de seu casamento com o pai. Guto pergunta a Va
léria se eles se casarão no papel. Luma decide ir atrás de Guto para confrontá-lo,

CORAÇÕES FERIDOS - SBT - 20R30
Amanda diz para Eduardo não se preocupar com suas companhias, pois ele

está muito bem acompanhado. Amanda o deixa falando sozinho. Heloisa comen
ta COI1) Eduardo que quer se sentar longe da família Varela. Uma paciente chega
à casa de Michel e o encontra caído. Vera pede para Olavo aconselhar Amanda
e Eduardo a se sentarem juntos durante afeta. Amanda afirma que Eduardo está

acompanhado da amante. Olavo vai à mesa em que' Eduardo e Heloisa estão.
,

Matilde, a paciente, pede ajuda a Dante e Loreta - ela conta que encontrou Michel
caído. Dante joga água em Michel, que acorda. Olavo revela a Heloisa que Aman
da, Vera e Lucy estão desconfiadas de que ela é amante de Eduardo. Eduardo
vai cumprimentar Vera e Lucy. Amanda o trata com indiferença.

'

* O re&IIIIlO dos capítulos é de respoasabWdade elas emissoras.

tórias do Sertão, com seus personagens,

tão reais que quase pulam do papel, vão
se desdobrando com sequência cinema
tográfica. Por vezes, fica difícil aprender
a nova linguagem e adentrar as histórias
com a profundidade merecida, então,
volto e leio tudo de novo. Poucas pági
nas por dia, não é o tipo de livro para se

,

devorar, definitivamente não. A pergunta
que não quer calar durante a leitura é
como ele conseguiu escrever daquela for
ma. Perdi o medo, no lugar dele entrou
o respeito, porém, existe um incômodo
obscuro, não sei explicar exatamente. O
fato é que esse é o tipo de romance que
desconforta, exige esforço, te quer ali
além do corpo e da alma, te quer TODO
(A). Quem não o leu pode estar pensando
"Gente, mas ó que tem tanto esse tal de
Guimarães?". Só entrando no Sertão para
responder, mas posso garantir que con
corda com o cara que disse que é uma

experiência única a qual desejo que você,
leitor, também vivencie.

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

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

Esse é o Sebastião, ele ague:o.tou·o frio, a f�me, a solidão, a sede, e
esta aí, firme, forte, saudável e carinhoso. Agora ele procura um lar.

Contato: Mathusa 92454419 ou mathusal@hotmall.com

___iversariant s
11/4
Alesander Neumann
Alex Sandro R. Pascual
Aline M. Venceslau
Amélia langer
Ana Beatriz leal
Antonio Merini
Atinir Adolar Egger
Carla C. R. Rahn

, Carlos Roberto Thuss

Claudia Hansen
Douglas Pasquali
Edla Fagundes
Euclides Cristofolini
Fatima M. Ceconeti
Fernando F. Grim

\

Frederico Mayer
Inacio Meier
Julien Nunes da Silva
luan C. Campreghear

Lucas B. Dama
Lucas Matheus Leal
Luci Rahn
Maicom M. Sapele
Marlene Schmidt
Milene Martins
Milene Martins
Norina Krenke
Reinilda S. Riediger
Renato L. Furlani

Ricardo Alex Jacob
Roberto Dallé Court
Sandro Bartel

Schirley Maas Barg
Soraa de Brum Krueger
Suelen Schmitz
Suzana M. Martenechen

Thiago Mengarda
Venilda Rode

l, I\{iyi�n ,K. A: Koch
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Tirinhas
A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

,, ',1,ht

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. - 18h40, 21 h20
• O Lorax - Dub. - 15h, 16h50

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 14h15, 16h30,
18h45,21h
.GNC2
• Xingu - Dub. - 14h30 16h45 19h15 21 h30
.GNC3
• BiIIi Pig - Nacional � 13h30, 1 Bh30
• 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, 21h
.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. - 19h40, 21 h45

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h30 18h30
• Guerra é Guerra - Dub. - 16h1 0,21 h15
• GNC2
• Xingu - 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. - 19,2021,20
• 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
• BiIIi Pig - Dub. - 12 anos, 13h10, 15h15
• 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, 16h 10
• Jogos Vorazes - Leg. - 12 anos - 19h10, 22h05, Oh10

"O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida"
é uma adaptação do conto clássico do
Dr. Seuss, sobre uma criatura da floresta
que compartilha o eterno poder da
esperança. A aventura animada conta a

jornada de um rapaz que procura pela
única coisa que poderáfazer com que
ele conquiste a afeição da garotá de seus
sonhos. Para encontrá-la, ele terá que
descobrir a história do Lorax, a zangada
porém charmosa criatura que luta para

proteger seu mundo.
I.

Pelé no Twitter:
130 mil em 18 horas

Novo no Twitter, Pelé já conseguiu reu
nir mais de 127 mil seguidores. O rei do

futebol abriu sua conta na noite de segun-
.

da-feira. II@Pele Hello world, thank you for

welcomingme to Twitter. I am very excited

to share my life with you. Love, Pelé (IIOlá,
mundo. Obrigado por visitar a minha pá
gina no Twitter. Estou muito animado para
dividir aminha vida com vocês. Com amor,

Pelé", escreveu em seuprimeiro post.

Sir Ben Kingsley
será o vilão em filme

Com IIOS Vingadores" batendo na por
ta, parte das atenções já começa a se voltar
para os próximos filmes da Marvel. E IIHo

mem de Ferro 3" terá Sir Ben Kingsleypara
"se bater" com Tony Stark, que volta a ser

interpretado por Robert Downey Jr. Mas o

personagem deKinsgleynão seráoManda
rim e ele não será o único vilão. Há, porém,
uma relação do personagem com a tecno

logia conhecida como Extremis.

Horóscopo
CYl ÁRIES

�

I
�

No trabalho, tente demonstrar o seu ponto de vista, mas
sem se esquecer de aprender com as pessoas que

pensam diferente. Se precisa começar um novo projeto,
o momento é favorável. Nos assuntos do coração,
demonstre o quanto seu amor é especial. Cor. vermelho.

� TOURO

U Aposte na sua experiência e criatividade para apresentar
ou desenvolver um jeito novo de fazer as suas tarefas

profissionais. Deixe a timidez de lado e divulgue os
seus talentos profissionais. No amor, demonstre seus

"

�mentos com ações,Cor. pink.

II GÊMEOS .

Na área profissional, cumprn com os compromissos,
inclusive os horários. Mostre que é uma pessoa
responsável, isso trnrá benefícios. Entre em contato

com amigos e compartilhe suas ideias. No campo
sentimental, charme e sensualidade em alta. Cor. pink.

� CÂNCER
� Mostre-se uma pessoamais confiável aos colegas de

trabalho. Há uma tendência a se distrair com facilidade.

neste dia Então,mantenha o foco em uma atividade de

cada vez. No romance, ouça mais e fale menos - assim

evitará mal-entendidos. Cor. larnnja

1) LEÃo .

UL Quanto maior a sua dedicação no campo profissional,
mais rápido você conquistará seus objetivos pessoais.
Atividades que exijam concentrnção ou esforço físico
são as mais indicadas.A dois, muita fofoca pode
atrapalhar o clima de romance. Cor. preto.

YYk VIRGEM
I l-f Sua criatividade estará em alta neste dia Aproveite para

ir em busca de seus objetivos profissionais. Dedique-
se a um hobby e trnga mais alegria para o seu dia
Excelente periodo para quem já tem um amor. Se está

SÓ, convide seu alvo para sair. Cor. amarelo.

RihanDa dá a entender
" "

que ve pomos
Rihanna passou por uma saia justa no

Twitter. Enquanto respondia recados de

seguidores, respondeu a um perfil de site

pornográfico e deu a entender que era fã

das produções com brasileiros e latinos.

"@PronHub se vocês soubessem o quanto
a @Rihanna ama vocês. #brasileiros #lati

nos.". Logo em seguida foi questionada pe
los seus seguidoresque queriam saber, afi
nal, o que ela quis dizer com aquele tuíte.

Teló desvia de ·beijo
de Cláudia Abreu

Pego de surpresa,MichelTeló se assus

tou e fugiu de um beijo queCláudiaAbreu
tentou roubar durante uma gravação de

"Cheias de Charme", nova novela das sete
da Globo. A atriz partiu para cima dele

como parte da interpretação de sua per

sonagem' a cantora Chayenne. Cláudia
Abreu garantiu que a atitude fazia parte
da encenação e ela já imaginava que Mi

chelTeló ia desviar e achou engraçado.

.n. UBRA
- Nó campo profissional, tenha cautela com parceiros

ou poderá se darmal.A famHia estará no centro de
suas atenções. Converse com os parentes e troque'
experiências. No campo afetivo, demonstre que se

.

preocupa com o bem-estar do seu amor. Cor. marrom.

m ESCORPIÃO
II L. No trabalho, a coerência entre� e ações

será fundamental para o andamento das atividades.
Dificuldades de comunicação não estão descartadas
- tente sermais claro(a) em suas conVer5a'). No amor;
evite pressiomu a sua cam-metade. Cor. branco.

.. /l SAGITÁRIO
;<.

-

Se faz planos de comprnr algo de maior valor, comece
a fazer um pé-de-meia agora.Atividades extras podem
render um dinheiro amais. Participe mais ativamente
da vida do pessoaJ de casa. Já é horn de demonstrar
seus sentimentos a quem ama. Cor. bege.

V\_ CAPRICÓRNIO
.

F É dia de tirnr projetos do papel.Assuma o controle da
sua vida, não tenha receio em mostrar seus objetivos.
Em casa, agir com autoconfiança vai fazer toda a
diferença no convívio familiar. Tudo indica que uma
fase tranquila começa no setor� Cor: roxo.

"""""" AQUÁRIO
"""""" No trabalho, evite desentendimentos ou atrasos nas

suas tarefas. CUidado parn não gastar energia à toa
hoje. Tente reservar um tempo para descansar, nem
que seja no final do dia. A dois, conte com a pessoa
amada e ofereça sua ajuda a� Cor. marrom.

PEIXES
No trabalho, projetos e atividades em equipe são os
mais indicados neste momento.Aproveite a influência
de seus amigos para obter vantagens na vida pessoal
e profISSional. Sua falta de tempo pode abalar o campo iI
afetivo, não afaste-se do par. Cor. pink. �
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MARCELE GOUCHE

{

As imagens acimamostram a rua Barão do Rio
Branco, no Centro de Jaraguá do Sul, na década
de 1980, quando o calçamento da via ainda era de

paralelepípedos, e nos dias atuais, demonstrando o

crescbnento urbano ocorrido nos últbnos 30 anos.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CilCl$C, 0052tl9/D
Quahdadk1PrQ'tissiLmalisfllO

Cüf\lQ!;lténc.ia
Credibilidade Confiança

gumz@gumz.com.br

1
. A farinha continua

matando em Campinas
Em abril de 1952, o Correio do Povo publicava nota que dizia:

"Ocorrerammais casos de intoxicação na cidade de Campinas (SP).
Na Fazenda Santa Joana foram intoxicadas três pessoas, sendo que
uma faleceu após ser medicada. A reportagem apurou que o moti
vo deste envenenamento foi o consumo de biscoitos de araruta. A
vítima foi umamenor de 10 anos".

