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RockShake

PI Galera que curte o bom e velho

rock, e as vertentes indie, punk e

hard, tem evento neste sábado, no

Espaço do Oca. Quem movimenta

a cena são as bandas Os Sheldons,
Hard Voltage e Ribas On The Rocks.

Futebol amador

·Clubes se unem para
manter comp,etições

Filiados da Liga Jaraguaense de Futebol se reuniram esta semana para discutir os

'rumos do futebol amador neste ano. O grande problema se deve ao fato deste ser

um ano eleitoral, que restringe o repasse de recursos do governo municipal.
.

Página,21

Crise na rizicultura
EDUARDO MONTECINO

e:
, .

Francisco Albano (D), 52 anos, deixou de plantar alTOZ e hoje fabrica blocos de concreto. 'l\, agricultura
está hojemuito desvalorizada e, se eu continuasse plantando, estaria passando fome", afirma. Página 17
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Publicidade
fora da lei
Legislação municipal
que estabelece normas
sobre propaganda ao
ar livre é desrespeitada.
Fiscalização é insuficiente

para coibir irregularidades
espalhadas por todo o

município. Página 7

Trânsi

Pedido de

sínalízação
Moradores da rua
FranciscoManoel da

Costa, no bairro João
Pessoa, reclamam da
falta de placas e lombadas
no local.Via ocupa 16a

posição no ranking de
acidentes na cidade.
p�. 23agma .

CORREIO DO povo U1\l\Z(l, ,

P�PEL PRODUZIDO A PARi IR DE

fONTES RENOVÁVE\S PRESERVANDO
A.$ fLOREstAS NO MUNDO.

RECICLE � INFORM�ÇÃO. P��i�R ��
ESíE JORN�L PAR� OUíRO l .

Majoritária
PSDBlança
pré-candidata
o diretório do partido
decidiu ontem em

consenso pelo nome
deNiuraDemarchi,
segunda suplente
do senador, para
concorrer a Prefeitura
de Jaraguá. Página 5

.
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e do 1e,ano cio ensino
'

médio. O foco está no
aútoconhecimento do'
estudante, tendo em
vista o mercado de

d trabalho e.as opções
,

de' cursos. O objetivo
principal é ensinar,o
aluno a escolherbem
s�ú futuro prdfisslóh�tti
Um projeto piloto dev�,
,Ir •

. ,I!/i '.,. ,t o. I ;�.�Ii.�
ser Implantado em

, uma escola da rede
municipal ou estadual:

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Fluxo contínuo

Em processos produtivos que envol

vem diversas etapas, a logística é cru

cial para evitar os gargalos e acúmulos

de materiais e produtos. A Zanotti , líder
mundial em fitas elásticas, movimenta

um grande volume de materiais em vá

rias etapas do processo produtivo, por
tanto investe muito no desenvolvimento

de métodos de transporte. Além das em

pilhadeiras' esteiras e outros equipamen
tos mais convencionais, a empresa adota

o "Milk-run" que conta com uma rede

de vias exclusivas pelas quais circulam

os comboios de transporte que levam os

materiais para os seus destinos. Esse tra

balho permite que a empresa mantenha

um padrão de atendimento de "empresa
pequena" mas com todas as vantagens de

,custo de uma operação em larga escala

que lhe permite manter a competitivi
dade frente aos concorrentes internacio

nais, incluindo os chineses.

DNULGAÇÃO

Cuidador
. de idoso
Este curso também
está sendo preparado
por profissionais da
municipalidade com
a colaboração de
especialistas, visando
proporcionar também esta

oportunidade de trabalho.
A demanda está assegurada.

Empregos
Depois de gerar 1.400 vagas em fevereiro - 4.677

admissões e 3.277 demissões - segundo os dados

do Caged, aguarda-se os resultados de março para
confirmar a retomada na geração de empregos. No
acumulado do ano temos um saldo positivo de 956

vagas e no acumulado de 12 meses 810 postos novos.

Colaboradora

residencial
APrefeitura se prepara para
reeditarmais uma vez este
curso que visa a qualificação
de pessoas para a execução de
tarefas domésticas. Normalmente

as concluintes do curso tem

optado por se tornarem diaristas

e, devido à qualidade do
aprendizado, estão sendomuito
bem sucedidas. É também um

trabalho de resgate social.

Grande rotatividade
Nos últimos 12meses terminados em fevereiro, os
números do Caged apontam para 36.534 admissões

em Jaraguá do Sul e 35.724 demissões. Como se

pode observar, a rotatividade está em alta.

Empreelidedorismo
Está em andamento nas escolas Ribeirão Molha e Luiz GonzagaAyroso,
que funcionam emtempo integral, a oficina de empreendedorismo,
que atenderá 150 alunos. Desses, 50 estudantes já iniciaram as aulas

e devido ao interesse, a professora Karin Bartel atenderámais
<,

30 alunos. Sempre no contra turno das 'aulas normais.

Matemática
financeira
Como parte do projeto de

empreendedorismo, a professora
IraciMüller já iniciou as aulas

de matemática financeira para
60 adolescentes do nono ano.

Para essas vagas, apareceram
150 interessados. É um curso

,

extraclasse, ministrado em
sala-cedida pelo Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul).

As novas

alíquotas
A partir do dia IOde agosto,
em caráter obrigatório, em
substituição à contribuição
de 20% sobre a folha de

pagamento, passará ser
recolhida a contribuição
para o INSS, sob a forma de
um percentual em cima do

faturamento da empresa.
Abaixo seguem os setores

enquadrados com a respectiva
alíquota. Observe que o setor
de confecções desde janeiro já
se enquadra nesta condição,
só que contribuindo pela
alíquota de 1,5%.

!SETOR
-

ÃlÍaUoTA

1%,Têxtil

!Confecções 1%
I;

:Couro e Calçados 1% 1
1

:Móveis 1% 1
1

j

Plásticos 1% i
1
,

Material Elétrico 10/0. 1
1

Auto-pecas 1%
!
1
1

:Onibus 1% i
1

:Naval 1%
I

i
,

Aéreo 1% 1
1
,

BKmecânico 1% 1
1

Hotéis 2% 1
1

TleTIC 2% 1
1

Cal! 'Centrar 2% i
1

'Design House(chips) 2% 1
1

"II1'r�'li'�I"ll,,"nc',C' �IJ, '1If''"'01:n" ''Q!�'J;,'
'

"Wf.I!;IIIU1,J�JJ}L ,lI:",IUh.JHI' '1f,,�II:;,u::!Jj} INDICE PERÍODO

,�.���ç" " """"""."""""""""., "., ." , �???�(o:., ".,,""""",,?.,:,�.9.-º:,�g,�,� .

.!.!'.".""""""""",.".,., .. ,., , , "" .. ", ",.g,.9..?�.O(o, .. """",.",
,}},:,�,��,�,:,�g,�,�, " ,

CUB 1.136,34 ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................Argentina desabastecendo

Em função das restrições à importação impostas pelo governo da
.

Argentina, a economia já começa a sentir o baque. Estão faltando os
\

mais diversos produtos e alguns comerciantes estão adotando uma
medida desesperada. Seguem de carro para o Brasil e voltam com

o mesmo lotado de produtos para colocar nas prateleiras. Este é o

resultado obtido quando se elege governantes despreparados.

BOVESPA ... -0,72% 11.ABRIL.2012
............................................................................................................ ,

.

NASDAQ t 0,84% l1.ABRIL.2012

ÁÇÕES""""""""""""'''''PETR4''''''''''''iai;·35''''''''''''''''''.''Ü>76'OI�"""""".""'"''''''''''''''''''''''''''
VALE5 40,35 '�M" 0,07%
BVMF3 10,75 -3,41%

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

.

POUPANÇA 0,5767 12.ABRIL.2012

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT • -1,33%
OURO t, 0,00%

Banco do Japão

US$ 121,120
US$ 1660,600

DUPLASENA

LO'I'E:O,lAS SORTEIO N° 1062
PRIMEIRO SORTEIO

QUINA 02 - 05' - 24 - 25 - 26 - 38 manutenção de taxas de juros entre 0% e O 1%. Este
SORTEIO N° 2869 SEGUNDO SORTEIO

'

23 36 64 65 73" 01"lf' 21 34 '35 43'
" .. ,ii .'" I ti' d d d d b d 2008- -

� .. '-I"'''.JI�.II;f'';II'-II''-I'''''e,O,meSUl.Omv,e pra ca o es e ezem ro e .

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR •

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

.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8331 1,8346 '1t 0,09%

p.9.���::!.���:��º3#.:�:'�:�)::·:::.::: .. ·�:!f�§ª:,::::::: .. ,:::,::�:::�·�9.·ª.·.::.::::.�:::·ªO!.�:·::::::::::
.J!J.Y.�<? .. '(J!J.� �,�)"'" .. , .. ,,

".""",,2..?�g?�"",, ,," .2.��g�g'''''''''":�''''�?�,�<l(o,,
LIBRA (EM R$) 2,9187 2,9218. 0,42%

o Banco do Japão decidiu no último dia 10 pela
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Um.. estude apresentado rec:el1:temente.pela Epagri, sobre a J;?roduçãp!e a come�cialização d<;>
arroz, traz a análise histórica dos últimos 36 anos e

indica que o preço do produtovem caindo/na forma'

de ciclos de cinco anos. A oscílação é de dois anos e

meio de queda e dois anos emeio de recuperação. A

perspectiva atual é de alta até o finru de 2013 e início

de 2014, quando deve se conformar um novo pico
de preço, menor do que o anterior.

O custo atual está em tomo de R$ 31 a sacade 50 qui
los para quem tem uma produtividade de 138 sacas por
hectare, que é a média do Estado. Mas para quem tem

os custos daprodução.
Em Santa Catarina aproximadamente oito mil rizi

cultores produzem em 150 mil Hectares de 60 municí

pios cerca de 1 milhão de toneladas do cereal, repre
sentando 9% da produção brasileira. Entre este mês

e jUlho o governo federal deve liberar recursos para a
'

área, mas para muitos rizicultores, já é tarde demais.
� Muitos plantadores, incluindo os nanossa região, estão
desestimulados a continuar com a atividade. Alguns
venderam tudo o que tinham e continuam endivida

dos. A agricultura é uma das' bases da economia brasi
leira e requer incentivos constantes.

it i 1

Rizi�ltores pagam pataproduzir
I I " I' I

'

,
' I

I
'

'I,

Cerca de 50% dos rizicultores
catarinen$es estão em situação

.

insustentável, na qual o preço mínimo
pago não cobre os custos da produção.

umaprodutividade de 227 sacosporhectare,porexem
plo, esse custo baixaparaR$ 20. Com este cenário, cerca
de 50% dos rizicultores catarinenses estão em situação
insustentável, na qual o preçomínimo pago não cobre

,/

o leitor

Páscoa solidária

No último dia 7, aconteceu
a Páscoa no Hospital e

Maternidade Jaraguá. Essa

iniciativa contou com a par

ticipação dos voluntários do

hospital, acadêmicos da Ca -.

tólica SC e alunos do Colégio
Evangélico Iaraguá.

Durante as últimas sema

nas a brinquedoteca hospitalar,
juntamente com as crianças,
confeccionaram cestas com as

latas de leite utilizadas pela ins
tituição, tendo como objetivo
incentivar o uso de materiais

reciclados.
A entrega das cestinhas foi

acompanhada de muita ani

mação com nossos palhaços,
proporcionando às crianças
uma páscoa diferente para

quem encontrava-se internado

e até mesmo para quem procu
rou os serviços do Pronto Aten

dimento InfantiL
Durante a entrega, as crian

ças esboçavam sorrisos, não

entendendo como o coelhinho
havia vindo até o hospitaL Desta

maneira nossas atividades têm

por objetivo tornar a passagem
da criança pelo hospital o me

nos traumática possível, fazen
do com que o próprio ambiente

transmita um clima de humani

zação e acolhimento familiar.
, Para o estabelecimento de

um eficiente trabalho de hu

manização, é preciso que essas

duas áreas atuem não só com re

cursos inovadores ou a exclusi
vidade de técnicas mais avança
das, mas também com atitudes

de cuidado, assistencialismo ao

outro, criar vínculos. Assim, fica
estabelecida uma verdadeira

parceria colaborativa, visto que
saúde e educação trabalham

juntas, compartilhando obje
tivos. Todos têm a ganhar com
um trabalho colaborativo, por
que ele tende a responder com
maior qualidade e eficiência no
tratamento da criança que en

contra-se hospitalizada. -

MarciaOUari

PedagogaHospitalar

Compartilhe a sua opinião. �screva..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.

•

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Essa boneca não...

Não gostei de um novo modelo lançado pela fá

brica de bonecas Barbie. Nesse modelo, a bo
neca ,vem sem cabelo, totalmente careca. A razão é

que a boneca se destina às meninas que perderam
o cabelo em razão de tratamentos contra o câncer, a
boneca é parameninas com câncer. .

Parece uma boa ideia, a menina ganha a Bar

bie careca e ver-se parecida com a boneca. Mas eu

fique pensando: e se uma menina tivesse perdido
uma perna, lançariam uma boneca sem perna?

.

Vou tentar explicar a razão de não ter gostado
da Barbie careca. É que prefiro os velhos conselhos

dos otimistas que nos mandam pensar e ver o que

desejamos, aquilo que nos fará bem, algo que nos

possa melhorar a vida, um exemplo a ser seguido.
Umamenina olhando para uma boneca igual a ela,
sem cabelos, pode conformar-se, achar que aqui
lo é natural e "desandar" na luta pela cura, na luta

pela volta dos cabelos.
Todos nós temos que ter uma ·viva ideia da

quilo que podemos pedir em oração e alimentar

na mente em forma de visualização. Uma menina
em tratamento de câncer tem todas as chances de

curar-se, de voltar a ter cabelos, de ser, enfim, o

que era antes. Tem que pensar assim, tem que ser
.

incentivada a "visualizar-se" com saúde, com ca

belos, bem.
Vale para todos nós em qualquer situação. Se

você quer ter ou ir para uma casa melhor, pinte
essa casa na sua cabeça, desenhe-a, recorte uma

casa parecida de uma revista e cole na .porta da

geladeira... Olhe para a foto a todo momento. Essa

energia da mente e essa constante "visualização"
do seu desejo vão ajudá-la a ter mais força na luta
pela casa nova. E essa energia será, mais das vezes,
inconsciente, você nem vai notar que está lutando

mais para realizar-se e tornar o sonho realidade.
\

Vale para tudo, até para uma menina sem cabelos

voltar a ter cabelos ...

Pensamento
Parece fácil comandar nossos pensamentos,

facílimo. Todavia, não há nada mais difícil; em

alguns casos, impossível. Todos temos uma ideia,
ainda que vaga, do que nos é possível na vida.

Ninguém pede, mesmo em oração, o impossível.
O caminho mais curto para ver o "milagre" reali
zado é visualizar esse desejopronto, acabado, não
ter dúvidas sobre isso. Ah, mas não é para qual
quer um, aí é que está a dificuldade, esse tipo de

posturamental é para alguns raros viventes.

De novo...

Depois do que você "ouviu" aí no andar de

cima, não há como não citar, de novo, o Evan

gelho de Marcos 9:23 - "Se tu podes crer, tudo é

possível ao que crê ... " Crer é ter certeza das nos

sas possibilidades, elas são ilimitadas, mas só os

de verdadeira fé sabem disso. Mais das vezes, o

pessoal que anda por aí, dizendo-se cheios de fé,
não passam de falastrões de frases vazias, não
creem nem nos sapatos que usam ...

Falta dizer
Manchete da Folha: - "Fim do Verão colo

ca academias de ginástica em alerta". Dito de
outro modo, andam vazias. Quer dizer que os

babões existenciais só se cuidam para ficar
bonitos para a praia? Coitados, Não cuidam da

saúde, cuidam do "tanquinho", coitados. Esses
são os atuais e os futuros consumidores de Ri
votril. Que façam bom gosto, merecem!
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Caso das antenas

Futuro incerto

Prefeita solicita novo laudo
Amvali convoca

representantes da
. -

regiao para uma

reunião definitiva

na próxima segunda

REGIÃO
Alexandre Perger

Mesmo com o laudo da Se

cretaria do Estado do Pla

nejamento apontando que a

antena da rádio Super Nova FM
está localizada no território de
Massaranduba e não em Jaraguá
do Sul, uma indisposição políti
ca continua entre os prefeitos da
Arnvali (Associação dos Municí

pios doVale do Itapocu).
A prefeita de Jaraguá do

Sul, Cecília Konell (PSD), pre-

fere não se manifestar sobre
o caso e não quer comentar o
comunicado de desligamento
da cidade da Amvali - feito no

mês passado. Amandatária de
cidiu sair daArnvali após saber
que o prefeito de Massaran

duba, Mario Fernando Reinke

(PSDB), autorizou a instalação
de uma antena de rádio em um

local que ela considera perten
cente a laraguá.

A prefeita afirmou que se re

trataria caso fosse comprovado
que o local pertence a Massa

randuba. Cecília chegou a pedir
à Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina) o desligamento
da energia elétrica das antenas

das rádios 105 FM e Super Nova
FM. A juíza Cândida Inês Brug
noli designou uma audiência e

concedeu uma liminar em be
nefício das rádios.

De acordo com Cecília, a

Prefeitura solicitou outro es

tudo que deverá ser feito com

base em novas informações so

bre a localização das antenas .

"Vou conversar com os pre
feitos da região para ver' o que
vamos fazer, sempre me dei
bem com eles", diz. Sobre uma
possível retratação ao prefei
to de Massaranduba, acusado
de traidor, a prefeita disse que
fará somente após o resultado

do novo laudo.
Reinke afirma que sempre

soube do resultado do laudo e

que agora está esperando uma

atitude da mandatária. USe eles

começaram com isso, eles vão

ter que terminar". O prefeito
considera que toda essa dis
cussão das antenas foi desne
cessária. "Essa não é uma ques
tão que mexe somente comigo
como prefeito, mas com todo o

município", diz Reinke.

Na próxima segunda - feira,
dia 16, o prefeito de Corupá e

-presidente da Arnvali, Luiz Car

los Tamanini, a prefeita Cecília
Konell e o prefeito de Schroe

der, FelipeVoigt, próximo presi
dente da associação, se reúnem
para discutir o caso. Tamanini

espera que desentendimento

político seja resolvido para não

prejudicar a Arnvali. "Pedimos

para que ela releve, porque essa

é uma discussão que envolve os

prefeitos e não aArnvali".
Sobre o resultado do laudo,

Tamanini comenta que se trata

!
da divisa de direito, verificado a

partir dos estudos dos técnicos.
Segundo ele, existe a possibi-
1idade de que haja um acordo

EXPECTATIVATamanini antigo entre os municípios de

aguarda retorno de . Iaraguá do Sul e Massaranduba

Jaraguá para a Amvali que trate sobre as divisas.

MARCELE GOUCHE

Avevi discutemudanças em sua liderança
Os membros da diretoria

executiva e do Conselho Con

sultivo daAvevi (Associação das
Câmaras e Vereadores do Vale

do Itapocu) estiveram reunidos
na última semana para tratar

das mudanças da sua diretoria
e conselho, em função da de

sincompatibilização de alguns

membros que vão concorrer

nas eleições deste ano.

Ficou decidido entre os
�'

participantes que, até o próxi-
mo período de desligamentos
responderão pela entidade,
Valmor Pianezzer como presi
dente, o vereador Inácio Besen

como primeiro secretário, e

Jean Leutprecht como tesou

reiro. No Conselho Fiscal per
manecerão José Acácio Delmo

nego de São João do Itaperiú e

Nilton Richter.
Pianezzer falou da necessi

dade de definir quais os mem

bros da diretoria ficarão res

pondendo pela entidade. uCom

a vacância de alguns cargos,
assumiu quem não pediu sua

desincornpatibilização"
Ele afirma que agora as

atenções da diretoria estão

voltadas especialmente para
o Curso de Formação - O Pa

pel do Vereador, que vai até o

dia 9 de maio.

As atenções da
diretoria estão
voltadas para o

curso de formação
de vereadores.

Valmor Pianezzer,
presidente da Avevi

Pague seu IPTU em cota única
até o dia 23 de abril e ganhe
até 30% de desconto. A sua

contribuição se transforma
em obras e melhorias na saúde,
educação, habitação, saneamento
e muito mais.

VEST
TE SU

*Para adimplentes até 31/1212011
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suplente
,

Mateus '8atanêlli, qne amou'
durante dois anos .�.quatro

... meses como verea80rna
Gâmar,af!eG;qar�irim;!
procurou a coluna ontem
para di2lér que/apesar de '

ter votado pelo aumento
selàrial'de 30%, encerrou
as atividades no Legislativo
"com a sensação de dever
cumprido". CpntinuQu: ,

"Pude fazermuito pelo
Caixa d!t\gua,mostrando
para o poderExecutivo
a real necessidadedâ
comunidade,,,levando um.
ginásio de esporte, uIn novo '.
PQsto.4� sal�de co�médiço ,"

e dentis,ta parà o bairro".'
il

, Miuist.:ç,p,
p.resta '.

,f ·"',m..
'.' i ,I '.'!,I

ílepoiménto
I•.

, NComissão .B:e .

Fiscalização e Controle
aiCâmara uos

D�putados �provou
ontem, a convocação da
ministrada.secretaria de

Relações Institucionais,
a catarinense Ideli · I

Salvatti, para explicar a
.

compra de Iáncliaspelo
Ministério da Pesca e

.

Aquicultura na época
em que ela estava no
comando da pasta.
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PSDBlança·
. pré-candidata a prefeita

Terminou ontem às 21h a reunião

interna do PSDB de Jaraguá do Sul

que definiu o pré-candidato do parti
do que irá disputar a majoritária em

outubro. O diretório entrou em con

senso pelo nome de Niura Demarchi,
segunda suplente do senador Casildo

Maldaner (PMDB).
Irineu Pasold(D), atual vice-prefeito,

Lia Tironi(E), secretário de Desenvolvi

menta Regional, eram os outros dois in
teressados em lançar pré-candidatura. .

Mas, durante a conversa que durou duas

horas, eles optaram por abrir espaço

para a colega Niura entrar na disputa.
A presidente da legenda, Isaura Silveira,
havia cogitado a possibilidade de reali

zação de prévias, mas não foi preciso.
Para Isaura, o partido demonstrou

maturidade e deu exemplo de democra
cia. Cerca de 60 filiados participaram da
reunião. O entendimento pelo nome

de Niura significou para a presidente
da sigla "um gesto grande de reconhe
cimento do potencial que ela tem para
levar o PSDB ao sucesso nesta eleição".

MARCELE GOUCHE

i'

,h
. I

Projeto dos tubos
o vereadorJaime Negherbon (PMDB) criticou mais uma vez aAssociação
dos Engenheiros eArquitetos de Iaraguá do Sul, que enviou à Câmara ofício

questionando o projeto do peemedebista que visa instituir largura rrúnima nos
tubos usados na cidade. O parlamentar está esperando a visita de um especialista
no Paço para tratar sobre o assunto, conforme foi prometido pela associação.

A Política Nacional de Mobilidade

Urbana entrou em vigor num
momento crucial. Todo Brasil,
como Santa Catarina, convive
com um cenário desolador, onde

os investimentos em transportes
públicos são precários e com as

mais altas tarifas do mundo.

Deputado Carlos Chiodini, discursando
na tribuna daAlesc.

Trocando ideias

na Assembleia
Em sessão na Alesc {Assembleia Legislativa de Santa
Catarina), Dieter Janssen (PP) conversando com o

deputado Moacir Saperisa (PMDB), que está ao lado
do parlamentar NHs,<?IJ. Gq1?tÇa:l'f��ll(g?)?t�) '1111

Maristela

continua na

Habitação
Ex-secretária de Habitação da
Prefeitura de Jaraguá, Maristela
Menel (PSD), que deixou o

cargo na semana passada para
participar destas eleições, foi
vista dirigindo o veículo 333

da administração pública, por
volta das llh40 de ontem,

segundo leitores do Plenário.
Para quem desconhece, Maristela
é professora concursada,
licenciada para atuar como
auxiliar administrativa na pasta
da Habitação - desde dois anos

antes dela assumir o comando
da secretaria no governo da

prefeita Cecília Konell (PSD).
"Tem gente que não sabe que
sou concursada", respondeu ela
sobre o episódio. Mesmo sem ser

titular, Maristela continua perto
do comando dos trabalhos que
vinha realizando desde 2009.

Reuniões

são adiadas
"-

A resolução do impasse entre os

BombeirosVoluntários eMilitares
sobre a PEC (Projeto de Emenda

Constitucional) que regulamenta
o trabalho dos voluntários foi
adiada. Uma reunião entre

representantes das corporações,
Ministério Público e deputados
que deveria ter acontecido ontem

naAlesc (Assembleia Legislativa
de Santa Catarina), foi cancelada.
Nada foi discutido sobre o

assunto durante a reunião da
Comissão de Constituição de

Justiça. O tema deve voltar
a ser debatido somente na

semana que vem. Outro evento
cancelado - este pela segunda

. vez consecutiva - foi a reunião do
Conselho Estadual de Saúde que
estava programada para ontem,
e deve acontecer na próxima
semana. Objetivo é discutir
o novo modelo de gestão do
Samu, proposto pelo governador
Raimundo Colombo.

JÚLIO CANCELLIER/ALESC
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POLmçÃO Preocupação maior é com os resíduos lançados no leito dos rios _

d

Seminário vai
debater tema

Nós temos

municípios
crescendo muito e,

por isso, é preciso
colocar esse

assunto na pauta.

. "."

na regiao
Sérgio Santilli,
presidente
do COlnitê

/

Objetivo do encontro é discutir problemas
da gestão da água no Vale do Itapocu

REGIÃO
Alexandre Perger

OFórum Permanente para
Preservação do Aquífero

Guarani e das Águas Superfi
ciais, Assembleia Legislativa e

Câmara Municipal de Schroe
der iniciaram, em Schroeder,
as tratativas para a organiza
ção de um seminário das águas
no município. A ideia partiu
de um encontro do deputado
Padre Pedro Baldissera (PT),
que preside o fórum, com o

presidente da Câmara, Mano
el Ednilson Burgardt, e com

o presidente da Avevi, Valmor
Pianezzer, durante o evento es

tadual de vereadores.
A reunião mobilizou en-

.

genheiros agrônomos e am

bientais' técnicos, vereadores,
representantes da prefeitu
ra, representantes do Comitê
Gestor da Bacia do Rio Itapocu

e da Secretaria de Desenvol
vimento Regional. O objetivo
é organizar um seminário en

volvendo todos os municípios
da região, para o debate dos

principais problemas na ges
tão da água. Uma comissão foi
formada e será a responsável
para organizar o seminário.
Uma nova reunião acontece

hoje na Câmara de Vereadores
de Schroeder, às 14h.

Para o presidente do Le

gislativo schroedense, será
.

um grande evento. IINós con

versamos com o deputado e

abrimos as portas da Câmara

para tratarmos deste tema tão

importante no nosso municí

pio, que é a capital ecológica
do Estado". Pianezzer colocou
à disposição da câmara a es

trutura da Avevi e disse que

apoiará este evento por meio

da Escola do Legislativo Verea
dor Marcos Mannes, \ .: ','

Debate

Poluição
preocupa

O engenheiro agrônomo
Sérgio Santini, presidente
do Comitê Gestor da Bacia
do Rio Itapocu, explica que
atualmente a principal preo
cupação na região é a falta de
tratamento para o esgoto nos

grandesmunicípios, como
Jaraguá do Sul e Joinville.
"Isso prejudica a qualidade da

água. Além disso, nós temos a
demanda da agricultura, que
utilizamuita água', afirma. Ele
destaca, no entanto, que a si

tuação não é tão grave quanto
em outras bacias do Estado,
Na opinião do agrônomo, a
discussão e a implantação de
medidas imediatas podem
evitar problemas no futuro.
IINós temos municípios cres
cendo muito, e precisamos
colocar esse tema na pauta',

, complementou. 1\' I ,

- - __ - -- - -- -- __ - .. - - .. _�_ ... - -., .... _ ... - -- - .... - -T - - - - __ ... - • � - - - _ .. o· • - - - -.,. - � - - .. - - .. - - •• - - - � - - .lt - - - - •

... � .
. ..._

des. O deputado pontuou a

duplicação do trecho urbano
da BR 280 entre Guaramirim
e Jaraguá do Sul, o contorno

rodoviário de Jaraguá do Sul,
entre outros. liA PNMU é uma
ferramenta que precisa da in

tegração dos poderes federal,
estadual ou municipal, cada

qual com suas atribuições e

competências. Como já disse e

volto a afirmar, é um trabalho
de muitas mãos, de consciên
cia política e cooperação".