,

. )

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUN'TOS
•

Lunenaer ��� C
i Grupo tunalll

Pelo Mundo

2007

O falecimento do escritor Kurt voDnegut
KurtVonnegut Ir, foi um escritor estadunidense de ascendência germânica. Apôs se formar
em Química, alistou-se no exército e combateu na Segunda GuerraMundial. Feito prisioneiro,
presenciou o bombardeio aDresden. Após a Guerra, formou-se emAntropologia. É autor de
vários romances, ensaios e peças de teatro, entre os quais se destacam Player Piano (Revolução
no Futuro) de 1952, Cat's Cradle de 1963, Slaughterhouse-Five (Matadouro 5) de 1969,
Breakfast ofChampions (Café-da-Manhã dos Campeões) de 1973 e Galápagos de 1985. Sua
última obra foi Look at the Birdie de 2009, livro póstumo com uma coleção de contos e ensaios.

Vonnegutmorreu em 11 de abril de 2007, aos 84,anos de idade, semanas após uma queda em
sua casa, emManhattan, que resultou em graves complicações cerebrais.

1971

Nasce o mÚSico Oliver Riedel
Oliver Riedel é ummúsico alemão, mais conhecido por tocar baixo no grupo Rammstein.
Nasceu em Schwerin, no dia 11 de abril de 1971. Cresceu junto com o pai e irmão até que,
aos 16 anos, encontrou amãe. Dois dias depois de completar 17 anos, o pai e o irmão
faleceram.Trabalhou como gesseiro e pertencia a um grupo folk, onde tocava violino. É
baixista da banda alemã Rammstein desde a fundação do grupo, em 1993. A letra damúsica
"Seemann" foi escrita por ele. O seu primeiro grupo era chamado The Inchtabokatables.

Personagem histórico

O sanitarista Emílio Ribas
Emílio Marcondes Ribas foi um dos bravos

brasileiros do fim do século 19 e início do século
20 que, juntamente com Oswaldo Cruz, Adolfo
Lutz, Vital Brasil e Carlos Chagas, lutaram para
livrar a cidade e os campos das epidemias e en

demias que assolavam o país. Formou-se pela Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1887.

Guiado apenas,pela intuição, Emílio Ribas com
bateu a febre amarela, exterminando com êxito
o mosquito transmissor da doença (hoje conhe
cido por Aedes aegypti) nas cidades paulistas de
São Caetano, Pirassununga, Pilar, Campinas e Iaú,
o que lhe valeu a nomeação, em 1898, para dire
tor do Serviço Sanitário do. Estado de São Paulo.
Sofreu forte oposição dos que acreditavam que a

doença era/transmitida por contágio entre pesso
as e para provar que esta tese estava errada, dei - _

xou-se picar pelo inseto contaminado, junto com
os colegasAdolfo Lutz e Oscar Moreira. Foi a par
tir da contaminação de Ribas que Oswaldo Cruz

empreendeu a eliminação dos focos demosquito
no Rio de Janeiro. Ribas foi fundador do Instituto
Soroterápico do Butantã, construído numa fazen
da nos arredores de São Paulo, e colaborou para a
fundação do Sanatório de Campos do Jordão para
tratamento da tuberculose, além de ter idealizado

e construído aEstrada de FerroCampos do Jordão.
Em 1902, Emílio Ribas trabalhou em São Simão

(São Paulo), para deter a terceira epidemia de fe
bre amarela. Só saiu da cidade quando conseguiu
com uma equipe de médicos e voluntários aca-'
bar com a grave epidemia, mandando limpar o
rio que corta a cidade, e tomando medidas para
melhorar o saneamento básico na cidade que, ao

chegar, descreveu-a de forma pouco lisonjeira:
"530 prédios, mal construídos, 90% sem assoalho
ou forro, e com péssimo saneamento básico".

DIVULGAÇÃO

Ribas
criou o

Instituto

Butantã,
entre
outros
, ...

orgaos
públicos
de saúde

. pública
�
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

1. AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2012 - FIA

2. PROCESSO LlCITATORIO N°. 04/2012-FIA - TIPO: MENOR

PREÇO POR ITEM
OBJETO: contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao

Projeto Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da

Prefeitura de SchroederlSC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 30 de abril de 2012

às 08h45min.
Abertura do Processo: 30 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 licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fonel
fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 11 de abril de 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°. 04/2012 - PMS - EDITAL N° 02

PROCESSO LlCITATORIO N°. 16/2012-PMS-
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura metálica
na Escola Rui Barbosa, com área total de 292m2, localizada na Rua 23 de

março, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte' integrante do

Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 30 de abril de 2012

às 14h.
Abertura do Processo: 30 de abril de 2012 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de SchroederlSC.
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 licitações
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, 11 de abril de 2012.

-

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA

DE PREÇOS N°, 03/2012-FIA
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-

FIA, Processo de licitação nO. 03/2012-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 serviços profissionais de instrução
musical/musicalização, para atender ao "Projeto Grupo de Percussão Sons de
Brincar" da Secretaria ·Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura
de Schroeder/SC.
Vencedor: JEAN JUAREZ FERREIRA, inscrito no CPF sob o nO. 070.450.389-17.
Valor da propostã vencedora: Sendo 478 horas no valor de R$ 17,50
(dezessete reais e cinqüenta centavos) a hora totalizando o valor de R$
8.365,00 (oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais).
Schroeder, 09 de abril de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato nO. 03/2012-FIA
. Processo de licitação n", 03/2012 - FIA - Modalidade Tomada de

Preço nO. 03/2012 - FIA
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

n". 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo

Branco, n". 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: JEAN JUAREZ FERREIRA, inscrito no CPF sob o n",
070.450.389-17 e portadorda Carteira de ldentidade n". 5.151.350-1-SESP
SC, residente e domiciliado na Avenida Getulio Vargas, Centro, na cidade
de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89251-000.
Objeto: contrato consiste na contratação de prestação de serviços
profissionais de instrução musical/musicalização, para atender ao "Projeto
Grupo de Percussão Sons de Brincar" da Secretaria Municipal de Saúde
e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, conforme consta na

proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se

transcrito fosse.
Valor do contrato: Sendo 478 horas no valor de R$ 17,50 (dezessete
reais e cinqüenta centavos) a hora totalizando o valor de R$ 8.365,00
(oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais).
Data da Assinatura: 09/04/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Pais, não vos desesperais
"

Oh! Cride, fala pra mãel Que eu

nunca li num livro/ Que o es

pirro I Fosse um vírus sem cura/ .. ./
Amãe diz pra eu fazerI Alguma coi
sal Mas eu não faço nadaI A luz do
sol me incomodaI Então deixaI A
cortina fechada I É que a televisão I
Me deixou burro I Muito burro de
maisl E agora eu vivo I Dentro dessa

jaulal Junto dos animais ... I Oh! Cri

de, fala pramãel Que tudo que a an
tena captar I Meu coração capturaI".

A letra acima poderia ser o

drama de qualquer pai ou mãe

dos dias de hoje, mas é da músi
ca "Televisão", dos Titãs, uma das
mais tocadas no longínquo 1985.
Estourou em todas as rádios e pro
gramas de ... televisão.'

E o que se vê' ali? O ritual de

qualquer adolescente pseudo- re
belde. Rebeldes sem causa, como

diria outro hit dos anos 80, da
banda Ultraje a Rigor. Preguiçosos
para pegar um bom livro e ler, não
apenas folhear. Não levar a sério
as coisas que as mães pedem para
fazer. Ficar no escuro, no quarto,
com as cortinas fechadas.

Naquele tempo pré-internet,
a rapaziada ficava na frente da
TV emburrecendo. E só havia

quatro ou cinco canais. Ou então

com os walkmans (discmans era

para poucos) presos na cintura e

os fones de ouvido grudados nas

orelhas ao som de Titãs, Ultraje,
Blitz, Paralamas, Tokyo, Biquini
Cavadão, Kid Abelha, Plebe Rude,
Cascaveletes, Legião Urbana e tan

tas outras bandas, só para ficar nas
nacionais.

Hoje, o que se vê7 Rebeldes
com menos causas ainda. Pregui
çosos de uma boa leitura. Teimo
sos com seus pais. Vidrados na

televisão. Mas agora com o som e

a internet ligados ao mesmo tem

po. É o novo significado do "três
em um". E se saírem de casa, estão

com seus i-pods ou celulares to

cando música - e às vezes surpre
endentemente músicas dos anos

80, do século passado! E o que se

pode esperar desses adolescen
tes? Provavelmente o mesmo qu�
os pais dos adolescentes dos anos

80 e o mesmo que os pais dos ado
lescentes dos anos 70 e 60 e 50 es

peravam. Quanta coisa se criou e

quantas coisas se criam em cada
vez menos tempo -, Como a evolu

ção se dá em horas de ideias que
antes eram materializadas em dias
e ainda antes em meses e em anos!

Parece-me que não estamos

ficando mais burros, apesar do

que alguns apregoam por aí. Pare
ce-me que estamos, de fato, evo
luindo. E, talvez por isso, estamos

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRlSTA INGEHIlLEWAGNER,

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

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

Protocolo: 29537 Sacado: ANTONIO SILVEIRACPF: 643.898.129-04 Endereço: BR 280KM
56 nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOAO LUIZ ROSA DE BEM CPF:
097.068.449-53 Número do Título:VlOl/lO Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 10/03/2012 Valor: 1.650,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

ficando cada vez mais exigentes.
Como pais, como pessoas mais ve
lhas, como pessoas que se acham

mais experientes, como pessoas

que pensam que sabem mais do

que os mais novos.

Claro, a humanidade não é per
feita. Perdemos alguma qualidade
média quando se trata de cultura,
no meu ponto de vista. Nivelamos,
infelizmente, por baixo. Começa
mos a achar que Faustão e Gugu
são programas informativos e que
esse tal de sertanejo universitário se

parece com moda de viola ou que
esse chorogode é o nosso samba

de raiz. Mas havia coisas estranhas
no passado também, como Cha

crinha, Shaw do Bolinha e outros

programas do gênero. A diferença,
possivelmente, é que os dos velhos

tempos não se achavam paladinos
de nada e nem vinham com papo
sério para assuntos ridículos. Ape
nas queriam divertir a massa.

Esquecendo esse nivelamento
barato e criminoso por um instan

te, porém, temos coisas fantásti
cas. Não sabemos exatamente no

que isso vai dar, mas para um ado
lescente urbano de 15 anos hoje é

praticamente impossível imaginar
um mundo sem computador, in
ternet e celular.

Paramuitos adultos também.