Chiodini fala sobre
mobilidade naAlesc

Na manhã de ontem, o de

putado estadual Carlos Chio
dini (PMDB) usou a tribuna

para falar sobre mobilidade

urbana, usando o exemplo da
lei nv 12.587, que entrou em

vigor no dia 3 de abril deste
ano.A legislação trabalha com
uma nova Política de Mobili
dade Urbana (PNMU) e esta

belece princípios, diretrizes e

instrumentos para que os JJlU

nicípios venham planejar um
sistema de tráfego eficaz evi

tando filas, congestionamen
tos, bem como um transporte
coletivo capaz de atender as

pessoas e contribuir de forma
sustentável para o desenvolvi

menta urbano.
Para o parlamentar, lia Po

lítica Nacional de Mobilidade

Urbana entrou em vigor num
momento crucial. Santa Cata

rina e os outros Estados con

vivem com um cenário deso

lador, onde os investimentos

em transportes públicos são

precários e com as mais altas
tarifas do mundo".

Chiodini afirmou que é

defensor e apoiador as ini

ciativas que venham destinar
uma melhor qualidade de
vida para as pessoas. "Preci
sarnas agora estar juntos aos

prefeitos dos 293 municípios
de nosso Estado, auxiliando

e trabalhando para que esses

problemas diminuam. Mas,
somente a nova Política Na

cional de Mobilidade Urbana
não adiantará se ela não vier

acompanhada de uma série de
mudanças, sejam elas de com

portamentos' educação e que
bra de conceitos", salientou.

Ele ressaltou os trabalhos

que vêm sendo realizados na

região Norte de Santa Cata

rina, mais especificamente
na BR 280, para auxiliar na

qualidade de vida das cida-

Precisamos agora
estar juntos aos

prefeitos dos 293

municípios de
nosso Estado,
auxiliando e

trabalhando

para que esses

problemas
diminuam.

(�arlos l1biodil1.i,
deputado estadual

., O jornal O OORREIO DO POVO atende preoeitos da ,Lei 289lfSA por
.

enquadrar-se Gomo jornal diário de grande circulação local e regional.
Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

. (47) 2106-1919
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:m.REG·ULARIDADE Rua Procópio Gomes éwn dos pontos que acwnulam panfletos e sujam o visual da cidade

lui ão visual

Propaganda
irregular está
portodap
Lei que estabelece normas sobre publicidade
ao ar livre é desrespeitada, segundo fiscal

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

Emmuros, postes, abrigos de
ônibus, árvores e canteiros,

há vários tipos de cartazes pen
durados que divulgammarcas e

eventos. Espalhadas por toda a

parte em Iaraguá do Sul, as pu
blicidades em excesso poluem
visualmente o ambiente.

Toda e qualquer publicidade
na cidade deve ter a autoriza

ção da administração pública.
Segundo o fiscal de posturas da

Prefeitura, Carlos Piske, a distri

buição de panfletos na porta dos
comércios é o maior problema
hoje. "A distribuição de folders e

panfletos na porta de estabeleci
mentos, sem autorização da pre
feitura, também é ilegal", afirma.

Outro problema está na co

locação de material em locais
indevidos como em proximi
dades da beira dos rios e dos
trilhos do trem. Piske ainda fala

da falta de conscientização dos
anunciantes perante as deter

minações da Lei n° 3.528, criada
em março de 2004, que dispõe
de normas sobre a publicidade
ao ar livre em Jaraguá. "Na últi
ma semana notifiquei o mesmo
comércio três vezes, mas a ile

galidade da distribuição de ma

terial publicitário continuou".
O não cumprimento das exi

gências resulta na remoção do
material de propaganda emulta

de até R$ 1.898,10. Outras taxas

também são cobradas, como

em caso de reincidência e mais

multa diária, que estipula um

valor para cada dia que o .mate

rial ficar exposto de forma ilegal.

Toda e qualquer
. publicidade no

,

município deve ter

a autorização da
.

prefeitura.

Deficiências

Faltam fiscais

e estrutura
Para Piske, a situação de

fiscalização piorou nos
últimos anos. Hoje, o setor
conta com apenas dois fis

cais, mas o ideal seria 15.

"Éhumanamente impos
sível atender as 1.300 ruas

de Iaraguá, fiscalizando
quase dois mil itens da lei,
e com apenas dois fiscais

trabalhando", ressalta.
Outro problema está na

estrutura, pois segundo
o fiscal de posturas, o
setor de fiscalização conta
apenas com carros peque
nos para o trabalho. "S'e eu
precisar de um caminhão

para retirar um outdoor

ilegal não tem como".

Você acha correto haver tantas

propagandas expostas pelas vias'!

" "
,

Concordo. E bom

para se informar

dos eventos.

Não. Acho que
deveria ter um lugar
especial para isso.

Suzane Oliveira, 2'1
anos, vendedora

And)�ea, Hanemann,
38 anos, pedagoga

Sou a favor, já vi

muitas pessoas

parando para olh�r.

Para a divulgação
de ofertas e eventos,

eu sou a favor.

Robson de Amorim,
27 a.nos� mBlabal�is:t;a

Adl'iane Isbrecht,
23 a,noSí� ,balconista

Acho errado,
acaba sujando

a cidade.

-

Leandra Reis, 15
anos, estudante

Concordo, acho
bom paea c

comércio e clientes.

David de ltndI·ade!l
� 1 anos, funileiro

.
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José AuguSliO
Caglioni

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
RI

Lunenâer �z._.�

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Juventus
do futuro

_nspirado no Barcelona

OG.E. Iuventus de nossa taragua está disponibilizando
toda a estrutura do clube para a formação de atletas. O

presidente Ierri Luft e o coordenador do projeto, Biro, justificam
o empreendimento: uÉ investindo nas categorias de base que um
clube se torna grande': O pilar desta estrutura está baseado em
um modelo de gestão onde todas as equipes, desde as divisões
de base até os profissionais, sigam Í1;!tegradas e com a mesma

filosofia de jogo, resguardadas as devidas proporções. Silvinho,
nas categorias: sub/9, 11, 13 e 15;Biro nas categorias, sub/17 e

20; Pingo com os profissionais. Assim, a ascensão de um atleta

para a categoria superior não sofrerá problema na adaptação.
Além do que o juventus conta com profissionais altamente
qualificados, dinâmicos, inovadores, profissionais e vitoriosos.

Família e formação
Alfredo G. da Silva, ou Biro, como é conhecido, foi escolhido

para coordenar o projeto. Profissional altamente gabaritado,
cujo currículo contém as credenciais que o qualificam para uma

gestão de sucesso. O carioca Biro nasceu no dia 27 demaio de .

1961. É filho de Manoel G. da Silva e JoanaM. da Silva. É casado

com Deise Silveira da Silva e tem dois filhos: Claiton e Karolíny.
Claiton, hoje aos 16 anos, é uma das grandes esperanças do
Figueirense. A jovem promessa herdou do pai o talento para jogar
futebol. .Integra as equipes de base do time do Estreito há cinco

anos. Aos 7 anos, o menino Biro ingressou na Escola Estadual
Antônio Farulla, no Rio de Janeiro, onde concluiu o 1° e o

2° graus. Tem ensino superior incompleto de Educação Física
(FURB). Possui registro do CREF- 4949/SC, que o habilita a

desempenhar a função de treinador de futebol.

Biro com os

tUbos, Claiton

(Figueirense) e
Karoliny - e a

esposa Deise

Biro passando instruções para o time Sub/20 do Juventus

mundo dos espor es
Aos 15 anos, Biro ingressou nas categorias de base do Fluminense
(RJ). Em 1981, passou a integrar a equipe profissional. Permaneceu
no clube das laranjeiras até 1983, quando iniciou uma verdadeira
odisseia por gramados brasileiros: Ceará Sporting Club (84); CSA
de Alagoas (85 I86); Itaperuna Esporte Clube (87 I88); Ipiranga de
Minas Gerais (89); no Tupy de Minas Gerais disputou o Campeonato
Brasileiro (89); América de Goiás (90); Foz do Iguaçu (90/91); Operário
de Ponta Grossa (92), quando conquistou oVice-campeonato
paranaense; Iuventus de Jaraguá do Sul (93/94); disputou o

Campeonato Brasileiro pelo Blumenau (94); Brusque (95); retornou ao

Iuventus no segundo semestre de (95); Ponta Grossa (1996), quando
encerrou a carreia de jogador. Passou então a desempenhar a função
de treinador nas categorias de base e como caçador de talentos.

Craques
a granel

o técnico
da equipe
principal-PingoPassaram pelasmãos de

Biromeninos que hoje
brilham jogando futebol
pelos quatro cantos do
planeta: Deivid, que atua
no Flamengo; Felipe Luís,
no Atlético deMadri;
Medina, no Guarani de
Campinas; Joni eMaicon,
no Avaí; JeanMoser,
no Criciúma; Bruno,
Claiton e Jean Deretti,
no Figueirense.

Selecionou seis jogadores do atual time
Sub/20 do Iuventus para integrarem o '

time principal: Dudu, Fabinho, Michel,
Alan, John eMarquinhos. Outros ainda
estão em observação, podendo ser

integrados a qualquermomento:
Biro está entusiasmado também
com os jogadores da categoria
Subi 17, acredita que todo o

elenco, em um futuro próximo,
vai brilhar no profissionalismo.

essa

A confiança dos desportistas jaraguaenses, no sucesso do
trabalho da diretoria e dos técnicos do Iuventus envolvidos
na concretização deste projeto. Que o sonho de cada menino

jogador de futebol se realize no esporte e na vida.

J Grupo Lunell;

o craque
Biro foi ummeia-armador que
alternava técnica e força. Seu
ponto forte era o jogo coletivo:
ocupação dos espaços,
recuperação, antecipação, bom
nos passes e lançamentos,
criativo na armação das
jogadas. Arrancava com
potência, oferecendo opções
múltiplas aos companheiros de
equipe. No Juventus, foi peça
importante na conquista do 3°

lugar no Campeonato Estadual
de 1994 e no Campeonato
Brasileiro da Série "C" em 1995.

O vendedor

de sonhos
Quando encerrou a carreira

de jogador de futebol
(1996), Biro retornou ao

Rio de Janeiro. Na Cidade
Maravilhosa fez curso

para técnico de futebol na
Escola de Educação Física
do Exército e, de imediato,
passou a atuar na nova

profissão. Contratado pelo
Flamengo, integrou-se aos

instrutores das categorias
de base do Rubro-negro
treinando o time Sublll. No
ano seguinte, retornou a

Jaraguá do Sul, onde fundou
a escolinha de futebol O

Pequeno e a Bola, no campo.
daVila Lalau. Desenvolveu
um excelente trabalho nas

categorias: Sub/9, 11, 13, 15
e 17. Em_l999, ampliou esta

atividade atuando também
no Baependi. No período
de 2002 a 2009 manteve

parceria com o Iuventus,
Em 2010 administrou as

escolinhas de futebol do
Caxias de Joinville. Em 2011

trabalhou no E.C. Jaraguá e

no Marcilio Dias de Itajaí.
Atualmente coordena o

Projeto do Iuventus nas
categorias de base e é o
técnico responsável pelas
categorias Sub 117 e 20

do Moleque Travesso.
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Tem início hoje e segue
, ,,' "'"fl ;

,

até o dia 22, a 9a Feira do Li-

vro de ]oinvi}le.,Quem for ao
Centreventos Cau Hansen

poderá �e �urpreen�er' não
apenas c;9m ai guãli�ad� da

,prqgr<;lmaç�p, ma� também

com
I

a estrutt:�a l?re,paraq'l,
para o maior evento literário

"

_' "i;, 'r "', ',;,!)."
I

..

'

_11. "I

de Santa" Catarina. A FeIra

'ocllP"(lJá iupq "áre�, totál ,,�e
seis mil ,Jlle��9s �,!a�radqs.
�o E�pocentrq ,;:Eqinun�Q
DO!lbraWfl, o e�paço aqrig�
37 estandes onde estarão ex-

li' .'

positores, liyrarias, editoras,
distribuidoras, em.presas,
ONGs e eq.tidag�s gover
namentais, I além de p'�lco
central para as palestras, e

praça de alimentação com

restaurante, café e, na área

externa, 12 banheiros.

Além da presença de au

tores catarinenses e nacio

nais, a Feira do Livro reunirá
20 das principais editoras

do mercado livreiro nacional.
O público também poderá
conferir a produção nacional

e.local de filmes - ao todo, 14 .

Todas as sextas-feiras de abril

Especial

•

Saúde da mulher

,

Alternativo

BockShake para
agitar a galera

Quem curte indie rock, punk rock e hard rock

tem evento neste sábado, no Espaço do Oca

. RIBAS ON THE ROCKS (Curitiba) E quem foi que disse que Iaraguá não tem

banda de valor? Hard Voltage é um exemplo de

banda que luta pela cena roqueira na cidade. Os
meninos formaram a banda em meados de 2010

e, de lápra cá, émuito ensaio e superação. A for

mação atual conta comWill no vocal, Luhan e

Kauê nas guitarras, Rangel no baixo e Guilherme

nabateria. Com influências deMetallica, existem
-

muitas definições para o estilo da banda - hard

rock é o que achamos mais justo. Mas também é.
heavy metal, grunge, new metal, algo como Au

dioslave, Stone Temple Pilots, Creed, entre ou

tros. RockShake também terá discotecagem rock

alternativo (Ness). Ingressos: R$ 10 antecipado
Herdeiro do hardcore e do punk rock, Ribas na loja Mega Rock (shopping), Chili Beans (sho

On The Rocks é formado por Raphael Ianzen ppíng), Game Mania (Calçadão) e Studio Fenix

(baixo), Alceste Ribas (vocalista/guitarrista) e Tatuagem (shopping).

ock para mover, dançar, pular e dei
xar anoite no Espaço do Oca tomada

por doses musicais. Assim é o convi

te do RockShake, projeto que surgiu
da ideia do estudante de publicida
e Jeferson França. Amante do rock

seja ele qual for, decidiu fazer umamisturamusical
para que não haja restrições quanto a ir em algum
lugar e ter só um estilo de música. Ele tem apoio

I

das meninas da Motriz Produções. O foco des

se primeiro evento é atrair os seguidores do indie
rock, punk rock e hard rock que andam paralelos
em relação a shows e, além deles, novos curiosos. A

seleção de bandas inclui:

OS SHELDONS (Blumenau) �

Pela primeira vez em Jaraguá do Sul, a banda ,�
Os Sheldons, que costuma não deixar ninguém
parado nas noites de Blumenau, chega para des
tilar seu rock alternativo. A banda deixa claro em

seu nome sua raíz cult e foca seu repertório em

covers de bandas alternativas dos anos 80, 90

e 2000, como Kiillers, Weezer, Coldplay, Franz
Ferdinand, Smashing Pumpkins, Foo Fighters,
Strokes e Los Hermanos.

Rodolfo Avancini (baterista). O trio impressio
na com suas composições, que são melodio

sas, ritmadas e até dançantes. É a maturida

de musical dos integrantes aliada ao extremo

bom gosto da simplicidade das suas canções.
É fácil se pegar cantarolando as melodias, um

som que agrada a todos. A banda Curitibana

vem pela primeira vez a Jaraguá do Sul e está

empolgada para subir no palco e fazer um

mega tributo a MISFITS, banda de punk rock
internacional.

BARD VOLTAGE (Jaraguá do Sul)

Nesta semana, saiba todas as
verdades sobre o uso do óleo de coco
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Previsão do TeD1po
Canoinhas

TA
16° 28°

São Miguel
do Oeste

TA
14° 30°

Joaçaba
T A
14° 27°Chapecó

T A
15° 28°

Lages
TA
17° 29°

Tempo
abafado

Variação de nuvens
com condição de chuva

isolada namadrugada
e a noite no litoral
catarinense. Temperatura
em elevação. Sexta-feira
sol commuitas nuvens do

Oeste ao Litoral Sul. Nas
demais regiões, condição
de chuva isolada na

madrugada e a partir da
tarde. Temperatura em

elevação.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

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

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

• 15h Vento não favorável Leste 16km/h 80%
• 18h Vento não favorável Leste 12km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

HUD10r
A velhinha .no hospital
Uma velhinha é atropeladaporurnmotoboye levada às pressas para o hospital.

Rapidamenteurnmédico chegaparaexaminá-la e vai relacionando as lesões,

ditando para a enfermeiraanotar emurna ficha:

- Escoriações na cabeça... Fratura no braço direito ... Luxação na clavícula.. :

Desarticulação do tornozelo esquerdo ... Secção longitudinalna coxa esquerda...
- Evirando-se para amulher:

- Quaí'a sua idade,minha senhora?
- 35 anos! - responde ela.
Novamente ele vira-se paraa enfermeira:

-Anota também... Perda dememória.

Sudoku

,

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Vai sair? leve um
guarda-chuva.

-:� Joinville

TA
22° 310

Jaraguá. do S
T A
20031°

MíN: 19°C
MÁX: 33°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 31°C

Hidratar o

corpo não é
tarefa apenas
para o verão.
Cuide-se!

ii"

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 28°C

Rio do Sul

TA
17° 31°

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h23: 1,5m
• 9h23: 1,1m
• Baixamar
• 6h02: O,3m
• 20h41: 1,2m

ltajai
• Preamar
• Oh17: O,9m
• 6h08: O,7m
• Baixamar
• 3h52: O,5m
• 14h04: O,3m

Laguna
T A
200270

CHEIA 6/4

Florianó olis
• Preamar
• Oh19: 1,1m
• 6h21: O,7m
• Baixamar
• 3h54: O,5m
• 18h28: O,9m

Tábua
das marés ImbitubaMINGUANTE 13/4

NOVA 21/4

CRESCENTE 29/4

Palavras Cruzadas

• Preamar
• 8h21: O,2m
• 18h51: O,4m
• Baixamar

·13h:O,1m
• 23h30: O,6m

HORIZONTAIS

1. É obrigatório no envelope da carta expedida /Abrevia
tura (em português) do Paquistão

2. Poderoso orixá, guerreiro e lutador / Coisa intocável

3. Uma parenta afim / Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais
4. Uma poderosa rede de comunicações
5. (Bíbl,) Renunciou, por gulodice, à primogenitura /

Costumar

6. Importante cidade espanhola, capital da Catalunha

7. Caminhar daqui pra lá / Conjunto dos óvulos fecunda
dos de um peixe / As iniciais do atar norte-americano
Power (1914-1958), de "A Marca do Zorra"

8. Pôr à disposição ou propiciar a quem precisa / Du

,ração de uma rotação completa da Terra sobre si

mesma

9. Fábrica alemã de automóveis / Ave galinácea do Bra

sil
10. Sem braços
11. Organização do Tratado do Atlântico Norte / Outro 10

nome da Irlanda
12. A filha da filha / O legal dos desenhos animados
13. Interjeição usada em saudações / O meio' do ... re

lógio.

VERTICAIS

1. Gerado, fecundado / A artista plástica Yoko, compa
nheira de John Lennon

2. Em latim: eu / Iguaria preparada com sangue, fíga
do, rim, bafe e coração de porco ou carneiro, com

caldo
3. Purificar / O nome da atriz Sorrah, da TV, teatro e

cinema
4. Que tem um temperamento extravagante, desprovido

de controle / Tecido que serve de cobertura ao circo

5. (Sigla) Borracha sintética usada para fazer de brin

quedos, brindes etc
6. Peça circular usada em certos jogos de tabuleiro (da

mas, gamão etc.) / (Ingl.) Carro próprio para cami

nhos acidentados

7. (Bot.) Coberto de penugem ou lanugem / Famoso
, �'cantor sertanejo
8. Rodeia exteriormente a copa do chapéu / Substância,

defensiva elaborada pelo organismo
9. (Pop.) Conflito violento /Abreviatura do exame que re

gistra as varia_ções do potencial elétrico do cérebro.

2 4 5 63 8 9
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Quer desafios
maiores?

Adquira
nossos coleções
de revistas

ió publicados.
São 5 revistas
em cada volume

por um preço especial!
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contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

Políticos no Facebook
Se liga moçada, que faltam pouco
menos de sete meses para a

. campanha eleitoral estourar, e
nesse ano as redes sociais sem
dúvidas vão tornar-se ferramentas
de abordagem massiva dos

candidatos. Nessa, tem dois aspectos que queremos abordar:
vale valorizar quem já está ali presente, pois os demais

podem só cair nessa de paraquedas e depois sumir; é a
longo prazo que se conhece os indivíduos, acompanhar
suas contas desde já é ação mais que válida para tomada de
decisões mais consistentes em outubro. Tem post publicado
no blog com vários links coletados, acessem para conferir e

também colaborar. URL: tiny.cc/polregiao.

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

Amanda
Santos

marcando

presença
em balada

na Fuel

Living

Corrida no Parque Malwee
Galera saudável anote a dica, que neste sábado vão rolarnovamente
aulas de corrida e caminhada no Parque Malwee. O horário é das

8h às 10h. Separe aquele tênis confortável e dê um chego lá, água
e frutas são cortesia dos instrutores da Estação Personal Fit.

5° Costelão do Rotary
O RotaryClub de Iaraguá do Sul realiza neste domingo, dia 15,
a 5a edição do Castelão do Rotary, evento beneficente realizado
para angariar fundos à execução de ações na comunidade.
Com ponto marcado na ParóquiaApóstolo Thiago, no bairro
Amizade, o rangão estará liberado a partir das 11h. Convites

podem ser adquiridos antecipadamente ao valor de R$ 25,
peguemmaiores informações pelo telefone 3371 5881.

Qualidade na Internet
Comentamos no blog dado publicado aqui 'no OCp,
edição de sábado, que Itapema é o segundo município
com a conexão médiamais lenta do mundo. Questionando
sobre como estaria Jaraguá nessa, a leitora Jaqueline Alves
contribuiu: l'As melhores catarinenses são Brusque (236
KBps), Blumenau (224 KBps), Joinville (221 KBps), Jaraguá
do Sul (221 KBps) e Florianópolis (220 KBps). Itapema
navega a 61 KBps. Amédia de conexão é de 580 KBps."

Figuraças, Juan "Daca" Reali e Robson
"DK" da Silva, divertind�-se n� embalo

da Quinta House do London Pub
.................................................................................................................

4° Planeta Sertanejo
Com data um pouco adiantada em relação aos últimos anos,
o evento que tem tudo pra se tornar tradição em Guaramirim

chega com força total nesta edição. Anotem a data, é na sexta
feira dia 20 que a festa vai pegar na cidade vizinha. Atrações
do dia: Grupo Nativos e Banda Seven. Já no sábado, dois
shows nacionais agitam a cena: os gaúchos daChimarruts e os

catarinas do Dazaranha. E no domingo, para encerrar, show
com banda Explosão do Som. O evento acontecerá próximo ao

ginásio de esportes da cidade, com entrada gra-tui-ta!

Pubnaárea.
Ao que tudo indica, temos um pub legal por
visitar aqui na vizinha Corupá. Soubemos
do Cheers esta semana, via a tradicional e
confiável propaganda boca-a-boca. Mais
alguém conhece lá? Demos uma espiada
nas fotos deles no Facebook, e o ambiente
parece interessante. Fica a dica, agora dia
14 banda Deserta vai fazer um acústico

na casa, taí oportunidade para conhecer o
point. .. Paramatar a curiosidade: facebook.
com/Cheers-Irish-Pub. Contato: 3375 3624.

DIEGO JARSCHEL

Simpatia pura, Evelyn Denthien
comparecendo à balada com DJ .

:

Paulo Doghosian na PatuáMusic ........
...............................................

: : � ; < I I

ERIC DE LIMA

estou
ouvindo
MalluMagalhães

-Velliae louca
eSnowPatrol
CalledOut

Mackeli Cypriani, 18 anos,
coordenadora de desenvolvimento

deprotótipos

ii
Tava vendo umasfotos de
balada, criei uma nova
palavra: malquiada.

Ricardo Daniel Treis

"

Quinta-fe� 12(4
"

• 22h - Quinra.House I.DJsJonathan Posso, lisa FIy, Diogo Ask e
FelipeAdriano
Local: London Pub 147 3055-0065

• 22h -Müsíca aoVivo / Show com James eMaurício

Locak SacramentumPub 1478832-1524

Sexta-Feira 13/4
• 22h - Música aoVivo /Acústico sem Destino
Local: bMTPub, emGuaramiriID 147 9677-1247

I
• 22h - Sexta living / Show com Luciano & Gabriel / DJ Bibbe
Andreatta"

. ..{j.,: .

.

Local: Fuel Living 147 8433 0083

• 22h - Esquenta shbWicom Jorge'&:Matheus / Shawcom
Fernando Lima / DJAlan / Elas free até as 23hOO
Local;Upper FJOQI, eU}.Guaramirin:;l1479912-59.1 1

""i '_ .: ,

• 22h - Festa dos Calouros / Showcom Léo lima e GrupoAtitude
/ DJAdrianB I Elas free até as OOh

� '. "". ''''',' -" '

LOcal:MovingUp, em Schroeder 147 8856-8389

• 22h - HardVqltageI Show cOU} abandaVocês /DIFelipeAdriano
Local: LondonPub 1473055 0065

.•.224 - Sbb\y com Pa1iIlo, HenrIque:
Local: SacraríientumPub 1478832-1524
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Ca 9 á Auto Eli e
A escolha perfeito

Todo dia
uma

Dta as mulheres de alguns
namigosprecisam ler. Olha só,
a infidelidade masculina pode
fazer bem ao casamento. Quem
diz é a psicóloga francesaMary
se Vaillant, autora do livro "les

Hommes, Eamour; La Pidelité":

"Fala sério, sem estímulo, pula
dores de cercajá alcançam altu
ras inimagináveis, com "alvará"
então... Perguntar não ofende:
ainda não há nada sobre cornos

beneficiados com portabilidade
conjugalfeminina? "

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

"

Ultimo dia
Você que pretende ganhar um
convite para o show da dupla
Jorge & Mateus, dia 14, envie
e-mail para moagoncalves@
netuno.com.br e responda
onde será a mega apresentação
dos sertanejos mais tocados no
Brasil. O convite será sorteado

hoje. Amanhã.divulgamos o

nome do felizardo.

S
No dia 24 de abril, o pessoal
bacana da CaraguáAuto Elite
movimenta um passeio com
os colegas da imprensa até São

José dos Pinhais. No programa
visitar a fábrica daVolkswagen.

Esgoto
Moradores da rua João
Doubrawa já.não sabem

mais a quem apelar quanto
à limpeza das tubulações de

águas fluviais. Choveu forte a

rua fica parcialmente alagada
e cheia de lama. Quando vem
o sol, vem junto amaldita

poeira. Quem ganha são os

lavadores de carro.

1;';;Jb')I"'atorIQ
fi! n z. i

3370-3242
\'\ ISO 9001
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Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

susm O casal Dr. Frank. e Márcia Oliveira, terça-feira, conferindo o Kantan

DNULGAÇÃO

BAEPENDI Vivi Rodrigues também

prestigiou o Happy Bom- da AMA

Temos que aprender
a viver mais

simplesmente, para que
os outros simplesmente

possam viver.

Gandhi

Aplausos
Verdade seja dita. Entre as poucas

repartições públicas que funcionam bem na

urbe, destaque para a saúde. Através de sua
gerência, povaréu nãomais precisa recorrer
aos céus. Estão resolvendo, mesmo.

eitor fie
O leitor fiel de hoje é Sandro Stevan Souza.

Ele é outro camarada que acompanha a

coluna todos os dias, para ficar por dentro
das noticias da região. Valeumesmo!

Tribo da Lua
No domingo, às 17h, na PraçaÂngelo
Piazera, rola a apresentação da excelente

bandaTribo da Lua, com o show Rock

BrasilAnos 80.

PeDSalldo bem•••

"De que adianta namorar se for para trair?
"

De que adianta aparência se não houver

caráter? D� queadianta um sorriso se for

falso? Lembrando que a inteligência encobre
a feiura, mas beleza não disfarça burrice."