Protocolo: 29644 Sacado: LUCIANAMAXIMO MAFRA CPF: 052.045.989-01 Endereço: Rua
TUa Haack nO s/n, GuararúAçu, 89108-000, MassarandubaCedente: CCRETIQUETAS ilDA
EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do Título: 01130004 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 25/03/2012 Valor: 725,00 liquidação após a intimação:R$l1,60, Condu
ção: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29627 Sacado: LUIS CARlDS BARUFFl CPF: 950.720.049-53 Endereço: Rua 13
de Maio n° stsv, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: NICOLUZZI INDUSTRIA DE

RAÇOES IlDA CNPJ: 01.139.350/0001-04 Número do Título: 3 01-1813 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: I1AU UNIBANCO SA Data Vencimento:
19/03/2012 Valor: 1.872,50 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 68,54, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29521 Sacado: LUIZANTONIO ALVES DE OLIVEIRAME CNPJ: 00.527.461/0001-
17 Endereço: RuaAureo Nunes nO 176, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: GUAIUBA
MECANICA E GUINCHO IlDAME CNPJ: 00.903.423/0001-11 Número do Título: 1533 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/03/2012 Valor: 13.500,00 liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

--- Protocolo: 29618 Sacado: MAIRA EUSIANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32

Endereço: Rua Apolonia Schirnitz n= 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: ATlANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITaRIaS MULTIS
SETORIAL CNPJ: 11.468.186/0001-24 Número do Título: 053565/C Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimen
to: 21/03/2012 Valor: 152,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 29531 Sacado: PEDRO NICOlAU I-lIOPE CPF: 180.875.589-87 Endereço: Rua
General Setembrino de Carvalho nO 67, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BaGORE
CAPADORADEPNEUS IlDACNPJ: 05.831.488/0001-12Número doTítulo: 2.584/4 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIAGUARAMIRIM DataVencimento: 24/03/2012 Valor: 487,50 liquidação após a intima
ção: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29496 Sacado: RAFAElAJAKElJNE PRADO CPF: 086.420.139-74 Endereço:Rua
AngeloEccel nO 114, Amizade, 89270-000,Guaramirim Cedente: MARCOS JOSETREIS CNPJ:
80.113.939/0001-00 Número do Título: RAF 001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 12/03/2012 Valor: 200,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29668 Sacado: RarA 100TRANSPORTES IlDA CNPJ: 06.221.314/0001-09 Ende
reço: RodoviaBR280,km 55,5 n° s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO
CONfABIL MARLIAN IlDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 92137 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 20/03/2012 Valor: 2.628,80 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29465 Sacado: SIMAR PRÉ-FABRICADOS LIDA CNPJ: 08.951.794/0001-80 En

dereço: Rodovia BR 280, km 51 nv s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: B. LOTII
COMERCIO DE PRODUTOS PARAMOVIMENTAÇÃO CNPJ: 08.175.349/0001-76 Núme
ro do Título: 0100283401 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 23/03/2012
Valor: 125,58 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 29611 Sacado:VANDEIl GONCALVES DA LUZ CNPJ: 11.633.867/0001-09 Ende
reço: RuaTUa Hack n° s/n, GuararúAçi, 89108-000, Massaranduba Cedente: OESA COMER
CIO E REPRESENTAÇOES IlDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2236424U
Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOBRADESCO SA.
DataVencimento: 21/03/2012 Valor: 999,15 liquidação após a intimação: R$H,60, Condu
ção: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, H de abril de 2012.
CHRISTAINGE HIIl.EWAGNER, Interventora

Protocolo: 29681 Sacado: ClAUDINEl DEMOURAREZES CPF: 087.811.219-70 Endereço:
Estrada Ponta Comprida n° s/n, Ponta Comprida, 89270-000, Guaramirim Cedente: MAR
MORARIAPAULINA IlDA CNPJ: 09.020.227/0001-73 Número do Título: 04 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: I1AUUNIBANCO SADataVencimen
to: 16/03/2012 Valor: 668,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 18,31,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 29682 Endereço: Estrada Ponta Comprida
nO s/n, Ponta Comprida, 89270-000, Guaramirim Cedente: MARMORARIA PAULINA IlDA
CNPJ: 09.020.227/0001-73 Número do Título: 01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: I1AU UNIBANCO SADataVencimento: 16/12/2011 Valor: 668,00
liquidação após a intimação: R$ H,60, Condução: R$ 18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00 Protocolo: 29683 Endereço: Estrada PontaComprida n° s/n, PontaComprida, 89270-
000, Guaramirim Cedente: MARMORARIA PAULINA IlDA CNPJ: 09.020.227/0001-73 Nú
mero doTítulo: 03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: I1AU
UNIBANCO SADataVencimento: 16/02/2012 Valor: 668,00 liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00 Protocolo: 29684 Ende

reço: Estrada Ponta Comprida nO s/n, Ponta Comprida, 89270-000, Guaramirim Cedente:
MARMORARIA PAUUNA IlDA CNPJ: 09.020.227/0001-73 Número do Título: 02 E";Jécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: I1AU UNIBANCO SADataVen
cimento: 16/01/2012 Valor: 668,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29665 Sacado: GlL50 LUIZ CaEIRO CPF: 687.772.489-53 Endereço: Estrada
Iaco-Açu n° s/n°, Iacu-Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente: RAÇOES CATARINENSE
IlDA CNPJ: 08.761.945/0001-38 Número do Título: 2039764U Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
23/03/2012 Valor: 655,60 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 7,20, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29655 Sacado: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ZAPA LTDA CNPJ:
05.118.961/0001-19 Endereço: Estrada Primeiro Braço do Norte nO sttv, Primeiro Braço do
Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: EP.E PRES1l\DORA DE SERVICOS IlDA. ME
CNPJ: 04.159.723/0001-99 Número doTítulo: 0140-C Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVen
cimento: 28/03/2012 Valor: 1.200,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29633 Sacado: LlZANDRA APARECIDA DA CRUZ DA SILVEIRA BARBIERI CPF:
022.570.429-30 Endereço: Rua MarcioniJo dos Santos n° 133, Corticeira, 89270-000, Gua
ramirirn Cedente: PROTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA IlDA CNPJ: 76.371.103/0001-20
Número do Título: 0000356848 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: ID\UUNIBANCO SADataVencimento: 20/01/2012 Valor: 90,00 liquidação após
a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fedra quer serprefeita
Filha da atual
mandatária retornou

ao Paço para defender
amãe dos desgastes
em ano eleitoral

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Durante O mandato de Ce

cília Konell (PSD) como

prefeita de Jaraguá do Sul, to
dos se acostumaram com uma

figura sempre presente. Seu

principal objetivo é blindar a

mandatária e impedir desgas
tes típicos de quem adminis

tra uma cidade. Aos 45 anos,

a delegada licenciada e chefe

de gabinete da Prefeitura, Fedra
Konell, adquiriu expenencia
suficiente e agora sonha com

voos mais altos.
Mesmo com ressalvas e ten

tandomanter os pés no chão, ela
_ quer um dia governar Jaraguá. A
inspiração vem da mãe e de ou

tras mulheres que alcançaram
cargos importantes, como a

presidente Dilma Rousseff.
Questionada se ficaria mais

quatro anos no cargo caso o atu
al governo continue nó poder,
Fedra sinalizou que há pouca

possibilidade disso acontecer.

O motivo é a preocupação com
a aposentadoria, já que ela pre-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

T b I· t 6' b h
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

a e lona o fies ac Centro-89251-201-JARAGUADOSUL-SC

Notas e Protesto NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 206033/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAIS BRASILLIDAME Endereço: RUAJOAOWIEST

JUNIOR969 - Iaraguádo SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: LlNKCOMERCIALIMPORTADORAEEXPOR

IADORA LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 38165-10/3 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 12.976,66 Data para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$464,07 Descrição dos valores: Valor do

título: R$12.480,56 - Juros: R$ 440,97 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,83

MARCELE GOUCHE

PLANOS Fedra retornou às atividades no governo conf"IaIlte no

trabalho da mãe, que pretende concorrer àmajoritária em outubro

cisa de 15 anos de trabalho na
área para se aposentar e hoje
ela tem pouco mais que 11. "É
um cargo difícil e preciso pen
sar na rainha carreira".

Depois disso, ela não des

carta a possibilidade de dis-

_ putar a majoritária. Após ser

exonerada do cargo de chefe

de gabinete, junto com o pai, Ivo
Konell, que saiu da Secretaria de

Administração, Fedra volta com
o objetivo de contribuir para que
Cecília termine seu mandato.

"Meu foco aqui é a prefeita, es
tou aqui por ela", diz.

para que Fedra e Ivo fossem

readmitidos aos cargos. A juí
za Candida Brognoli chegou
a mandar a prefeita Cecília a

exonerar os parentes por prá
tica ilegal de nepotismo - de

núncia feita por meio de uma

ação do Ministério Público a

pedido do Diretório Central

dos Estudantes da Católica de
Santa Catarina de Jaraguá.

Em 20 demarço, oTribunal

de Justiça concedeu liminar

Meu foco aqui
é a prefeita

Cecília Konell.
Eu estou aqui

por ela.

.

Fe ra KoneJ,I,
cllefe de

gabulete

Eleições 2012

Pastas vazias

A Prefeitura de Iaraguá do

Sul anunciou oficialmente a

saída de algumas pessoas de

cargos de primeiro escalão para
concorrer a uma vaga na Câ

mara deVereadores. Foram oito

exonerações: Maristela Menel

Roza (ex-secretária da Habita-

. ção e Regularização Fundiária),
Agostinho Goslar de Oliveira

(ex-diretor de Comunicação),
Isair Maser (ex-presidente do

Samae), Ieferson Luís de Oli

veira (ex-gerente administrati

vo da Arena Jaraguá), Iocímar
dos Santos de Lima (ex-gerente
da Ação Social), José Antônio

Schmitt (ex-diretor de Trânsito
e Transportes), Rudolfo Gesser

(ex-diretor de Regularização'
Fundiária), Emerson Guima

rães (ex-gerente do Centro de
Referência deAssistência Social
- eras). A prefeita Cecília Konell
ainda não decidiu quem vai no

mear para ocupar esses cargos.

de pagamentoValor: R$ 229,47 Data para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$24,14 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 174,11 - Juros: R$ 1,04 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 205730/2012 Sacado:ODILONDEAVILAPEREIRA Endereço:ADEllNA KLEIN EHLERI

289 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: Credor: lNFRASUL -INFRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Por

tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0176800016 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 266,60 Data para

pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$24,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209,40 - Juros:
R$1,25 Emolumentos: R$l1,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida

ciência ao responsável, 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 oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS

DO PROTESTO:

Apontamento: 20564.8/2012 Sacado: HERYKSENWALDYR KAUE FREY JANSEN Endereço: RUA JOAO
PlANlNCHECK 1212 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-220 Credor: MARMORARIA MUlLER LIDA

Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 682-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 481,72 Data para

pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$24,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 428,00 - Juros:

R$I,71 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71
Apontamento: 205627/2012 Sacado: ORICO DA ROSA FARlAS DOS SANTOS Endereço: VITORINO
STRlNGARl58 - VILA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-355 Credor: POSTO PEROIA DO VALE

LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 16694 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 981,97 Data

para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$26,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 922,34-
Juros: R$ 3,68 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$18,65 •Apontamento: 205982/2012 Sacado: AGM RESTAURANTE LIDAME Endereço: R BERNARDO DORN

BUSCH 701 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO

ITAJAl-VlACREDI Portador: BYTECOM SISTEMAS E SE Espécie: DMI - N° TItulo: 193/0002 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 387,90 Data para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$23,99 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 335,00 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos:R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,7l

Apontamento: 205410/2012 Sacado: JOHANNWEIDNERTOMAZElll Endereço: RUAANOBOM 675-

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATURTRANSPORTEETIJRlSMO LIDA Portador: - Espé
cie:DMI - N'Titulo: 8101-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 412,29Data para pagamento: 11 de abril

de 2012Valor R$24,27Descrição dos valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros: R$1,17Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 206022/2012 Sacado: DUTECH ROBOTlCS LIDAME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES

500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: SlPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS

lJ'DA Portador: - Espécie:DMI - N° TItulo: 151289-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,25 Data

para pagamento: 11 de abril de 2012ValorR$23,47Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 161,57
- Juros:

R$ 0,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 205715/2012 Sacado: JOSE ORESTE TERRA Endereço: RUAARTHUR BREITHAUPT 11

wrE 250 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-000 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN

DlMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 18438 : Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 622,21
Data para pagamento: 11 de abril de 2012ValorR$26,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,89
- Juros: R$ 3,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$18,65

Apontamento: 205746/2012 Sacado: PAVANElLO E ClA LIDA Endereço: RUA CARWS FREDERICO

RAMTIfUM 14400 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: MANTOMAC - COM. DE PECAS E

SERVICOS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0220062180 - Motivo: falta de pagamentoValor:

R$ 379,94 Data para pagamento: 11 de abril de 2012ValorR$23,40 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 300,00 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 205996/2012 Sacado: SDB COMERCIODEALIMENTOS LIDA Endereço:RUAMAXWI

IREM 594 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-sé - CEP: Credor: BRlMADECCOM D/MAT EIETRICOS LIDA

Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2501/3-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 383,33 Data para

pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$24,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 330,00 - Juros:

R$I,32 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71
-----------.:,------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 206035/2012 Sacado: SILVIO ALVES DA LUZ Endereço: ESTRADA !TAPOCU HANSA

100 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CEI - N°

TItulo: 131032949 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.383,63 Data para pagamento: 11 de abril de

2012ValorR$255,60Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.033,35
- Juros: R$ 232,50 Emolumentos:

R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 35,60 - Diligência: R$ 68,08

Apontamento: 206025/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAIS BRASIL LIDAME Endereço: RUA JOAOWIEST

JUNIOR 969 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: LlNK COMERCIAL IMPORTADORAE EXPOR

IADORA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 38165-13/36 - Motivo: falta de pagamentoValor:

R$ 12.924,42 Data para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$91,37 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 12.801,02 - Juros: R$ 68,27 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,l:l3

Apontamento: 205404/2012 Sacado: KARlN TATIANA CORDEIRO CHUPEL Endereço: RUA CIARA

HERMAN 692 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NERCI LUIZ RISSO ME Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 1023 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ '384,83 Data para pagamento: 11 de abril

de 2012ValorR$24,18Descrição dos valores: Valor do título: R$ 295,00 - Juros: R$l,08 Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 206026/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAIS BRASIL LIDAME Endereço: RUA JOAOWIEST

JUNIOR969 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: LlNKCOMERCIAL IMPORTADORAEEXPOR

IADORA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 38165-12/36 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 12.917,73 Data para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$217,34 Descrição dos valores: Valor do

título: R$ 12.668,36 - Juros: R$ 194,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 205734/2012 Sacado: MARCIO SANDRO BECKER Endereço: EXP. GUilHERME H. EM

MENDOERFER 105 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-110 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E

EMPREENDlMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0185171011 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 327,49 Data para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$24,72 Descrição dos valores: Valor

do título: R$ 270,74 - Juros: R$I,62 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 205553/2012 Sacado:VOGARE CONSUUORlATRElN MARK LIDA Endereço: PROCO
PIO GOMES DE OLIVElRAAP 421149 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: ESCRlTORIO

CONIABILBUCHMANN SC LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1882/025 - Motivo: falta de pa

gamentoValor: R$ 197,61 Data para pagamento: 11 de abril de 2012ValorR$23,45Descrição dos valores:
Valor do título: R$150,00 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 206027/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAIS BRASIL LIDAME Endereço: RUAJOAOWIEST

JUNIOR 969 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: LlNK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR

IADORA LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 38165-11/36 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 12.987,17 Data para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$342,61 Descrição dos valores: Valor do

título: R$12.612,53 - Juros: R$ 319,51 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 205602/2012 Sacado: MARIIZAA RODRIGUES Endereço: R PASTOR ALBERT SCHEI

DER 1140 - BARRA DORIO CERRO - laraguã do SuI-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESA COM E REPRES.

LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 2238872U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 534,96

Data para pagamento: 11 de abril de 2012Valor R$25,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 474,49
- Juros: R$ 2,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$20,96

Certifico, que este'Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
11/04/2012.

Jaraguá do Sul (SC), 11 de abril de 2012.

Apontamento: 205739/2012 Sacado: MARIO FERt'JANDES DE UMA Endereço: RUA JEFFERSON MA

CHADO,322 - ESTRADA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-351 Credor: INFRASUL - INFRA

ESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0170460020 - Motivo: falta
Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 19

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NÃO É SORTEIO. COMPROU, GANHOU.

CITROEN C4 2012

ESPORTIVIDADE DE VERDADE

• FREIOSABS· AIR-BAGDUPLO· RODAS DE LIGA LEVE16" • PAINEL DIGITAL COM COMPUTADOR

DE BORDO· FARÓiS DE NEBLINA· AR-CONDICIONADO • CD/MP3 PLAYER COM COMANDO

NO VOLANTE· VOLANTE COM COMANDOS CENTRAIS FIXOS E MUITO MAIS!

CITROEN C4 PALI:AS
SEDÃ DE VERDADE

Jt'itcf�O� 24x

2012

• MOTOR2.0 16VCOM 151CV
• RODAS DE LIGA LEVE16" • FREIOS ABS + EBD

• AR.cONDIClONADO DIGITAL· AIR-BAG DUPLO

• FARÓiS DE NEBLINA' PAINEL DIGITAL

COM COMPUTADOR DE BORDO
• SENSOR DECHUVA E LUMINOSIDADE
• PORTA-MAlAS COM CAPACIDADE PARA

580 LlTRO�:e: MUITO MAIS!

CIl"ROEN C4 PICASSO
CONFORTO DE VERDADE

2012

• CÂMBIO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL

COM TROCA NO VOLANTE
• 6 AIR-BAGS • FREIOS ABS + ESP
• RODAS DE LIGA LEVE 17"

• LANTERNA TRASEIRA CRYSTAL BLACK

• CD/MP3 PLAYER E MUITO MAIS!

OPERADO POR:

VOCÊ COMPRA UM DOS CARROS DA LINHA C4 OU CS E GANHA NA HORA DUAS PASSAGENS PARA PARIS.

CITROEN. CARROS COMPLETOS E PROMOÇÕES IMPERDíVEIS DE VERDADE.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
CITROEn

2 (duas) passagens de Florianópolis/Paris/Florianópolis, voando TAM dentro das datas estabelecidas no regulamento da promoção publicado no interior das concessionárias Le Monde Citroén. Promoção Bon

Voyage Le Monde válida para os veículos: C4 HATCH (EXCETO C4 Hatch série especial Solaris), C4 PALLAS, C4 PICASSO, GRANO C4 PICASSO, C5 e C5 TOURER Zero quilômetro (O km)
an02011/modeI02012. Benefício não pode ser convertido 'em espécie. 1- Cltroén C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas
com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. 2- Citroén C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m

(condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo

Banc� PS� Finance. �ina��iamento simulado para Pessoa Física. Sem troca, não incluem pintura metálica, fr.ete, sequro F"a'"ç·�a' reviso'-P(�·' e""tn''', se:::::lu ve'" iíC"""'w i'O' �'"eglJ�ar'!'l'''''�elj'"lt,lI!'';;jj
e opcionais. Promoçao valida de 08/02/2012 a 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. .."".;:::) r 'Ai y, .;:: r r 0 s;....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Palio Celebration 1.0

21.800,00 Grand Vitara 2.0
4x4 MT

SX4 2.0 MT

Venha conferir!

2007 - 4 portas - Vermelho - Flex - Aquecimento, Vidros Elétricos,
Limpador e DesembaçadorTraseiro.

-

2007 - 4 portas - Verde - Flex - Ar-condicionado, Vidros e Travas

Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro, Cd Player.

o KM - Branco - Gasotlna - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de liga-leve, Faróís de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Alr Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

65.000,00
TR4 2.0 AT

2010 - Vinho - Flex - Ar-conecíonaco, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Esp.elhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd Player, Freios Abs, Air Bag Duplos, 4x2, 4x4 e Reduzida, Câmbio
Automático.

Venha conferir!

Uno Mille 1.0
o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulíca,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CD Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

19.500,00

Fiesta Hatch 1 �O
207 Escapade 1.6

34.000,00
23.000,00 2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,

Travas e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Acendimento Automático de Faróis e

Limpador do Para-brisa.
�2009 - Preto - Flex - Aquecimento, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

.

Carr�s Nacionais. e Importados. Novos e Semi�novos Revisados'!
.

',. M'a'u�o I
Rua Angelo Schio�het, 80 Centro

, '
" i',

- ; ,
. I I 473275.1132 Fax. 47 3275.1132

',,:'Visite)i6sso·stte: www.mauroveiculos.com.br '
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PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
"'

Graduação
.• Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação - início 23/07

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

• Gerenciamento de Projetos -Início: 13/04

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

• Segurança da Informação -Início: 13/04

Cursos Informática

• Excel Avançado - início 10/04

• Auto CAD 20 e 3D - início: 10/04

• Operador de Computador -início 19;04

Cursos de Gestão
• Auxiliar Administrativo -turmas02/04e14;04

• Cálculo e Legislação Trabalhista - início 05/05

• Matemática Financeiro com HP 12 C - início 05/05

Cursos Idiomas
• Inglês (americano ou britânico) -início:02/0S

• Alemão - início:02/0S

-

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

I
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AMAROK HI HLIN
,

TIC LEITT
B

A Amarok Highline Automática,
apresentada na semana

passada aos jornalistas de todo

Brasil, foi muito bem recebida

pelo mercado, prova disto

é o 10 lugar no comparativo
entre as pick-ups médias,
duas renomadas revistas

especializadas no segmento
automotivo: 4 RODAS e CAR

AND DRIVER. O comparativo
compreendeu os veículos Nova

Chevrolet S10, Nissan Frontier e

Toyota Hilux.

• A revista 4 RODAS aponta como

o grande destaque:

tlmotor e câmbio "A

transmissão é shaw!" : motor

biturbo com tração 4Motion

integral, 180cve câmbio de 8

marchas, a 8a utilizada como

overdrive,

ti vida a bordo "Seu motor

é mais silencioso, o banco

traseiro é confortável. Há boa

oferta de.equipamentos"

ti segurança "ESP é opcional,
mas a Amarok tem diversos

recursos exclusivos"

A CAR AND DRIVER atribuiu

notas, nas quais ressalta na

Amarok:

ti conjunto mecânico a maior

nota 97 : motor, câmbio,
direção, suspenção e freios

ti performance em pista com nota 87

: aceleração, retomada, frenagem,
frenagem, ruído, consumo

Deste o seu lançamento em

maio de 2010, a Amarok

implantou no mercado uma

nova referencia no padrão
de tecnologia embarcada:

na motorização com impacto
na redução de consumo

de combustível e emissão

de poluentes, aumento da

segurança ativa e passiva e o

conforto tanto para o motorista

quanto para o passageiro,
além da maior caçamba com

capacidade de carga de 2,
52m2 com facilidade de

acess�. O projeto inovador

da Volkswagen obrigou a

concorrência a reformular os

veículos já comercializados,
entretanto a Amarok se

manteve na comando do

novo padrão e o lançamento
do câmbio automático de 8 .

marchas fortalece a liderança
tecnológica inovadora do nosso

produto e afirma a capacidade
de desenvolvimento de novos

produtos pela Volkswagen.