47 2107-3000
R. Hugo Braun. 44 - centro
www.kovrosnotel.com.br

Conheça O

oo:sso novo site,

Excelente
Não émais especulação. O meu querido amigoMartin
Werninghaus, um dos herdeiros do grupoWeg, adquiriu um

elegante apartamento, numa das ruas mais famosas de Miami.

Vai ser vizinho de um dos donos daApple e de um

famoso diretor de Hollywood. Bom demais!

Pupo
Ressurgindo pelas beiradas,
por assim dizer, Pupo Iunkes já
está com sua tropa de choque
nas ruas, em Guaramirim. Com

um desejo indisfarçável: voltar
a ser prefeito no lugar, onde
está seumaior algoz.

Onde comer bem

em Jaraguá
No Restaurante Kayros.
Ambiente agradável e
um dos melhores pratos

executivos do sul do mundo.

DNULGAÇÃO

DESTAQUE A bonita personal stylist Byanca Bell é

destaque nas páginas de moda da Revista Nossa

DNULGAÇÃO

<:»
Teciio�

dpl

MACARRONADA O gerente da Ravelli Cesar A. Pereira,
Wanderléia Lutz e Valdecir Soares nos corredores da Fuel Living

André e Greicy
Outro amigo que está desfilando de algema de
dedo é o amigo André Benetta, daPamplona
Empreendimentos. O casamento com a bonita

noiva Greicy Schiochet é questão de tempo.

Humor!
Gaúcho nadamacho
Dois gaúchos pedalavam pela praça quando
um deles diz:
- Bela bicicleta! Onde tu comprou?
- Não comprei! Ontem à noite eu estava passando
aqui quando me deparei com uma loira linda,
alta, toda exuberante, andando de bicicleta!
- E daí?
- Daí que quando elame viu, ela veio correndo
e se atirou nos meus braços ...
- E daí?
- Daí ela arrancou a roupa todinha e disse:

"Vem cá, meu gostoso, pega o que você
. "

qUIser...
- Mas bah guri, tu fez bem
em pegar a bicicleta. Pelo

jeito as roupas não iriam mesmo servir em ti!

,

• O boagenteJoão, da TuttyRefeições,"
estampa a.capa da Revista Nossa.Weekend
do fim de semana.

�Aripv(l.ld,oXif.vierdas Santas, o fJopular
pr6IessoP-JB.rizinho, homem que não

'

'enuethecenunca; comemotaê! anos no
, ,rrzercp4Q, com suas saborosasbatatas
recheadas. Dia2Sá 1 demaio, vaiparticipar
novamente, emMassar,anduba, daBectlFroz�W"

I �er4,su� lPo gqr;tiçiv,pção .qonsecl1ttva.
<,' "i" I
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Crônica

Entre cães,
gatos ehumanos

Alexandre Perger,
jornalista

Se os gatos falassem?Ah, se os bichanos

pudessem utilizar cordas vocais para
se comunicar com seus companheiros de
duas pernas, o que diriam em seusmia

dos? Certamente pediriam leite integral,
ração damelhor qualidade, com o mais

alto nível de pedigree e peixe grelhado
para janta. Sim, claro, condenariam, em
alto e bommiado, a prática do banho em

água corrente ou parada.
Se os gatos falassem, teríamos que censurá

los, assim como fazemos com as vozes

que gritam por dentro de nossa alma e

interrompem nosso sossego por alguns
segundos. É quando dizemos: chega, assim
tábom. Já os gatos, são livres, só lhes falta
mesmo a fala.Mas isso eles substituem

muito bem com aquela roçadanaperna,
com olhar dengoso ou no choro que pede
comida e água. Os gatos andam pelanoite
e nós, humanos, não sabemos o que eles
fazem.Mas eles sempre voltam, clamam

por carinho, água, atenção, comida e por
um lugar quentinho pará dormir. Não sei

ovelas

explicarnosso fascínio por eles. Se alguém
souber, nãome fale, prefiro ficar com a

teoriamais pura: a independência.
Mas pormais calmo que sejam os gatos,
sempre estará porperto, na espreita, seu
inimigomortal, cuja inimizade os humanos

aindanão deram conta de explicar. Os
cachorros sãomais parecidos com os

humanos, não fogem, talvez porque não
consigam, pela falta damesma habilidade

Os gatos não são menos

companheiros, apenas prezam

por algo que os humanos

buscam manter há séculos, a
independência.

que sobra aos gatos. Os cães são nossos

companheiros, amigos inseparáveis, até de

longa data, eu diria, desde que o homem é

homem e o cachorro aprendeu a ser animal
de estimação. Somos tão carentes quanto

eles, necessitamos tanto de atenção quanto
eles. É, os cachorros são bons animais de
estimação e nós somos ótimos bajuladores.
Mas, espera aí, os gatos também são

animais de estimação, assim como os cães.

Então qual é diferença? Só o cachorro é

omelhor amigo do homem? Será que
é esse omotivo da histórica briga entre
cães e gatos?Talvez o título de parceiro
inseparável do homem cause certo ciúme

nos felinos.Ah, mas também pode ser
inveja dos cães, que não dão conta de
fugir e descontam suas frustrações com
dentadas ou latidos disparados contra
os pobres gatos.Agora jámisturei tudo.
Melhor aceitar a hipótese de que eles

brigam porque...é assim desde sempre.
Os gatos não são menos companheiros,
apenas prezam por algo que os

humanos buscam manter há séculos:

a independência. Por falar nisso, que
saudade do meu cachorro. Está lá em

casa, esperando por um cafuné. Já o gato,
bom, daqui a pouco aparece.

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 SulAMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Josué tenta descobrir o que está acontecendo com Valéria. Virgílio os

tenta a riqueza de Rodrigo como se fosse dele. Teresa sugere que Rodrigo
tente encontrar Elisa através da ONG. Gabriel e Beatriz se beijam. Francisco

repara que Regina responde por Michele, e a secretária fica constrangida.
Ribamar é impedido de colocar uma câmera em frente a sua estátua. Miriam

entrega a joia que Melissa pediu e elogia a futura sogra para Rodrigo. Graci
nha e Pedro chegam ao Rio de Janeiro e são recebidos por Rodrigo.

AQUELE BEIJO - GLOBO - 19B

Capítulo não divulgado.

Clique animal

AVENIDA BRASa. - GLOBO - 21B

Jorginho acorda na rua e Nina o leva de volta para casa. Jair pressiona
Tessália. Carminha agradece Nina por ter ajudado Jorginho. Monalisa e Olenka
contam a Leleco que TessáJia sumiu e ele decide procurá-Ia. Jorginho diz a Dé

bora que Nina arriscou a vida para salvá-lo. Roniquito planeja pegar as provas

que Suelen tem contra Diógenes. Nilo aborda Nina ao vê-Ia chegar à casa de Lu
cinda. Max leva Tufão a um evento sem nenhuma importância e o ex-jogador fica
incomodado. Fininho defende Jerônimo de Nilo. Leleco protege Tessália de Jair,
mas acaba sendo preso. Nilo invade a casa de Tufão e Carminha fica irritada.

Lili é uma yorshire
que sumiu de uIna

residência próxima ao
Juventus, no Jaraguá
Esquerdo. Ela toma

medicamentos e

precisa de cuidados.

Os donos oferecem

recompensa para
.

quem encontJ"á..la. Se

você tiver informações
ou a encontrou, ligue

, para 8866-4459 com

Fabiana ouMauricio

MÁSCARIlS - .RECORD - 22B

Otávio atende o telefone, mas ninguém responde. Maria pergunta a

babá se ela tem alguma ligação com o sequestro. Otávio pede a Olívia que

telefone para Martim. Décio afirma que Jeremias deve ter recebido ordens

de alguém. Décio diz a Otávio que Maria precisa receber seus remédios.

Otávio fica desconfiado por Décio ter o telefone de Martim. Manuela conta

para Décio que Martim voltou para o Rio. Otávio afirma ser capaz de tudo

para ter Maria e Tavinho de volta. Sônia é consolada pelas amigas. Gabriel

fica possesso ao presenciar a festa delas e tira Marina da casa de Valéria à

força. Lais sugere a Valéria e Deputado Gomide que eles sejam amantes.

Valéria não aceita ficar com o ex-marido. Deputado Gomide se desculpa por
ter sujado o nome de Valéria em função de seus processos na justiça. Luma
e Guto se beijam apaixonadamente. Guto promete desmentir o que falou

sobre Tônia. Gabriel repreende Marina por ter ficado de lingerie na casa de

Valéria. Gabriel afirma que eles podem conseguir que o Deputado Gomide os

ajude a abrir a firma. No cativeiro, Maria aceita que babá amamente Tavinho.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT - 20B30
.

Amanda dizque Aline tem que ser intemada em um manicômio. Aline fala a

Amanda que ela não será mais uma ameaça. Olavo passa mal e é levado para

o hospital. Flávio telefona para Nabal e conta que Aline pediu para Roni matar

Amanda. Aline pega o canivete das mãos de Roni e passa pelo rosto e pelo ven

tre de Amand,a. Nabal telefona para Roni e ordena que ele solte Amanda. Roni

aponta arma para Aline e manda ela largar o revólver e soltar Amanda. Aline

cede e fala a Amanda que a hora dela está chegando. Aline ameaça Amanda ao
dizer que se ela contar alguma coisa, Olavo será assassinado. Os sequestrado
res deixam Amanda na estrada. Ela pede ajuda a um homem, que lhe empres

ta o celular. Amanda telefona para Bianca, que vai buscá-Ia com Yuri. Os dois

amigos levam Amanda para casa. Ao chegar na mansão, Amanda reencontra

Heloisa e pergunta o que ela está fazendo na casa de seus tios. No dia seguinte
durante o café da manhã, Aline diz a Amanda que ela precisa se benzer. Vera

manda Aline ir tomar café fora da casa, pois eles vão comemorar a volta de

Amanda e Olavo. Mais tarde, Amanda e Aline se encontram pelos corredores

da mansão. Irônica e em tom de ameaça, Aline diz que Amanda anda muito

corajosa, principalmente por estar grávida.

Aniversariantes
124 Gabriela Luana Sehiochet Maiene Oliveira Berch

Adriane Hudema Geremias C. Petri Mârlene Herrmann

Aline Mazutti Venceslau Ingo Romig Marta Maria S. Pfiffer

Angelino Sevegnani Jaqueline Pereira Núbia Ruan

Arlete C. Jahn Laube Jonerci Godoi dos Santos Raulina Z. Constantino

Bujung Witarfa Juliana franzner Rodrigo Cardoso

Carlos Eduardo Hrustka Kely Andressa Kath Rudinei Sasse

Cleverson Roberto Voelz Lauro Klann Salete Formigari
Deivis L. Silva Leda Mara Lescowicz Sofia Stefanes Pacheco

Denny Cristian Schwartz Uan Tomaz Ursula Bening
Doraei Braun Lindalva Reinke Valei Maria Wasch

Eduardo da Silva Junior Lion Grawieski tomas ValquiriaVolles
Eduardo de Assumpção Lourdes Modro Vilmar Pinheiro

Elizangela Mueller Luis E. Rodrigues Walfried Schroeder

Elizete R. O. Andreatta Luis Eduardo Petry
Errol Maiochi Lurdes Modro

�) J I f I]* o resumo dos capítulos é de responsallilidade das emissoras.

LIVRO:
'"

As:apinh9: Agape
F'ara Crianças -

Padre Marcelo
.

Rossi
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Tirinhas

A SELVA LTOA. GUSTAVO SANCHeZ

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 21h30

.GNC3
• BiIIi Pig - Nacional - 13h30, 18h30
• Jogos Vorazes - Leg. -15h40, 21h10
.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, 17-h,19h, 21 h
.GNC6
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub. -

13h20
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h20, 17h30
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 19h40, 21 h45

SHOPPING MUELLER JOINVILLE

• GNC 1
.

• Jogos Vorazes - Leg. - 13h30 18h30
• Guerra é Guerra - Dub. -16h10, 21h15
• GNC2
• Xingu - Dub. -14h, 16h30 19h, 21h30
.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, t6h30, 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, 21 h1 O
• Billi 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, 16h10
• Jogos Vorazes - Leg. -12 anos -19h10, 22h05, Oh10

Em "Xingu" os irmãos Orlando (Felipe
Camargo), Cláudio (JoãoMiguel)
e Leonardo Villas Bõas (Caio Blat)
resolvem trocar o conforto da vida na
cidade grande pela aventura de viver
nas matas. Para isso, resolvem se alistar

no programa de expansão na região do
Brasil central, incentivado pelo governo.
Com enorme poder de persuação e

afinidade com os habitantes da floresta,
os três se tornam referência nas relações
com os povos indígenas, vivenciando
incríveis experiências, entre elas a eterna

conquista do ParqueNacional doXingu.
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Paul McC&rtney
quase é atropelado
Felizmente Demi Lovato é uma ótima

motorista, caso contrário, Ringo Starr seria

o último Beatle vivo.A cantora escreveu no

Twitterquequaseatropelouo ex-BeatlePaul

McCartney. "Hoje eu estava estacionando o
meu carro, quando alguns caras entraram

no caminho e eu quase os atingi. Quando
um deles sevirou, euvique eraPaulMcCar

tney", escreveu, quase sem acreditar.

"FogidiDha" foi amais
toeada em shows

"Fugídinha" dos pagodeiras Rodrigui
nho eThiaguinho, que é sucesso na voz de
Michel Teló, foi a música mais tocada em

shows em 2011, segundo o Ecad. O ranking
das execuções empalco traz também, na 2a

e 3a posições, "EDaí?", deGuilherme&San

tiago, e "Chorame Ligá', de João Bosco eVi
nícius. O sertanejo Sorocaba foi o compo
sitor quemais arrecadou direitos autorais.

�WagnerMoma é:um dos grandes-ícones:da
fuamaUlrgiados último�tempos.E, graças a esse

talento, o ator terámaisUmaexperiência diferente: O'

o

atorvai encarnara cantorRenato Russo, ao lado de
-

DadoVílla-Lobos eMarcelo Bonfá, ex-integrantesda
bandaLegiãoUrbana, emuma gravaçãopara aMTv.