Além dos itens mencionados

acima a Amarok Highline
Automática se diferencia pelos
pela exclusividade do conteúdo

de produto oferecidos desde a

versão de entrada:

ti Itens de Segurança Passiva e

Ativa

ti Airbag para motorista e

passageiro

ti ABS Off - Road

ti EDL: Bloqueio Eletrônico do

Diferencial

ti Luzes de frenagem de

emergência

ti Controle automático de

descida (HDC) incorporado ao

ESP - Sistema Eletrônico de

Estabilidade (opcional: versões
Trendline e Highline)

ti Assistente para partida em

subida (HSA) incorporado ao

ESP - Sistema Eletrônico de

Estabilidade (opcional: versões
Trendline e Highline)

ti RBS

• Maior e mais ergonômico
compartimento de carga da categoria:

ti Área: 3,57m2 para a cabine

simples e 2,52 m2 para a

cabine dupla

ti Comprimento: 2205 mm para

a cabine simples e 1555 mm

para a cabine dupla 1555 mm

ti Largura máxima: 1620 mm

ti Largura entre as caixas de

roda: 1222 mm

ti Altura interna: 508 mm

ti Facilidade de carregamento:
menor altura entre o assoalho

da caçamba e o solo (780 mm)

NISSAN TERÁ CONCORRENTE DO GOLF E FOCUS NA EUROPA
A Nissan anunciou investimento

de US$ 200 milhões para

produzir um novo compacto que

irá concorrer com o VW Golf e

Ford Focus na Europa .:

A fabricação do modelo terá

início em 2014 na planta de

Sunderland, no Reino Unido.

O hatch terá inspiração no

Invitation Concept e vai marcar

a volta da marca no segmento,

que foi deixado de lado em

2006 com o fim da produção do

Almera.

Atualmente, a Nissan produz na

fábrica inglesa o Qashqaí. o
modelo de entrada da marca na

categoria dos SUVs compactos.
O Qashqai vai se juntar à

produção do crossover Juke e do

elétrico Leaf.

A capacidade da planta de

Sunderland vai aumentar para

550 mil unidades em 2012. No

ano passado, a produção foi de

480.485 veículos.

A Nissan informou que vai revelar

detalhes do hatch, como nome,

preço e motorização mais'

próximo de seu lançamento.

APTO. ·J.OÃO PESSOA

DOMINIUM CONTABILIDADE

Contrata parei inicio únediato
ANALISTA FISCAL, necessário

experiência mínima de dois

anos na área, curso superior
ou técnico. Salário R$
1.800,00 + Plano de saúde e

mais benefícios. Interessados

enviar currículo para vaga@
, dorhinihrn.cnt.br,

CONSORCIO
COMPRO CONSÓRCIO

À VISTA

lR.: 9936 1917
.

consórciocompro@terra.com.br
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KA 2001 ROCAM
COM OPCS

-

207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CO PLAYER

FaX 2010 ALARME
OT OH LTTE

MEGANE 1.62007
COMPLETO

. \

mtm��'OOlm)CI�
'��ai��3n)CI�
c����

PALIO 2P 2008
ELX 1.4

MONTANA 2004
COM AR

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17

Rua Walter Marquardt,

N° 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul · se

Contalos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

GERATO 1.6 16V MEG. 2011
R$ 52.900,00 A VISTA

MONTANA 2007 COMPLETA

R$ 28.900,00 A VISTA

ECOSPORT XLS 1.6 2004
COMPLETA + AIR BAG

R$29.900,00

PALIO 2010 AR QUENTE
PELlCULA E

PARACHOQUE NA COR

FIESTA SEDAN�2009
COMPLETO

R$ 27.900,00 VISTA

FIORINO 2009 TRAVA
·ALARME CO PLAYER

SPACE FOX 2007
COMPLETA L1BA LEVE

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG,
ALARME E GO PLAVER
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• Trabalho com serviços de corte

e poda de arvores. Tr: 9158-

0019

• Trabalho como diarista na Vila

Lenzi e região. Tr: 9178-1437
com Lucia.

DOA-SE
• Doa-se uma cachorra mista

com Poodle e Shitzu, ela é

preta com branca, tem 9

meses, é de porte pequeno. Tr:

3374-0101.

PRO�URA·SE
• Precisa - se de casa pra

alugar que-tenha a Bitz. Tr:

8833-4787 ou 3372-1205

após as 18:00.

• Moça para dividir aluguel, boa

localização, apartamento em

ótimo estado, todo mobiliado

Local: Condomínio Bartel

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

47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS.

Paga-se bem. Interessadas

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

• Procura moça para dividir
- Apartamento no centro de

Jaraguá do Sul, Apto mobiliado

e com internet. Interessadas

ligar: 96485447

• Trabalho como diarista e

mensalista. Tr; 3273-0779.

• Compra-se Motorhome

porte médio de 30.000,00 a

50.000,00 mil reais Tr: 9905-

2064f Dalto

• Buscamos empreendedores,

grande oportunidade de -

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

• Vende-se maquina nova de

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

• Vende-se monitor LCD LG Flatron

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

• Gravador dvd externo da

Samsung para note ou pc usa

02 portas usb semi novo R$
.100,00. Interessados entrar

em contato no telefone 9917-

3771

• Modem tp-link para adsl 2

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

• Vende-se TV de 29 LG com

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

• Vende-se Torno e Guilhotina,
interessados falar com

Cristiano 9918-6757

• Vendo estrutura de ferro

12x25 com colunas de 6

m, interessados falar com

Cristiano 9918-6757

• Vendo estoque de decoração
para festas infantis, tratar pelo
fone: 88139131.

• Vende se uma diária no Hotel

Ribeirão Grande, para o casal,

apartamento Standard, com

3 refeições(almoço, jantar e
café da manha + o acesso

a toda estrutura de lazer

com exceção aos esportes

radicais). Tr: 3275-0944.

• Vendo lindos filhotes de

Yorkshire com apenas 30 dias,
são puros e já com a primeira
vacina.R$ 800,00 Fêmea e R$

650,00 macho à vista. Fone

47 9182-2268

• Vende - se colchão de casal.

R$ 50,00. Tr: 3273-0779

• Vende - se comercio de

pescados, atende mercado,
lanchonetes e restaurantes. Tr:

f'
. 9988-6649.

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

duas 3376-6143 cl Rosangela

• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e
3D modelo novo ORIGINAL

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

3D modelo novo, controle,

jogos. R$ 590,00. Nintendo
3ds destravado cf jogos, bate
fotos em 3D·R$ 510,00. Tr:

9188-7769/9907-1512/8462-
844218840-4992, e-mailjmsn
giovannibnu.vendas@gmail.
com Entregamos instalado e

configurado

• Vende-se berço. R$ 70,00. Tr:

3273-5233. '

·APARTAMENTO c/ suíte + 1

quarto, sacada cl churrasqueira,
cozo mobiliada. R$149.000,00
(liberado para financio E FGTS). Tr:
9104-8600.Creci 14482.

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

parcelamento + financ.Tr:

9159-9733. Creci 14482.

APARTAMENTO
• Apt.76m2 privativo na Vila

Lenzi 3 quartos mobiliado

R$145.000,00.Tel 9918-

9996 8443-3633

·-APARTAMENTO PRÓXIMO DA

WEG E MARISOL - você vai

adorar ter essa facilidade.

Dois quartos, churrasqueira.
Financiável, pode FGTS.

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

• Apartamento novo com 2

quartos, cozinha mobiliada,

vaga de garagem aceita

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

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

Creci 14482

• Vende'- se prédio no Estrada

Nova com 3 apartamentos, e

uma Kitinete. R$ 390.000,00.
Tr: 9987-3576.

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

Wilhelm, 837 prédio azul.

Bairro: Baependi. Tr:3371-
6021

• Apto no Rau, 67 mt2'área

útil - 2 quartos, sala cozinha,

BWC, área de serviço-vaga de

garagem. Pode usar o FGTS.

R$ 120.000,00 Tr: 9159-9733

creci 14482

• Vende - se aptos no Rau,

prox, ao posto cidade. R$
100.000,00 a 110.000,00. Tr:

3273-5233.

• VENDE-SE - Casa Nova

100m2 no Firenze

terreno 370m2 murado

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

• CASA CONFORTÁVEL NO

AMIZADE - Amplo quintal
para aproveitar o lazer

e ótimos cômodos bem

distribuídos. Suíte, 02 qtos.
Terreno: 364 m-. Casa: 125

m2. Financiável. (47) 3371-
4008.CREC115022

• Casa Nova 135 m2

porcelanato, água quente,
laje inclinada, moderna

próxima da Unerj/Rau.
R$275 mil. 9918-9996

• Casa Nova com 135 m2,
terreno 390 m-'. Porcelanato,

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

• Vende-se uma casa prox. a

Weg I de alvenaria com 180

rnt-, 3 salas 1 escritório, 2

banheiros, 1lavanderia, 1

churrasqueira, 3 quartos
-

e 2 vagas de garagem,
o terreno mede 13 por
27.Tr: 3371-8082 I 99q5-
7365.(aceito apart. ate R$
150,000,00.) Valor da casa

R$ 298.000,00.

• Vende - se uma casa de

alvenaria com 2 quartos,
BWC, e cozinha na praia de

Piçarras. R$ 100.000,00. Tr:
3371-9753 ou 9135-5112

Vende-se uma chácara no

perímetro urbano com

21.300 mt a 300 mts

do asfalto com casa de

alvenaria 2 lagoas.água
corrente e cachoeira com

nascente .Com escritura. R$
Tr: 9118-5474. 9662-0895

• Sítio Rancho Bom Schroeder,
casa alvenaria 170 m2,
lagoas, ranchos plano 8 mil

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

até R$150 mil. 3054-1696

Ivan

• CHÁCARA 50.000 m2 com

cachoeira, nascente e á 800

m do asfalto. No Rio Cerro II.

R$ 110.000,00. Tr: 3376-
0726

• Chácara 2500.00 m2 toda

plana com pastagem no Rio

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

• Vende - se chácara 25 mil

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

, Vende-se uma chácara no

perímetro urbano com 21.300

mt a 300 mts do asfalto com

casa de alvenaria 2 tagoas.água
corrente e cachoeira com

nascente .Com escritura. R$ Tr:

9118-5474.9662-0895

• Sítio Rancho Bom Schroeder,
casa alvenaria 170 m2, lagoas,
ranchos plano 8 mil m2 total

35 mil m-. R$310 mil aceita

casa ou terreno até R$150 mil.

3054-1696 Ivan

• CHÁCARA 50.000 m2 com

cachoeira, nascente e á 800 m

do asfalto. No Rio Cerro II, R$
110.000,00. Tr: 3376-0726

• Chácara 2500.00 m2 toda plana
com pastagem no Rio Cerro II.

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

• Vende - se chácara 25 mil

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

• ALUGO sala comercial no

centro de Guaramirim com

60 rn-. Valor a combinar. Tr:

3373-2847

• ALUGO quarto o/
pensionista no centro. Tr:

8826-2565

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

Grubba,1532.Tr: 3275-

1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no

Centro, Vila Lenzi e Vila

Nova com 1f2, 3 quartos e

Casa na Vila nova. Tr: 3371-

9311/8809-8185(vivo) Com

Evonete/Alberto.

• AlugoApt com 2 quartos e

garagem no Rau prox. ao

posto cidade. R$ 530,00. Tr:

9993-2131

• Aluga -se sala comercial

no centro de Guaramirim.Tr:

3373-1900

• Alugo Kitinete - com 30 m2

na Rua Ernesto Lessmann

615 - Vila Lalau, Jgua do Sul

próx. a Weg. R$ 300,00 Tr

9976-56301 9608-44841
3635-4443

• Alugo quarto pensionista no

centro livre de água, luz e

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

• Salas comerciais para

aluguel na Rua José Picblli,
bairro estrada nova. (56 e 72

11i2). Excelente localização.
Salas estarão prontas em +1-
20 dias. Interessados entrar

em contato com Gileno no

fone (47) 9172-9175
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• Aluga -se kitinete com

cozinha e sala conjugada, 1

quarto, WC e área de serviço.
(70 mt da Prefeitura de Jgua
do Sul), do preferência para

Idosos, estudantes ou casal

sem filhos. Tr: 3371-1634.

• Vendo terreno cl 600 mts e casa
mista, toda documentada na rua

OscarSchneider1 Barra do Rio

Cerro 1800mts da Malwee.R$:
110.000,00. Tr91148093/3273-
1546 cl Arcino.

• VENOO Reflorestamento de eucalipto
com 11 anos, já possui madeira

quadrada, área toda plana de 50.000

m2, próximo de Rio doSul, valor a
combinar, fone 473328-3560.

• TERRENO ALTO PADRÃO -

CONOOMíNIO FLAMBOYANT. 600 m2,
excelente vista. Aceita apartamento
de menor valor. (47)33714008.
CRECI15022

• Vendo terreno 7522 mt

Rio Cerro II, ótimo para

construção de galpão. Tr:
9654-2206

• Vende-selote na ilha da

Figueira de 720 mP com

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

• Vende - se terreno em

Guaramirim com 835 mt?

plano pronto para construção,
no Bairro Guamiranga
próximo ao campo do Zipf.R$
40,000.00. Tr: 8436-4124/
9950-5754 cl Tiago.

• Vende - se terreno no Bairro

João Pessoa com 7 mil mP

plano, próximo a escola

Machado de Assis +- 30 mP. Tr:

9160-5970 valor a combinar.

• Vende - se Terreno Rua:

Hilário Floriani, em frente ao

Edifício Moradas da Serra na

João Planincheck, no Nova

Brasília. 450 m2 (15 x 30

mt) Contato pelo telefone 47

8818-3320

• Vende - se um terreno na

praia de Piçarras no valor de

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

• Terreno de 20 por 70 mts

com casa de 220 mts,sala
e cozinha dois banheiros 3

quartos e escritório, tudo
murado com portão eletrônico,
jardim, garagem' para 3 carros.

Preço a combinar. Tr: 9969-

5540.

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

BMW, 'baixa quilometragem,
revisado. Aceito propostas,
troco por menos valor ou maior

valor. Tr: 3370-7994/9916-
9619

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

com.br

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

mil reais. Fone 99288264

• Vende - se Celta vermelho

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

• VENDO sem troca, pálio
2006, flex 1.8 HLX completo,
comp. bordo, 4p, branco,
torro por R$ 20.500,00
(tabela Fipe de 23.500),
3371-1634

• VENDO PALIO ELX

FLEX-1.3-2005/05 PRATA

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

prestações. Ótimo estado de

conservação, 5 pneus novos

(Step nunca rodou), interior
impecável,computador de
bordo, insulfilme. contato:
9671-4532

• Vende - se Tempra 96 GNV.

R$ 3000,00. Tr: 3276-0850.

• Ford ka ano 2000 completo,
2 dono. R$ valor a combinar.

Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico,
motor novo,IPVA pago. R$
8500,00. Tr: 3370-6910/
8816-4437.
II: 1\

• Vende-se Ford Ka preto
-1.0,.flex 2009,com ar

condicionado, totalmente
revisado e emplacado. R$
21.000,00. Tr: 9936-0243.

• Fiesta 97, cor prata, duas

portas em ótimo estado, R$
7.000,00 aceito moto. Tr:

3276-0478

• Peugeot 206, l.O 16v, gas.
2005, vermelho, Ar cond.,
vidro/trava elétr. , manual,
02 chaves, insufilm, MP3, R$

, 16.500,00, (47) 3371-1634

• Peugeot 206 setéction,
2003, 2 p, preto completo R$
16.000,00. Tr: 3275 3538/
9931941

• Peugeot 307 Feline 2.0 Aut.

Ano: 2007 Preto Completo/
Bancos em couro; Ar Digital;
ABS; RII ; Valor R$ 31.000,00.
Tr: 8888-5583/8885-2085

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

• Renault clio hatch

authentique 2004 4 portas
vermelho, alarme, trava,
vidros elétricos, ar quente,
des. traseiro. Entrada 6

mil+financiamento, aceitá
moto como entrada. 9132-

7771

• Renault Clio Expression 1.0
- 16 válvulas.Ano/Modelo
2004, completo (Ar Cond., Dir.
Hidr., V.Eletr, Travas Eletr., Air

Bags (Motorista e passageiro,
Insulfilm) em perfeito estado

de Conservação, IPVA 2012
pago. R$ 17.000,00 sem
troca. Contato com Rosana /
Eduardo Fone: (47)3370-7014.

• Megane Sedan ano e modelo

2007,2.0 automático

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

• Vende - se Scenic 2004 Prata

modelo Privilege completo
+ couro, abs e air bago R$:
21.900,00. Tr: 9103-2020

• Renault Scenic 1.6 Expression
Mec, 2004, Chumbo.
Completo, RII R$ 22.000,00.
Tr: 8888-5583/8885-2085

• Clio Sedan Privilege 1.0

16 v ano 2004, cor prata,
completo. Ar Condicionado, Air

Bag Duplo, Direção hidráulica,
Vidros elétricos, Volante com

regulagem de altura, Controle
som no volante, IPVA pago.
Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:

8410-0000 Fabio.

• Vende se Gol, ano g3,
completo, prata, ótimo
estado de conservação. R$
16.500,00. Tr: 3370-7994/
9916-9619

• Vende-se Fox 1.6 4P

preto completo, ano
2004/2005 os itens

são originais de fábrica.

Carro bem conservado.

Valor: R$ 24.900., Fone:
91725331/32761265
Thiago

• Vendo Montaria Conquest
1.4, vermelha, 2008 ótimo

estado de conservação.
Preço a combinar. Tr: 8812-

4103 com Gilmar

• Gol 99 special, 1.0 8

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

• Vende -se Voyage 2010

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

• Vende - se gol Bola, 2002
GNV. R$ 10.800,00. Tr:
3275-0850

• Vende - se C3 1.4 ano 2006

azul, em ótimo estado.Tr:

8422-2576/8433-7002.

• Toyota hilux ano 98,2.8 modelo

SR5 cabine dupla; top de linha.
Tr: 3370-7144

• Kadett GL ano 97 MPFI 2.0

gasolina com kit gnv, vistoria
2012 ok, cor preto, vidros e
travas elétricas, alarme, rodas
esportivas de liga, faróis de

milha original, pneus semi
novos, bateria e amortecedores

dianteiros na garantia, ótimo
estado de conservação. R$
11500,00 cel, 9652-9616

• Vectra cd 2000, completo prata
IPVA Pago. R$ 20.000,00 Tr:
9997-0791 cl Carlos email:
aecbartz@ibest.com.br

• Vende-se kit GNV 15 M3 pi
automóvel legalizado. Contato
9103-2020

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

R$ 31.000,00. Tr 9159-9733

• Toyota Corolia XEI 1.8 Aut.

Ano: 2004, Preto, Completo/
Bancos em couro; ABS; RLL.
Valor R$ 31.000,00. Tr: 8888-
5583/8885-2085

• GM Corsa Super 1.0 19981
Cinza 2 portas, Limp. e Desemb.
Traseiro, RLL Valor R$ 9.500,00.
Tr: 8888-5583/8885-2085.

• Hyundai Tucson GLS Aut.

2008/ Prata. Completo +

,
Bancos em couro; Ar Digital;
Piloto Aut. ; Único Dono. Valor

R$ 43.000,00. Tr.: 8888-
5583/8885-2085

• Ford Courier, CLX 1.4, 1998
Azul, RII, Protetor de Caçamba.
R$ 10.500,00. Tr: 8888-
5583/8885-2085.

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

RII 17 R$ 18.600,00. Tr: 8888-
5583/8885-2085.

·-Kia Picanto EX 1.1 Aut. 2006,
Preto, Completo, RII. Valor A
Combinar. Tr: 8888-5583/8885-
2085.

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

• Vende - se Escort impecável,
ano 94. R$ 8000,00. Tr: 3370-

7994/ 99169619

• Vendo Escapade 2008 1.6

completa abaixo da FIPE.

Telefone de contato: 9992-4000

• Compro Carros e Motos

financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação
atrasada, busca e apreensão,
documentos em atraso, ou já
apreendido'. Tr: (47) 9696-
3566.:

• Vendo parati 1.8 ano 95, 3
dono, muito bem conservada,
gasolina, farol de milha, trava
Multloch.R$ 11.850,00. Tr:
9151-2805.

• Vendo Moto Apache Dafra

vermelha 150 c com corpo
de 250 Modelo 2011 com

um ano de uso nova. 4500

km rodados.R$ 2000,00 +

assumir 15 parcelas. IPVA
pago. Tel: 9923-9418 ou

99698058 falar com Marcele

• Vende-se moto CBX 250

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

Edivaldo ou Jaqueline.

• Vende -se moto Yamaha

xt600 (ténéré) ano 90 cor

azul! 2 faróis.Tr: 8497-7723

ou 9961-0465.

• Moto Kasinski, modelo WIN

110, com 5000 km rodados,
vermelha e preta. câmbio
semi-automático, partida
elétrica e painel completo.
Rodas dianteira e traseira aro

17 em liga leve e freio a disco

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

negociar. Tratar com Ederson

9118-4900
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Trio �I�trico e,Direção hidráulica

CONTE COMIGO
.:. � �

!'KOCINVE

lIitr.ulltmillill

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

Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990,00. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço

promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatch 1.4, 4 portas, EconoJlex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00.Ofertas válidas para o período
de 11 a 14 de abríl de 2012 no Estado de Santa Catarina para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade' de venda direta da

fábrica, taxístas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária ChevroleL Os veículos Chevrolet estão em conformidade co� o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por

Veículos Automotores. www.chevroleLcom.br - SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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MEDO Inexistência de espaço para os pedestres na beira
da principal via é motivo de preocupação para moradores

Segundo Grunner; presidente da Associação
de Moradores, reivindicação é antiga

JARAGUÁ DO SUL motoristas. IiOS carros e motos

descem o morro muito rápido,
parece que passam raspando
na gente", relata.

Segundo o presidente daAs

sociação de Moradores, Mar
celindo Grunner, 40 anos, a

reivindicação de melhorias

em calçadas -e acostamentos

já é bastante antiga. "Iá me

lhoramos o asfalto com a pin
tura de faixas, mas a parte de
acostamento deveria ter sido

pensada quando pavimenta
ram a via", critica.