As gravações dos shows acontecerão nos dias 24 e

25 demaio,no Espaço dasAméricas, em São Paulo.

, Wagner, além de atar, évocalistadabandaSuaMãe.

,

A1bum de Madonna
tem queda de vendas

Madonnaquebroumais um recorde na

carreira com "MDNA", seu 12° disco. Mas,
destavez, não se trata de umamarca que a

diva gostaria de ter. De acordo com a revis

ta Forbes, o novo álbum da cantora sofreu

a maior queda em vendas que um disco

já registrou, na história, entre a semana

de seu lançamento e a seguinte. "MDNA"

atingiu o topo do ranking de vendas e de

pois caiu em 88% na segunda semana.

Horóscopo

CV) ÁRlES
.

I
-

Bom dia para se dedicar a tarefa<; que exijam
concentração. No trnbaIho, poderá aumentar o seu
rendimento ao demonstrardedicação. O período é
favorável paramarcarexames de rotina. Navida

amcm;a,ajacom�1B3 il lIIessDa: Coc lilás.

� lOURO .

U No ambiente profissional, émelhor concluir tarefa<;

pendentes antes de iniciar novas 0I.I1Im. CUidado com o

que ouve, o dia não é favorável para� segredos.
Arrume tempo para estar ao lado de sua cara-metade e

demonstrarcarinho e preocupação. Cor. verde.

][ee,merecem atençfn Organize sam�
e pense bem antes de comprar algo de valor: a dica é
economizar. Em famOia, bom momenID para conversar

sobre assuntos que interessem a todos. No amor;

� e ações devem andar jura. Cor. toos claros.

� CÂNCER
� No trnbaIho, participemais dos acontecimentos à

sua volta. Hoje, poderá receber convites para festas e
reuniões interessantes.Aproveite as oportunidades e

esteja presente entre seus amigos. No amor; o dia será
demuita paixão e segurnnça. Cor: vinho.

ól� ser no1ado(a) por pessoas influentes, busque
resultados. Hoje, sua saúde merece uma atenção
especial. Não permita que o cansaço atrapalhe o
ro�A�derempoparaa��dew

aumentara dislânciaentre o easal, Cor: laranja.

rrkVlRGEM
11.f No campo profissional, mtJC.Jançac; podem trazer

melhores resultados. Em casa, seja paciente e ajude os .

parentes em suas responsabilidades. CUidado com a

inconstância emocional no campo amoroso. Demonstre

seus sentimentos com clareza Cor: vinho.

Stones deveio voltar
aos estúdios em abril

Prestes a comemorar as bodas de

ouro, osRollingStones devemvoltar aos

estúdios ainda neste mês. A revelação
foi feita pelo guitarristá Ronnie Wood.

A gravação de um novo disco, porém,
permanece incerta. Segundo Wood,. os
músicos querem "jogar algumas ideias"
e "sentir o clima novamente". Q gru

po está longe dos estúdios desde 2005,

quado gravou o disco "A Bigger Bang".

..n. UBRA
- Se deseja1er seus objetivos alcançados, dedique-se aos

assuntos profissionais. CUide melhor de suas finanças.
Na áreaafetiva, faça o que estiver ao seu aJcance

para trazer felicidade ao seu amor. Dê a segurança
necessáriaà sua cara-metade. Cor: vermelho.

rn.=:boas vibrações para a sua vida profissional
neste dia. Tudo indica que conhecerá pessoas influentes

que podem apoiar seu aescimento. No campo afetivo,
cuidado para não impor sam vontades ou poderá se
amtar de vezseu grande amor. Cor: vinho.

..." SAGITÁRIO .

)(.
-

Priorize as1arefas que esIão em andamento e finalize

sam pendências profissionais. Dê mais atenção à sua

saúde, pode cometer exageros alimentares. Planeje
melhoraas responsabilidades domésticas. A dois,
compartilhe seas ideias com o pai: Cor: preto.

vp==superar desafios com criatividade e

determinação.Assim, poderáassumir novas tarefa<;

profissionais e até receber um aumento. No amor,

participe da vida de sua cara-metade.Atitudes finnes
vão trazermais segurançaao relacionamento. Cor: pink.

� AQUÁRIO
� Se precisa de uma grana, o dia será favorável para

se dedicar a atividades extras. Em casa, terá jogo de
cintura para resolver os problemas familiares. Nos
assuntos do coração, àposte em uma boc!_conversa com �

seu amor para resolveros problemas. Cor: bege.

1f :ha o ânimo ao desenvolver suas atividades e

conseguirá resultados importantes. Tarefas em equipe
contam com boas energias neste dia, mas não deixe os
assuntos do coração para segundo plano - demonstre

seus sentimentos com clarezaa quem ama. Cor: verde.
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A estudante de Publicidade e Propaganda,
Priscila Silveira, 18 anos, eleita miss Jaraguá do

Sul 2012, foi recebida na terça-feira pela prefeita
Cecília Konell em seu gabinete. Daqui algumas
semanas, Priscila irá representar a cidade no

concurso de Miss Santa Catarina

Lina Tomelin

completou 99 anos

no dia 10. Todos

os familiares a

parabenizam por
esta idadé .tâo

especial e desejam
saúde e paz

Os pais Orandi e Arnelda
Langerea�
Manuella Raíssa Lohse

parabenizam Ederson

Langer, pelo aniversário
comemorado dia 11,

-

e desejam saúde e

felicidades

A família Siqueira e o casal Schulle, do Posto Gwnz,

agTadecem a parceria e o gostoso jantar prepárado
pelo Sr. Siqueira, no Pesque e Pague Babn

•

Empresa divulga lista com
. as 25 senhasmais fracas

A empresa de segurança "SplashData"
divulgou em março, uma lista com as 25

senhas mais fracas usadas por internautas
em 2011. De acordo com o ranking, a pala
vra "password" (senha, em português) foi a
combinação fraca mais utilizada por usuá
rios desprecavidos.

Sequências de números, como 123456, e

do teclado, coÍno QWERTY, também apare
cem nas primeiras posições. Para criar uma
senha confiável, o ideal é combinar letras

maiúsculas e minúsculas, números e sinais

gráficos, como @, # e *. Além disso, é indica
do atualizar sua senha com frequência e não

repetir a mesma combinação para serviços
diferentes.Veja a lista completa:

1 - password (senha)
2 - 123456

3 - 12345678

4 - qwerty
5 - abc123
6 - monkey (macaco)
7 - 1234567

8 -letmein (deixe-me entrar)
9 - trustno1 (confie emninguém)
10 - dragon (dragão)
11 - baseball
12 - 111111

13 - iloveyou (eu te amo)
14 - master (mestre)
15 - sunshine (raio de sol)
16 - ashley
17 - bailey
18 - password
19 - shadow (sombra)
20 - 123123

21 - 654321

22 - superman (super-homem)
23 - qazwsx
24 - michael
25 - football (futebol)

--------\
___________--------------vrCTOR VASQUES)

_,_...... � � ......- ..... - ........--,_�
- - _ .....-

_ M

_

,_M�"'"
_,--

Realizar pagamentos pelo celular, como pa
gar o ingresso de um cinema, ou um café, já
é uma realidade aos brasileiros desde 2006,

,graças a serviços como o Oi Paggo. Mas na
segunda-feira, uma nova forma de se fazer

isso - até então só usada lá no exterior -

finalmente chegou ao Brasil. A PagSeguro
apresentou um novo sistema que utiliza a

. ,

nova tecnologia NFC (Near Field Commu-
nication). Desenvolvido em parceria com a

Nokia, a ideia é fazer e receber pagamentos
apenas aproximando os aparelhos celu
lares, mais ou menos como a tecnologia
existente nos cartões de ônibus e metrô

de algumas grandes capitais. Desenvolvi
do inicialmente para os sistemas MeeGo
(presente no N9) e Symbian (no Nokia 701

e Nokia C7), o novo aplicativo PagSeguro
NFC permite que o usuário e comércios

PagSeguro
lança serviço
deNFCno

Brasil, para
p,agamentos
via celular

adotem o celular como uma opção para
o dinheiro em papel ou cartões. Quando
questionados sobre a segurança, a equipe
do PagSeguro explicou que por usar o sis
tema de transação da empresa, nenhuma
informação vital dos car-tões de créditos
transitam de celular para celular, garantin
do a segurança das informações tanto para
comprador quanto para vendedor. Apesar
da parceria com a Nokia ter uma grande
vantagem estratégica, o PagSeguro deixou
claro que já pensa na implementação do
sistema para outros modelos e sistemas

operacionais, assim que forem mostradas

soluções- de NFC em outras marcas. Coisa

que não deve demorar a acontecer, já que
vemos celulares Android ganhando a tec

nologia e rumores dizem que aApple tem
interesse neste mercado para o seu iPhone.
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Rizicultura

Falta de incentivos para a plantação de arroz

desestimula a permanência na agricultura

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

Tita Pretti

A safra normal do arroz deste
.r\ano não rendeu lucros para
o agricultor Everaldo Sprung, re
presentante dos rizicultores no

Conselho da Secretaria de Agri
cultura e Pecuária da Prefeitura
de Guaramirim. A venda das sa

cas apenas serviu para cobrir as
dívidas acumuladas ao longo dos
anos e pagar os financiamentos
feitos para investir no negócio.

Agora, o guaramirense espe
ra pela ressaca do arroz (segun
do corte) - que deve iniciar em
20 dias - para obter ganhos. "Se
o clima estiver muito frio, vai
atrapalhar a colheita", conta.

Segundo ele, o prejuízo é re
sultado do alto custo da planta
ção - superior ao preço da ven
da da saca. Essa é a realidade da
maioria dos produtores de arroz

da microrregião: "Quase todos
estão trabalhando no vermelho,
há quase dez anos", comenta.

Na região, o valor pago aos

produtores pela saca (em mé

dia, R$ 24) está abaixo do preço
mínimo (R$ 25,80) - determina
do pelo governo federal através
da Política de Garantia de Pre

ços Mínimos (PGPM). "A últi
ma vez que o governo ajustou
o preço mínimo foi há quatro
anos. Hoje, o preço deveria ser,

pelo menos, R$ 30", avalia.
E os agricultores têm outros

empecilhos: .os insumos apli
cados no plantio (como o óleo

diesel, inseticidas, fungicidas e

herbicidas) têm alta carga tri

butária no país. "Na Argentina,
Paraguai e Uruguai, é possível
encontrar esses produtos três
vezes mais baratos. Assim, o

arroz, também entra no Brasil
mais barato e não conseguimos
competir", afirma.

Além disso, o excesso 'do

produto no mercado interno

puxa ainda mais para
-

bflixo

o preço do grão. Na safra de

2002/2003, o preço pago aos

rizicultores pela saca chegou a

R$ 36. Já a falta de incentivos
fiscais à exportação e a suspen
são da importação de arroz do
Mercosul são antigas reivindi

cações dos produtores do Lito
ral catarinense.

Outra atividade

Filho de agricultor, Sprung
trabalha desde criança com a

rizicultura e, apesar de ter con
cluído o Magistério, optou por
dar continuidade ao trabalho do

pai. Entretanto, o guaramirense
- hoje, pai de três filhos - não vê

perspectiva em incentivá-los a

continuar na agricultura.
E muitos agricultores da

microrregião pensam da mes

ma forma. Sprung é arrenda
tário de 14 ex-produtores de
Guaramirim. "Sem incentivos,
a maioria dos filhos dos pro
prietários desses lotes não quis
dar continuidade à agricultura
familiar", comenta.

.

Em Guaramírim. às mar

gens da BR-280, há um grande
número de arrozeiras à venda.
"Essas áreas estão supervalo
rizadas e, sem muitas perspec
tivas, os produtores decidem
colocá-las a venda", conta.

Sem incentivos,
a maioria dos

filhos dos �

proprietários
desses lotes'
não quis dar
,continuidade à

agricultura
familiar.

Everaldo Sprung,
rizicultor

DIFICULDADE
Filho de

agricultor,
Spnmg
trabalha

desde criança
com o plantio
de arroz, mas

diz que falta
incentivo

FOTOS EDUARDO MONTECINO

'Monocultura

cultura, plantio de palmáceas
e hortaliças que garantem mais

lucros", afirma Beber.
Em Massaranduba, onde o

plantio do arroz é aprincipal ati
vidade econômica da agricultu
ra, a diminuição no número de

produtores de arroz foi signifi
cativa nos últimos anos. Segun
do o secretário da Agricultura
e Meio Ambiente, Nilton Volpi,
havia cerca de 800 rizicultores

e intensificada depois de 2009 -

com o calor excessivo, quase toda
a safra foi perdida.

Mesmo com a venda do lote,
o ex-agricultor ainda precisa qui
tar um empréstimo de R$ 12 mil.
A expectativa'era conseguir o di
nheiro com a venda domaquiná
rio que usavaparaplantar o arroz,
mas ele diz que não conseguiu
encontrar compradores até hoje.

"Fiqueimuito triste em preci
sar vendermeu terreno, mas não
tive outra opção. A agricultura
hoje está muito desvalorizada e,

se eu continuasse plantando, es
taria passando fome agora", co-
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Prefeituras recomendamabandono
Segundo o secretário daAgri

cultura e Pecuária da Prefeitura
de Guaramirim, Ieíson Beber,
uma das alternativas para contor
nar os prejuízos enfrentados pela
rizicultura é o desenvolvimento

de outras atividades da agricultu
ra. "O agricultor que diversificar
suas atividades e agregar valor

,

a suas propriedades poderá se

manter no campo. Há outras
áreas como a piscicultura, a api-

no município em 2002. Atual
mente são apenas 400.