No alto do morro, perto da

escola de ensino fundamental

Ribeirão Molha, o problema

Sarnira Hahn

Subir e descer morro todo

o dia cansa. Mas, o proble
ma é quando falta segurança
no trajeto, iluminação pública,
calçadas e acostamentos. Esse

é o dilema cotidiano dos mora

dores do bairro Rio Molha, de

Jaraguá do Sul.
A dona de casa Lígia Maria

Fugel dos Santos, 45 anos, en

frenta o problema sempre que

precisa sair de casa. Ela divide

a pista da ruaAdolfPuttjer com
os carros, pois não há acosta

menta, e reclama da pressa dos
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ESTRUTURAÁrea de lazer é wna das maiores do

município e também uma das mais bem preservadas

CONQmSTA A prefeitura iniciou no bairro a construção
de um posto de saúde, que deve ser concluído em 120 dias

Já melhoramos o

asfalto com a pintura
de faixas, mas a

parte de acostamento

deveria ter sido

pensada quando
pavimentaram a via.

Marcelindo Grunner,
presidente daAssociação
deMoradores do bairro

RioMolha

Melhorias

Progressos
no bairro

Insegurança

Falta acostamento
no bairro RioMolha

.

piora. A movimentação in-

tensa dos 180 alunos preocu

pa a secretária da unidade de

ensino, Maria Elisabeth Pe

drotti, 47 anos.

Ela explica que a entrada e

saída dos alunos são monito

radas pelo servente da escola
lrineu Pawlak, que cuida das
travessias e evita acidentes.

"Acredito que a colocação de

tachões, para a redução da ve

locidade, seria a melhor alter-

nativa", avalia.
.

Para o secretário de Obras
e Serviços Públicos, Odimir

Lescowicz, a situação da falta
de acostamento é complica
da, pois não há espaço para
colocá-lo, Segundo ele, no

momento não tem nenhum

projeto pautado para a manu

tenção da via.

Gunner conta que a comu

nidade está prestes a realizar
um sonho de 30 anos, com a

construção de um posto de
saúde. As obras que tiveram

início há duas semanas de
vem terminar daqui a quatro
meses. A estrutura vai contar

com salas amplas para atendi-
. menta de médicos pediatras e

odontológico.
Ele destaca a área de lazer

.

do bairro, que conta com um

campo de futebol, um de areia,
parquinho e área coberta para
festas. "Nossa área de lazer é
uma das maiores de Jaraguá,
além de ser muito bem preser
vada", observa.

Para o presidente, a beleza
natural da vegetação fechada
e o ribeirão que corta o bairro
são atrativos para visitantes

de outras comunidades. "Es
sas características chamam a

atenção e ajudam no cresci
menta da região, já que hoje
o Rio Molha é o menor bairro
urbano de Jaraguá do Sul".
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Sport Club Jaraguá

Projeto "Bebê Leão"
enfia em campo

Iniciativa é voltada para crianças entre 3 e 5
anos e preteride ser uma escola de futebol

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

T ançado em 29 de fevereiro,
L> projeto "Bebê Leão", do

Sport Club Iaraguá, entra ofi
cialmente em campo neste sá
bado. "Apesar' de sermos urn

time novo, temos muita torci
da. Houve urn pedido de alguns
pais, para termos urna catego
riamenor e daí surgiu o projeto
Bebê Leão", comenta o presiden
te do clube,Valdemir da Silva.

A iniciativa é voltada para
. crianças entre 3 e 5 anos e pre
tende funcionar como uma es
colinha de futebol, apesar de

ter a recreação como principal
objetivo. "Este projeto tem um

enfoque social. Queremos que
as crianças venham aqui para
brincar, para ter momentos de
diversão. Para isso, nos base
amos no modelo do Progra
ma Atleta do Futuro (PAF), do
Sesi", informa Da Silva.

Ainda segundo o presiden
te, o trabalho é voltado para a

comunidade e não objetiva for
mar atletas. "As crianças virão

aqui, terão alguns fundamen
tos damodalidade e depois vão
bater bola", diz.

As aulas serão ministradas

pelos professores Rafael Ro-

cha e Gilberto Gesser, sempre
aos sábados, a partir das 9h, .no
campo do Botafogo. O projeto é

gratuito é aberto tanto para me

ninos, como meninas. As inscri

ções podem ser feitas no local e a

expectativa é envolver entre 30 e

40 crianças.
Para os atletas acima de cin

co anos, o clube também ofere
ce uma escolinha gratuita, esta
em parceria com o Botafogo.
As aulas acontecem às terças e

quintas, no período da manhã e

da tarde.

Atividade é

gratuita e tem
caráter social,

sendo baseada em

programa do Sesi.

JAIR TOMELIMIAVANTE!

RECREAÇÃO Projeto "Bebê Leão" é aberto para meninos e meninas

Coroà Bom de Bola·

Campeão estreia comgoleada
Muitos gols marcaram a se

gunda rodada do 11° Campeo
nato de Futebol Sete Sênior, o
Coroa Bom de Bola, realizada
na noite de segunda-feira.
O, evento é promovido pela
Fundação Municipal de Es

portes e destinado para atletas
a partir de 40 anos.

Abrindo a rodada, os Ami

gos do Juventus venceram a

Tomazelli Têxtil, por 4 a 3, no

campo do Sesi. No campo da
Borracharia Senem, em Schro

eder, 'dois jogos. Inicialmen
te a FixsullGalácticos bateu o

Beko's, por 5 a 3. Na segunda
partida, a atual campeã Kiferro
goleou o time da casa, por 6 a L

A terceira rodada está mar
cada para sexta-feira (13), com
quatro jogos. No Sesi jogam
FixsullGalácticos x Amigos do
Juventus (19h) e Cruz de Mal-

ta x Kiferro (20hI5). No campo
da Karlache, teremos União
São João x Tomazelli Têxtil

(19hI5) e Santo AntôniolGra
me ira Felippi x Denan Pisos e

Decorações (20hI5).
Dez equipes disputam a

competição, divididas ínicíal-"
mente em duas chaves. Sandro
Luís Schmitt, o Tato, é o arti
lheiro do Coroa Bom de Bola,
com quatro gols.

Automobilismo
. Em [oaçaba

.

A Federação de Automobi- '

lismo do Estado de Santa Ca
tarina (Fauesc) divulgou a pro
gramação oficial da segunda
etapa do Campeonato Catari
nense de Velocidade na Terra.
A prova acontece nos dias 14

e 15, no autódromo Cavalo
de Aço (1.590m), em Joaçaba.
Na etapa de abertura, em São
Bento do Sul, os destaques da
região foram Dirceu Rausis

(#12), segundo na Marcas A, e
Alessandro Coelho (#74), se

gundo na Stock Car Opala A.
Alan Schwartz (#30) foi o ter

ceiro ria Marcas B. Além deles,
cinco pilotos do Vale do Ita

pocu disputaram a etapa.

Futebol

Homenagem
.

o centenário do Santos foi
lembrado em Sessão Solene na
Câmara dosDeputados nama
nhã de ontem. O cerimonial
deu lugar a um injustificado
bate-bola no plenário, seguido
por assédio de fãs, torcedo
res e até mesmo deputados.
Além de funcionários, muitos
políticos foram acompanhar ..
de perto o evento. Convidado,
Pelé não compareceu.

Cal-ioca

Adulterada
Continua a polêmica en

volvendo a súmula da partida
entre Flamengo e Vasco, 'reali
zada no sábado. Após ter sido
publicado na internet, o docu
mento teve uma importante
alteração. Ao lado dos nomes

de Fagner, Rodolfo, Eduardo
Costa, Fellipe Bastos e Diego
Souza havia a letra "V" (supos
tamente, de vermelho). Con
tudo, elas foram apagadas.

A III!

eDIS

CircuitoATJ
A etapa de abertura do

Circuito ATJ inicia logo mais,
\

às 18h, com quatro jogos no

Beira Rio Clube de. Campo.
A programação segue com

jogos diários e eliminatórios
até domingo, dia 15, quando
acontecem as finais. O evento'
é uma promoção da Associa

ção dos Tenistas de Iaraguã
do Sul e Região e conta com

93 tenis�a�lne?tA t;�"R�·, i i.: .

• 10/4 20h45 Unión Espanola x Bolivar
• 10/4 20h45 Zamora x Arsenal Sarandi

• 10/4 23hOO Atlético Nacional x Peüarol

• 11/4 19h45 Chivas x Vélez Sarsfield

• 11/4 22hOO Fluminense x Boca Junio.rs
• 11/4 22hOO Nacional (PAR) x Corinthians
• 121419h30 Flamengo x Lanús
• 121419h30 Olímpia x Emelec
·1214 21h50Alíanza Lima x Libertad

121421 h50 Nacional (URU) x Vasco

·11/419h30 Coritiba x ASA

• 11/4 20h30. Penarol x Atlético-MG

. • 11/4 20h30 ABC xVitória

• 11/421 h50 Ceará x Paraná Clube

·11/4 21h50 Chapecoense x Cruzeiro

.11/4 21h50 Remo x Bahia

• 11/4 21 h50 Bahia de Feira x São Paulo

'. 11/4 21 h50 Goiás x América-MG

• 11/4 21 h50 Sport x Paysandu
·121419h30Atlético-PR x Criciúma

• 1214 19h30 Portuguesa x Juventude
• 1214 20h30 Fortaleza x Náutico

(Jarag�á do Sul)
·14/413h30 Roma x 2000 Multi Marcas

·14/413h30 União x Kiferro

• 14/4 13h30 Juriti x Bazar do Rau

• 14/4 13h30 Atlético "B" x Galácticos

• 14/4 13h30 Corinthians x Ponte Preta

• 14/4 13h30 Vatil x Global Pisos

• 14/4 13h30 Amizade x Tigre
• 14/4 13h30 Vila Lalau x Rau Madri

.14/415h15Atlético "A" x Flamengo "B"

.14/415h15 Sportx Nereu Ramos

• 14/415h15 Roma EC x Brandemburg
·14/415h15 Santo Antônio x Senem

·14/415h15 Barrabaxo x Vila Nova

.14/415h15 Sociedade Barra x Agro.
Jonathan

• 14/4 15h15 Unidos J( Néki

• 14/415h15 Operáríox Nova Geração

(Guaramirim)
.141413h30 Rio Branco x Pinheiros (2"0)
• 14/413h30 Sportin x Gaúchos (2aO)
• 14/413h30 Juventus x Cataratas (21'0)

• • 14/413h30 Benfica x Xavantes (21'0)
• 14/4 15h30 Avai x Expresso Caixa

O'ÁguaWO)
.14/415h30 Couve-Flor x União/

Jagunços WO)
·14/415h30 Cruzeiro x Atlético WO)
• 14/4 15h30 Bem Bolado x Unidos da

VilaWO)

� ,15f4 q9tlOO Nápoli x Lion (21'0)
\ \
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Suspeita
PMs teriam agredidomenor
Adolescente de 17

anos leva.pontos na
cabeça supostamente
depois de GRT

atender ocorrência

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Em Boletim de Ocorrência

registrado na segunda - fei

ra' dia 9, na Delegacia de Polí
cia de Jaraguá do Sul, a família
de um adolescente de 17 anos

afirma que o jovem teria sido
vítima de lesão corporal dolo
sa, no bairro Nereu Ramos, no
último sábado, dia 7. O ato te

ria sido praticado por policias
militares do Grupo de Resposta
Tática (GRT) do 14° Batalhão da
PolíciaMilitar.

De acordo com o relato que
consta no BO, a vítima esta

va em uma festa na praça do
bairro Nereu Ramos quando
uma viatura do patrulhamen
to tático se aproximou para
abordá-los. Os policiais teriam
dito que eles estavam no local

para verificar uma denúncia
de que alguém estaria soltando
bombas na rua. Ainda de acor

do com o relato, o adolescente

DMJLGAÇÃO

NEREU RAMOS A vítima e os amigos participavam de uma festa no bairro

e seus amigos teriam corrido
da guarnição e os policiais o

teriam agredido e disparado
o taser (arma de choque, não
letal) contra ele. Os policiais
teriam dito que o jovem seria
o causador do transtorno.

Na tarde de ontem, a equi
pe do OCP recebeu um e-mail
escrito pelo irmão do ado

lescente, no qual ele relata
a história. Segundo o irmão,
era uma festa de malhação de

Judas, que acontece todos os

anos no local. Entretanto, al
guns indivíduos presentes te-

BA:[,JJ�J.\IÇ:�O PUF autou 59 motoristas embriagados
e registrou 11 mortes, wna delas na BR-280

riam começado a soltar bom
binhas nos apartamentos da

vizinhança e a PM teria sido

acionada, deslocando tam

bém uma viatura do GRT. De
acordo com o irmão, os poli
ciais iniciaram uma persegui
ção ao adolescente e a seus

amigos, que saíram corren

do. Quandoo adolescente foi

pego, teria recebido um dis

paro de arma taser e quatro
policiais teriam dado chutes
e cadeiradas na cabeça do ra

paz. Fotografias comprovam
que houve agressão.

Segundo o departamento
de Comunicação do 14° BPM,
não consta nos registros ne

nhuma ocorrência a respeito
do fato denunciado à Polícia
Civil. Mas a assessoria de co

municação instrui a família do
adolescente e toda população
para que, na existência de sus

peita de abuso de poder pra
ticado por policiais militares,
procurem a Corregedoria da

PM, localizada no 14° Batalhão,
para que o fato seja comunica
do e um processo de investiga-

. ção seja iniciado.

Cai o número de acidentes
nas rodovias durante feriado
A Polícia Rodoviária Federal duas na BR 470, uma na BR 280

finalizou a meia-noite, de do- .

e outra na BR 153.

mingo, dia 8, a Operação Sema- Com sete vítimas fatais, a

na Santa 2012. Sexta-Feira Santa foi o dia mais
Em Santa Catarina, os dados

divulgados pela PRF mostraram

que houve diminuição do núme
ro de acidentes e uma redução
de 15% no número de feridos
em relação à operação do ano

passado: de 312 acidentes e 219

feridos em 2011, o índice baixou

para 302 acidentes e 186 feridos.
No entanto, o número demortos
foi superior aos anos anteriores:
de cinco em 2010 e oito em 2011,
o número subiu para 11 este ano.

Das 11 mortes ocorridas nas
. rodovias federais de Santa Ca

tarina, quatro aconteceram na

BR 282, em Vargem Bonita, na
Sexta-Feira Santa. Outras três
mortes ocorreram na BR 101,

violento do feriado. Um dos
acidentes mais graves ocorreu

às 11h30, na BR 282, emVargem
Bonita/SC, com uma família de
Canoas/RS, quando o automó
vel saiu de pista e colidiu con

tra uma árvore. Três pessoas da
mesma famíliamorreram.

Além dos acidentes, a PRF

registrou 10.121 imagens de
excesso de velocidade, captu
radas por radares fotográficos,

. e autuou 59 motoristas que
dirigiam embriagados. Outros
1.754 motoristas foram multa
dos por outras infrações. Tam
bém foram apreendidos 320 g
de pasta base de cocaína, 1,1 kg
de cocaína e 6,5 kg de crack.

Abandono

Mãe tenta
reaverguarda
A mãe da criança abando

nada no Terminal Urbano de

Jaraguá do Sul na terça-feira da
última semana, dia 3, apresen
tou-se ao Conselho Tutelar para
buscar a filha dois dias depois
do ocorrido. De acordo com

o relato da mãe à conselheira
Vera Lúcia Heimann, ela teria

deixado. a filha aos cuidados de
uma amiga, para que pudesse
fazer uso de drogas. Ao retor

nar, dois dias depois, não teria
encontrado a criança. O pai da
menina defendeu-se, dizen
do que a mãe teria dito que a

criança estaria com a avó.
Amenina continua no abrigo

do Conselho Tutelar. Segundo
Vera Lúcia, o juiz daVara da Fa

mília e da Infância, responsável
pelo caso, não teria dado permis
são àmãe e nem a outro familiar

para que o bebê fosse levado. A
concessão da guarda da menina
será discutida na justiça.

ParaVera Lúcia, parece bas
tante difícil que a mãe consiga
reaver a criança. "Essa não é a

primeira vez que acontece. Em

fevereiro, algo bastante seme

lhante aconteceu, mas a amiga,
com quem a mãe deixou a filha,
confirmou a história da mãe e

então não teria sido um crime",
disse Vera, que aconselhou a

mãe a procurar um advogado. A
mulher, que responde aprocesso
na delegacia, só está autorizada a
ver a filha no abrigo, sob supervi
são e com horáriomarcado.

Falecimentos
• Faleceu às llh15min do dia 7 a Sra.
Amanda Persun Zilz com idade de
90 anos. O sepultamento foi realiza
do dia 8 às 10h, saindo o féretro da
Igreja de SãoMarcos - Duas Mamas,
seguindo para oCemitérioMunicipal
de Schroeder.

• Faleceu às 23h30min do dia 7 o Sr. José
Pereira com idade de 72 anos. O se

pultamento foi realizado dia 8 às 17h,
saindo o féretro da CapelaMortuária
de Nereu Ramos, seguindo para o
Cemitério de Nereu Ramos.

• Faleceu às 14h30min do dia 7 a Sra.

IgnezHedvig Kinas Heinecke com
idade de 85 anos. O sepultamento
foi realizado dia 8 às 9h, saindo o

féretro da Igreja LutheranaMartin
Lutero, seguindo para o Cemitério de
Guaramirim .

• Faleceu às 20h do dia 8 a Sra. llinice

Aparecida da Silva Fernandes com
idade de 33 anos. O sepultamento
foi realizado dia 9 às 17h, saindo o
féretro da Igreja SantíssimaTrínda
de - Barro Branco, seguindo para o
cemitério Rio Branco.
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Saúde bucal

Ainda falta preparo, diz especialista
Debate abordou tratamento dentário em

pessoas portadoras de deficiências
o Correio do Povo: Quais são as

maiores dificuldades no tratamen
to de saúde bucal de portadores de
deficiência?

Clóvis Samuel Duarte: A prin
cipal dificuldade, muitas vezes, é
a abordagem ao paciente que não

consegue entender a situação do tra
tamento. Além disso, existem riscos
inerentes a doençasassocíadas a al

guns tipos de pacientes especiais.

JARAGUÁ DO SUL fase em Deficientes, que acon

tece do dia 10 a 5 de outubro. O
Correio do Povo entrou em con

tato com o professor Duarte,
para explicações e informações
a respeito do tema, as dificulda
des no atendimento e o preparo
dos dentistas e das clínicas para
atender pacientes com necessi

dades especiais.
Segundo o especialista, mui

tas vezes, o quadro do paciente
deixa a saúde bucal em segundo
plano, aumentando a incidên
cia de doenças bucais nessa

parcela da população. A falta de

adequação dos espaços físicos
das clínicas torna ainda mais
difícil o atendimento adequado
a pacientes cadeirantes. Leia a

entrevista ao lado.
OCP: Eporparte dos dentistas?
CSD: Por parte dos dentistas, a

maior dificuldade é a falta de infor

mação sobre esses pacientes, o que
deixa os colegas inseguros para rea

lizar os atendimentos.

Pedro Leal

Ontem, profissionais da área

odontológica discutiram um

problema importante: o trata

mento de saúde bucal dos porta
dores de deficiências. A questão
ainda enfrenta dificuldades devi
do à falta de informação e de pre
paro por parte tanto dos dentistas

quanto dos pacientes.
O debate, realizado no Centro

Integrado de Profissionais Li
berais de Jaraguá do Sul (CPL),
foi mediada pelo professor
Clóvis Samuel Duarte, da Uni
ville (Universidade da Região
de Ioinvílle), e visa atualizar e

preparar os profissionais para a

Semana de Saúde Bucal com Ên-

OCP: Por parte do paciente e

das famílias, quais são os maiores

problemas?
CSD: Geralmente, há muita

dificuldade em manter a saúde
desses pacientes, pois eles não co

laboram com a higienização bucal
ou mesmo, nem permitem que seja
realizada nenhuma forma de higie
nização. Por isso, a incidência de

doenças bucais é muito mais alta
nesse grupo de indivíduos.

Para alguns portadores de
deficiências físicas e até
mentais existe sim a

necessidade de adaptações.
Clóvis Samuel Duarte

OCP: O que difere o tratamento

do deficiente para o tratamento do

paciente "normal"?
CSD: Conhecer o perfil do pa

ciente e ter os recursos necessários

para resolver cada caso.

OCP: Existe alguma relutância
ou resistência para a pessoa com

deficiência ou para a família buscar
tratamento odontológico?

CSD: Sim. Muitas vezes o pacien
te é tão complexo que a saúde bucal
acaba ficando esquecida, levando
a agravar e muito os quadros de di
versos pacientes. Ou o paciente não

coopera com o profissional, ou não

aceita a intervenção da família, etc.

OCP:Hánecessidade de escovas
e outros utensílios adaptados para a
pessoa com deficiência?Esse tipo de
equipamento é fácil de encontrar?

CSD: Para alguns portadores
de 'deficiências físicas e até mentais
existe sim a necessidade de adapta
ções que, muitas vezes, deverão ser

desenvolvidas para cada caso.

OCP: As clínicas estão prepara
das para atender deficientes, como
cadeirantes, por exemplo? .

CSD: De forma geral não. A fal
ta de acessibilidade ainda é um dos

grandes problemas para os portado
res de deficiência. Muitas vezes os
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consultórios estão em andares mais

altos, dependendo de escadas para
serem acessados. Outras vezes não

se dispõe de banheiros adaptados ou
portasmais largas.

OCP: As ações de capacitação
e conscientização têm dado re

sultado?
CSD: Sempre que se divulga al

gum conhecimento, isso ajuda al

guém. Ações de capacitação têm de
monstrado ser de grande valia para
orientar os profissionais da saúde,
familiares e cuidadores desse grupo
de pacientes.

OCP: Que questões demandam
maior atenção profissional? Que
formas de deficiência tem precisado
demais adequações!

CSD: A maior dificuldade
é com pacientes muito graves,
sejam deficientes mentais não

colaboradores, sejam doentes
sístêmícos como, por exemplo, li

cardiopatas que devem ser aten -

1

didos em centro hospitalar. Talvez
.a maior dificuldade seja o acesso

aos centros hospitalares pelos I

profissionais que atuam com pa
cientes especiais que só podem
ser atendidos em centros cirúrgi
cos e com anestesia geral.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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