"A safra deste ano foi muito
boa para o município. Entretan
to, o que se percebe é a diminui

ção no número de propriedades
familiares. Muitas áreas foram
arrendadas porque os filhos de

agricultores estão indo traba
lhar nas indústrias, especial
.mentc por causa do baixo lucro
da atividade", avaliaVolpi.

lj;,,�.
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MUDANÇA
Albano

vendeu suas

terras,
desistiu do

cultivo do

arroz e hoje
fabrica
blocos de

concreto

Produtores
sofremcom

.

preço da saca

Novo emprego, uma novavida
Há sete meses, a Vida do

guaramirense Francisco Alfredo

Albano, 52 anos, começou amu

dar para melhor. Acostumado a

trabalhar na roça desde criança
com seu pai, oex-agricultor deci
diu investir em um novo negócio
para poder sobreviver. Apesar de
ser uma grande paixão, ele largou
a riziculturapor não conseguir lu
cro com o negócio. Pai de quatro
filhos, que também trabalhavam
no campo,Albano cultivava arroz
em uma propriedade no bairro

Quati. O lote precisou servendido
para cobrir uma dívida de R$ 350
mil acumulada ao longo dos anos

mentaAlbano.
Por recomendação de um

amigo que já trabalhava com o

segmento, . ele decidiu arriscar:
1

/' � .

e e comprou uma maquma para
construir blocos de concreto. Há

poucos meses com o negócio,
ele já vende para a região e para o

município de Joinville.
O guaramirense aprovou a

mudança: "Nãotem comparação,
hoje eu consigo dormir tranquila
mente. Dáparapagar salário para
meus dois filhos, que trabalham
comigo, amáquina que comprei,
a parcela do empréstimo e ainda
sobrammil reais", afirma.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPINIÃO 1181 QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2012

Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko, escritor

As sete frases de Jesus naCruz!
Na Sexta-Feira Santa fiquei

alguns minutos pensando
sobre o que escrever neste es

paço, e confesso que de muitos
assuntos possíveis, nenhum

me agradava.
Porém, foi um pedido de uma

pessoa na sexta-feira à tarde, que
me levou a escrever as próximas
palavras. Para ser sincero, nesta
mesma tarde, esta pessoa, que
é muito importante e especial
paramim, me fez a seguinte per
gunta: "Cris, a gente pode ir ama
nhã (sábado) para Nova Trento,
na Santa Paulina, pois a minha
madrinha quer pagar uma pro
messa"? E a minha resposta foi:
IIÉ claro que sim". Assim que
respondi que sim, pensei: "Tam
bém preciso agradecer a Santa

Paulina pelo dom da vida e por
tantas outras graças".

No sábado de manhã, fomos
para Nova Trento, e foram as

palavras que escutei do Padre
na celebração naquela manhã,
que me fizeram refletir sobre a

vida e quero partilhar com vo

cês, leitores (as).
Suas palavras foram sobre

as sete frases de Jesus na Cruz.
A primeira frase que está es

crita no Evangelho de Lucas,
é: IIPai, perdoa-lhes! Eles não

sabem o que fazem"!

Jesus quis deixar a lição para
os homens que o perdão deve
ser sempre concedido ao pró
ximo, pois é através do perdão
que encontramos a redenção.

A segunda fraseé em razão

do que os dois ladrões que fo
ram crucificados juntos dizem

para Jesus, o dialogo, que tam
bém é contado pelo evangelista
Lucas, é o seguinte:

- Não és tu o Messias? Salva
a ti mesmo e a nós também!

O outro ladrão disse o se

guinte:
Nem você teme a

Deus, sofrendo a mesma con

denação? Pará nós é justo,
porque estamos recebendo o

que merecemos; mas ele não

fez nada de mal. Jesus, lem
bra-te de mim, quando vieres

em teu Reino.
E Jesus então diz a segunda

frase: IIEm verdade �u te digo
que hoje estarás comigo no Pa

raíso". Novamente Jesus mostra
seu infinito amor e perdão.

A terceira frase de Jesus é
citada no Evangelho de João, e
íài a seguinte:

liMulher, eis aí o
. seu filho. Eis aí a suamãe". Aqui
Jesus mostra sua generosidade
e compaixão.

Fone: 3375-0500

A quarta frase de Jesus, que
é a única citada por dois evan

gelistas, Mateus e Marcos, é
onde podemos ver o lado hu
mano de Cristo: IIEli, Eli, lama
sabachthaníj que significa
Deus, meu Deus, por que me

abandonaste"? Muitas vezes

também durante nossas vi

das, nós sentimos como Jesus
na Cruz, mas se tivermos fé e

amor, tudo ficará bem.
A quinta e a sexta frase são

citadas pelo evangelista João, e
são: "Tenho sede"; e "Tudo está
consumado".

A primeiramostra que Jesus"
assim como os homens, tinha
sede e fome, mostrando sua na

tureza humana. Já a segunda, é
uma declaração de que tudo o

que devia ser feito foi cumprido.
E sua última frase foi: IIPai,

em tuas mãos entrego o meu

espírito". É com essa frase que
Jesus termina sua agonia e todo
seu sofrimento e se abandona
aos cuidados de Deus.

Que tal você buscar viver as
lições que o Mestre dos Mestres
nos deixou? Dê amor e recebe
rás amor de volta, perdoe e se

rás perdoado, busque ter com

paixão e quando precisar de

compaixão a terá de volta.

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

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do RoncO o Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e. irreverência na sua manhã!

Manhã Show - Das 9:00· h as 12;00 h
Variedades, prêmios e à

partlcipaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

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

Apresentação: Marcelo Strack

w'\Nw.bandfrn99.col1'l.br

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEOER

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇO N. 02/2012 - PMS

PROCESSO L1CITATÓRIO N. 41/2012 - PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa

especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de

captação pluvial sifonadas localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha viária urbana do Municlplo
de Schroeder (SC), de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico-finan

ceiro em anexos, parte integrante no instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 14 de maio de 2012 ás 8h45min.

Abertura do Processo: 14 de maio de 2012 ás 9h.

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.qov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min ás 12h e das 13h30mim às 17h.

Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 12 de abril de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

. .1, J,.

www.ocorreiodopovo.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2012-FIA

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são con

feridas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n", 8.666/93 e suas altera

ções posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações,
resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resul

tado da Tomada de Preços n". 01/2012-FIA, Processo de licitação n", 01/2012-FIA,

adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço por item, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: contratação de prestação de serviço de profissional Psicopedagogo para

atender crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem no

processo de ensino regular no Projeto LUGAR HISTÓRIA E A LINGUAGEM EN

VOLVIDA NO DESEJO DE APRENDER da Secretaria de Saúde e Assistência Social

da Prefeitura de Schroeder/SC.

Vencedor: SOLANGE EMILlA RUFCA, inscrita no CPF sob o no 849.555.899-87.

Valor da proposta vencedora: Sendo 480 horas no valor de R$ 15,00 (quinze reais)
a hora totalizando o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Schroeder, 05 de abril de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato n", 02/2012-FIA
Processo de licitação n°. 1/2012 - FIA- Modalidade Tomada de Preço n",

01/2012 - FIA
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
n". 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada:
.

SOLANGE EMILlA RUFCA, inscrita no CPF sob o n°

849:555.899-87, e portadora da carteira de identidade nO. 3.652.285-2-SSP

PR, residente e domiciliada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nO. 1465,
Apartamento 104, bloco 01, Centro, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de

Santa Catarina, CEP: 89251-100.
Objeto: contratação de prestação de serviço de profissional Psicopedagogo •

para atender crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de

aprendizagem no processo de ensino regular no Projeto LUGAR HISTÓRIA
E A LINGUAGEM. ENVOLVIDA NO DESEJO DE APRENDER da Secretaria

de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC.
Valor do contrato: Sendo 480 horas no valor de R$ 15,00 (quinze reais) a
hora totalizando o valor de R$ 7.200,00.(sete mil e duzentos reais).
Data da Assinatura: 5/4/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

BM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SoA

Cia. de Capital Fechado - CNP.J 81.004.657/0001-29

Endo Rodo BR 280 Km 58 - Guaramirim - SC

Senhores acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, submetemos a

apreciação as Demonstrações Financeiras referente ao

exercício sociais encerrado em 31 de dezembro de 2011.
Guaramirim (SC), 30 março de 2012.

A Administração

Balanço Patrimonial de 31/12/2011 e 2010.

(valores expresso em reais)
ATIVO 31/12/2011 31/12/2010

Circulante 21.953,35 19.042,78
Disponibilidades 16.416,04 13.640,65
Impostos a Recuperar 5.537,31 5.402,13

Não Circulante 35.177.019,72 19.576.330,82

Invest. em Controladas 34.015.867,72 18.415.178,82
Imobilizado 1.161.152,00 1.161.152,00

Total do Ativo 35.198.973,07 19.595.373,60

PASSIVO 31/12/2011 31/12/2010

Circulante 19.779,86 1.277,06
Partes Relacionadas 18.887,90 0,00
Obrigações Fiscais 891,96 1.277,06

Patrimônio Líguido 35.179.193,21 19.594.096,54
Capital Social 11.032.969,00 11.032.969,00
Reserva Legal 411.093,85 249.075,89

(-) Ações em tesouraria (122.511,66) (124.666,49)
Ajuste Avaliação Patrimonial 15.772.775,81 0,00
Reserva de Lucros , 8.084.866,21 8.436.718,14

Total do Passivo 35.198.973,07 19.595.373,60

'\ DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

CONTAS 31/12/2011 31/12/2010

Rec./DesQ. OQeracionais 4.187,63 5.995,57
(-) Desp. Administrativas (970,00) (1.768,58)
(-) Desp. Finánceiras Líq. (744,13) (1.460,79)
(+) Rec. Financeiras Líq. 1.086,66 6.017,97

(+) Outras Receitas 4.815,10 3.206,97

(+) Res. Equiv. Patrimonial 76.455,63 3.155.889,23

(=) Resultado Antes IRPJ/CSLL 80.643,26 3.161.884,80

(-) IRPJ/CSLL (891,96) (1.277,06)

(=) Resultado Líq.· do 79.751,30 3.160.607,74
Exercício

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2011

Roberto Mannes
Dir. Presidente

Joel Marques de Oliveira
Contador-CRC PR 028775/0-9
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ARQUIVOOCP

LOGOSOFIA Evento será realizado na Biblioteca

Pública Rui Barbosa, com búcio marcado para às 8h

Edital daprefeituraamplia
o número de vagas paraSaúde

o edital de concurso pú- aumentou de uma para quatro.
blico, lançado nessa semana A mesma mudança ocorreu

pela Prefeitura de Iaraguá do para a vaga de médico clínico

Sul, sofreu alterações na área geral de 40 horas semanais: de

dos profissionais da Saúde. De uma vaga, subiu para quatro. A
acordo com o Secretário Fran- outra alteração foi para a vaga
cisco Garcia, a vaga para médi- de enfermeiro, que aumentou

co clínico geral, com jornada de de uma para duas vagas. As ins
trabalho de 20 horas semanais, crições poderão ser feitas até o

RuaGuilherme
� Tomelin será asfaltada

Na última terça-feira, foi
assinado o pedido de licitação
para a pavimentação da Rua
Guilherme Tomelin, a princi
pal rua do bairro Caixa d' Água,
em Guaramirim. A obra é uma

reivindicação antiga dos mora
dores da localidade, que sofrem
com o pó e lama causados pela
falta de infraestrutura na via.

O valor do investimento

será de R$ 2,9 milhões, com re

cursos da Agência de Fomento
do Estado de Santa Catarina

(Badesc). Receberão asfalto
cerca de 2.528 metros. A em

presa ganhadora da licitação

Projeto

Concurso Literário abre inscrições
tuitamente pelo site logosofia/
concursoliterariojovem e após

. elaborar um texto de até uma

página, tendo como referência o

livro "Bases para sua Conduta",
de Carlos Bernardo Gonzáles

Pecotche, criador da logosofia.
Haverá premiação para os

autores dos dez melhores tra

balhos e para as escolas res-
.u.. . u,....

ponsáveis pelos alunos. Serão
distribuídos iPads, iPhones
e iPods, para os autores. Já as

escolas, irão receber lousas ele
trônicas e notebooks.

Os nomes dos ganhadores,
serão divulgado até o dia 11 de

julho, através do site da insti

tuição. Os contemplados serão

informados por e-mail, telefone
ou telegrama. A entrega dos prê
mios está prevista para o dia 11

de agosto, no Dia Internacional
da Logosofia, e será realizada na
sededaFundação Logosófica, no
Rio de Janeiro.

Promoção da

Fundação Logosófica
e Biblioteca Rui
Barbosa vai premiar
os melhores autores

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

No próximo sábado, dia 14,
e na semana que vem, dia

28, a Fundação Logosófica fará a
divulgação do Concurso Literá
rio Jovem, destinado a alunos do
ensino médio. O evento aconte

ce na Biblioteca Pública Muni-

cipal Rui Barbosa, localizada na
avenida Getúlio Vargas, Centro
de Jaraguá do Sul, às 8h.
.

O período de inscrições para
os adolescentes interessados em

participar vai até 31 de maio. Os
alunos devem baixar o livro gra-

também ficará responsável
pelas obras de terraplanagem,
drenagem e sinalização viária.

Segundo o prefeito de Gua

ramirim, Nilson Bylaardt, a

obra de pavimentação é es

perada pela comunidade há
muito tempo, e o término da
obra está previsto para daqui a
seis meses UNo dia 10 de maio
devemos conhecer a empre
sa vencedora da licitaçao, e

em seguida daremos início às

obras, com um prazo de con

clusão previsto para final do
mês de agosto ou setembro"
destacou o prefeito

dia 7 de maio.
A taxa de inscrição é de R$

80,00 para o nível superior, R$
60,00 para nível médio e R$
35,00 para nível fundamental.
A prova será realizada no dia 27

de maio e o local será definido

depois de confirmado o núme
ro total de inscritos.

CMDCA

Reunião
- ordinária

Amanhã, acontece a reunião

ordinária do Conselho Muni

cipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente (CMDCA), em
Guaramirim. A reunião será às

8h30, na sede daAção Social,
localizada na rua 28 de Agosto,
ao lado dos BombeirosVoluntá
rios. O gestor do hospital Padre
Mathias Maria Stein, Claudio
Marmentini, foi convidado a

participar e discutirá sobre a

situação do atendimento de

crianças no hospital. Estão
convidados também
os conselheiros de direito
e toda sociedade.

Obra
e Autor
o livro "Bases para

.

sua Conduta", reflete
sobre conhecimentos

capaz�s de mudar o

interior dos que dese

jam ser melhores do

que são, e muito me

lhores do que foram. O

autor, Carlos Bernardo
González Pecotche, foi
pensador e humanista, .

nasceu em Buenos Ai

res' naArgentina, em 11

de agosto de 1901. D'eu
nascimento à Logoso
fia, ciência do conhe
cimento de si mesmo,
aos 29 anos, quando
reagiu contra a rotina
dos conhecimentos e

sistemas usados para a

educação e a formação
do ser humano.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 56/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER
CONTINUADO PARA SERViÇO DE GUINDASTE

HIDRÁULICO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/04/2012 das 8:00 h

às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h

DATA DA ABERTURA: 27/04/2012 10:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório

do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site:

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

Bonifácio Formigari
Diretor Administrativo e Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e

do Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schro
eder e Massaranduba, convocam todos os trabalhadores as

sociados da categoria profissional, para a Assembleia Geral

Extraordinária que será realizada no dia 20 de abrilde 2012 às

17hs em primeira convocação, ou às 17hs 30minutos em se

gunda convocação, com qualquer número de integrantes pre
sentes, em sua sede social na Rua Presidente Epitácio Pessoa,
345, cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma estatutária para
deliberarem sobre a seguinteordem do dia: eleição de delega
dos para a 110 Congressoda CUT-SC a ser realizado nos dias

31 de maio a 02 de junho de 2012, em Florianópolis SC.

Jaraguá do Sul, 11 de abril de 2012.

Helenice Vieira dos Santos - Presidente

• I
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Santa Catarina tem
muitas riquezas.

A maior são as pessoas.
A terra dá oportunidades. O catarinense vai lá
e faz. Faz de um pequeno Estado um grande
exemplo para o Brasil na economia, na cultura
e na qualidade de vida. Catarinense: você faz

a riqueza do nosso Estado.

10 Produtor de suínos,
ostras, cebola e maçã.

1 o Estado em expectativa
de vida do Brasil.

. Menor percentual nacional
de pobreza.

Menor taxa de homicídios
do País.

o Governo de Santa Catarina
incentiva ações que beneficiam

a todos. Conheça em:

www.sc.gov.br

Governo do Estado
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Futebol amador

Clubes se unempor competições
Com dificuldade para

.

angariar recursos

em ano eleitoral,
Liga [araguaense
de Futebol recebe o

apoio dos clubes

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

ALiga Jaraguaense de Fute

bol realizou uma impor
tante reunião com seus filia
dos na noite de terça-feira,
dia 10. Em pauta, definição
dos rumos do futebol amador
de Jaraguá do Sul neste ano.

Dez equipes compareceram
ao auditório da entidade, onde
debateram sobre a forma de re

alização dos campeonatos.
O grande problema se deve

ao fato deste ser um ano elei

toral' onde existem restrições
quanto ao repasse de recursos

por parte do governo munici

pal. Segundo o presidente Mar
cia Stein, há oito anos as com

petições da Liga Jaraguaense
são subsidiadas e os clubes não

pagam nada além da anuidade

da entidade e a taxa de inseri-

ção para disputar os certames.
"Hoje, promover um cam

peonato de futebol é difícil. A

premiação tem um custo, as

sim como a arbitragem. Não
acho justo os clubes arcarem

.

com esses custos, uma vez

que eles já investem na parte
social e precisam manter seus

patrimônios", analisa. Stein

lembra que, em 2008, outro

ano eleitoral, o governo do Es

tado bancou as competições,
através da Secretaria de De

senvolvimento Regional.
Após 'Um longo bate-papo,

as equipes acabaram aceitan

do a proposta de arcar com

o custo da arbitragem, cerca
de R$ 125 por jogo, por time.
Por outro lado, solicitaram à

entidade um repasse de ver

bas, caso se consiga aprovar

projetos a níveis municipal ou
.estadual ainda neste ano.

Entre as propostas levanta

das pelos clubes para baratear
custos estão a realização de
dois jogos por rodada no mes
mo campo e até mesmo abrir
mão da disputa na categoria
Aspirante. Também ficou de
cidido que haverá reuniões es

pecíficas de cada competição,
para definir separadamente de
talhes das disputas.

DIVULGAÇÃO

FORMAÇÃO Competições nas categorias Subl2,
Subl5 e Sub20 reforçam o apoio ao desporto de base

GU

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ALTERNATIVAS Stein busca formas para as competições acontecerem

Veteran s

Inscrições abertas até o dia 30
Mesmo com dificuldades, a Liga Jaraguaense

- avalizada pelos clubes - abriu inscrições para
0"26° Campeonato Regional Sênior. São espera
das oito equipes na disputa, que envolve atletas

a partir de 35 anos. O clube deve arcar com um

custo de R$ 125 por partida, para o pagamento
da arbitragem. Por isso, não será cobrada taxa

de inscrição. As inscrições encerram no dia 30.

Cinco campeonatos
agendados emGuaramirim

Estão abertas as inscri

ções para cinco campeonatos
esportivos em Guaramirim,
eventos promovidos pela Se

cretaria de Esporte e Lazer. São

competições para o público fe
minino e masculino, três delas
com inscrições gratuitas e des
tinadas para atletas que possu
am vínculos com o município.

São os casos do 3° Campe
onato Guaramirense de Fut

sal Sub12 Masculino (Troféu
Isidoro Adolar da Silva)' e do
1 ° Campeonato Guaramiren

se de Futsal Sub12 Feminino

(Troféu Alvin Rau), que acei

tam inscrições até o dia 13

de maio. Além deles, tem o 3°

Campeonato Guaramirense

de Futsal SubIS Masculino

(Troféu Saturnino Borba),
/

que
aceita inscrições até 7 demaio.

O l° Campeonato Guara
mirense de Futsal Sub20 Mas
culino (Troféu Francisco Pláci
do Rausisse) aceita inscrições
até o dia 8 de maio. A taxa é de

R$ 100 (cem reais) por equipe,
valor este que será revertido
em premiação. A competição
também é destinada para atle
tas que possuam vínculos com
o município.

As inscrições para o 3°

Campeonato Regional de Fut

sal Adulto Feminino (Troféu
Afonso Wagner) vão até o dia
4 de maio. O valor de R$ 100

(cem reais), que será revertido
em premiação. A idade é livre,
com participação aberta tam-

bém para atletas de fora do

município.
Todas as inscrições devem

ser feitas diretamente na sede
da Secretaria. As fichas de ins

crição e do atleta podem ser

baixadas no site da Prefeitura

(www.guaramirim.sc.gov.br) ,
na opção "Download", Outras

informações pelo telefone (47)
3373-0247 ou pelo e-mail es

porte2@guaramirim.sc.gov.br.

Inscrições
devem ser feitas
diretàmente na

sede da Secretaria
de Esporte e Lazer

de Guaramirim.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE I 22 I QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

o
u
sr:

�
o

�
.g

i

• Ta a Libertadores . ':
• 10/4 D. Quito 2x0 D. Sporting
·10/4 Unión Espanola 2x1 Bolívar

·10/4 Zamora Ox1 Arsenal

• 10/4 Atlético Nacional 3xO Penarol

• 11/4 Chivas Ox2 Vélez Sarsfield

• 11/4 Fluminense Ox2 Boca Juniors

• 11/4 Nacional (PAR) 1x3 Corinthians
• 12/4 19h30 Flamengo x Lanús
• 12/4 19h30 Olimpia x Emelec
• 12/4 21 h50 Alianza Lima x Libertad

12/4 21 h50 Nacional (URU) x Vasco

\

AVANÇANDO Grêmio marcou 3 a O no Ipatinga, no Olímpico, garantindo vaga.nas oitavas-de-f"mal

·11/4 Grêmio* 3xO Ipatinga
11/4 Coritiba* 3xO ASA

Copa do Brasil

Grêmio eSãoPauloavançam
Com goleadas, trieolores paulista e gaúcho
avançam para a fase oitavas-de-final

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

Agência Avante!

OGrêmio foi a primeira
equipe a garantir vaga nas

oitavas da Copa do Brasil. Jo

gando no Olímpico, marcou 3

a O no Ipatinga e agora aguarda
. o vencedor do confronto entre

Fortaleza e Náutíco.
O primeiro. gol foi marcado

pelo argentino Bertoglio, logo
aos 2', depois de receber grande
passe de Marco Antonio e dri

blar o goleiro. Miralles ampliou
aos 31' do 2° ternpo, e� jogada
individual. Fechando o. placar,
Léo Gago soltou a bomba da in

termediária, aos 40'.
O Coritiba garantiu vaga ao.

bater o ASA, por 3 a O, jogando
no Couto Pereira. De pênalti,
Tcheco abriu o placar 38' do. l°
tempo.

Anderson Aquino ampliou
aos 46', em co.ntra ataque. Ever
ton Ribeiro fechou o placar aos
26', após tabela co.m Anderson

Aquino. Na próxima fase, o.

Coxa encara o Paysandu, que .

eliminou o Sport.
Na Bahia, o São Paulo ven

ceu o Bahia de Feirà, por 5 a

2. O tricolor abriu o placar aos

9', .quando Rhodolfo escorou

de cabeça uma falta cobrada

por Iadson. O time da casa em

patou aos 29', com Carlinhos,
após boa jogada de João. Neto.
Cobrando pênalti, Luis Fabia
no devolveu a vantagem ao São

Paulo, aos 35'.
Aos 12' do 2° tempo, Pau

lo Paraíba derrubou Lucas na

área. Pênalti que Luis Fabiano

bateu e converteu. Maicon am

pliou aos 33', após passe de Luis
Fabiano. De pênalti, João Neto
descontou aos 39'.

Osvaldo. marcou o quinto
do São. Paulo aos 42', em chute

que desviou na zaga. Agora, o.

tricolor aguarda o vencedor do
confronto. entre Atlético. (GO) e
Ponte Preta.

Em Chapecó, Chapecoense
e Cruzeiro. empataram em 1 a

1. O verdão do. oeste pulou na

frente corri o. zagueiro. Souza,
aos 16', de cabeça, depois da

cobrança de escanteio.
O Cruzeiro. empatou aos 16'

do. 2° tempo, quando. Walter,
também de cabeça, completou
cruzamento de Diego. Renan.

Com o resultado, a decisão fica

para semana que vem, naArena
do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

• 11/4 Penarol Ox5 Atlético-MG*

·11/4ABC 1x1 Vitória

• 11/4 Ceará 2x2 Paraná Clube

• 11/4 Chapecoense 1x1 Cruzeiro

·11/4 Remo 2x1 Bahia

• 11/4 Bahia de Feira 2x5 São Paulo*

.11/4 Goiás* 4x3América-MG

• 11/4 Sport 1x4 Paysandu*
• 12/4 19h30 Atlético-PR x Criciúma

• 12/4 19h30 Portuguesa x Juventude
• 12/4 20h30 Fortaleza x Náutico

*classificados à proxima fase

}\I ' Var,zeano (Jaraguá do Sul) "

,

vaga nas oitavas de final.
O Corinthians teve me

lhor sorte. Venceu o Nacio

nal no. Paraguai por 3 a 1 e

assegurou a classificação às
oitavas de final. Agora, pre
cisa apenas de um empate
para conquistar a liderança
do. Grupo 6 ao final da fase.
Caso isso aconteça, o Timão
decide a vaga em casa na

fase óitavas de final. Hoje, o
adversário seria o Cruz Azul,
atual více-líder do Grupo 6.

• 14/4 13h30 Roma x 2000 Multi Marcas

• 14/4 13h30 União x Kiferro

• 14/413h30 Juriti x Bazar do Rau

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

·14/413h30 Corinthians x Ponte Preta

• 14/4 13h30 Vatil x Global Pisos

• 14/4 13h30 Amizade x 1igre
• 14/4 13h30 Vila Lalau x Rau Madri

• 14/4 15h15 Atlético "Jl:' x Flamengo "B"

·14/415h15 Sportx Nereu Ramos

.14/415h15.Roma EC x Brandemburg
• 14/4 15h15 SantoAntônio x Senem

• 14/415h15 Barrabaxo x Vila Nova

·14/415h15 S. Barra xAgro. Jonathan
• 14/415h15 Unidos x Néki

.14/415h15 Operário x Nova Geração

DERROTA Flwninense jogou em casa, mas

acabou superado pelo Boca Juniors, por 2 a O

Corinthians vence e avança.
Fluminense perde em casa

Sob vaias, o. Fluminense

conheceu sua primeira der
rota na Taça Libertadores.

Jogando. no Engenhão, foi
derrotado por 2 a O pelo Boca
Iuniors, em jogo onde Rafael
Moura perdeu pênalti. Com
12 pontos, .o Flu segue na li

derança do Grupo 4, mesmo.
com o revés. Restando. uma

rodada, ainda briga pelo pri
meíro lugar na classificação
geral. Já o. Boca chegou aos

dez pontos e garantiu sua

• Varzeano (Guaramirim)
• 14/4 13h30 Rio Branco x Pinheiros (�)
·14/413h30 Sportin x Gaúchos (2'l0)
.14/413h30 Juventus x cataratas (2'lD)
• 14/4 13h30 Benfica x Xavantes (2'lD)
·14/415h30Avaí x E. Caixa D'ÁguaWD)
• 14/415h30 C. Aorx União/Jagunços (1"0)
• 14/415h30 Cruzeiro x Atlético WD)
• 14/4 15h30 Bem Bolado x U. daVila (1"0)
• 15/4 09hOO Nápoli) Uon (2'lD)
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Trânsito

Comunidadepede
mais sinalização

Prefeitura já possui licitação para instalação
de lombadas na Manoel Francisco da Costa

te de velocidade", relata. Além
do terreno onde mora, Nones

é proprietário de outro espaço
na mesma rua. "Diversas vezes

faço a manutenção da cerca do
meu terreno, muitos carros já se

perderam nesta curva", conta.
Outros moradores da região

também estão insatisfeitos e

pedem a colocação de tachões,
as conhecidas tartarugas, e a

construção de lombadas. O

diretor de Trânsito e Transpor
te da Prefeitura, José Antônio

Schmitt, explica que existe uma
licitação no valor de R$ 150 mil

para a instalação de faixas ele

vadas na região. "Não conse

guimos atender de imediato a

solicitação, precisamos primei
ramente adquirir o material".

JARAGUÁ DO SUL cia Militar de Iaraguá do Sul, de

janeiro amarço deste ano foram

registrados 18 acidentes naque
la via. Durante todo o ano pas
sado, o número foi de 212 aci

dentes. As estatísticas mostram

que a rua ocupa a 16a posição
no ranking das que têm maior

número de acidentes na cidade.
Para o empresário Virgílio

Nones, 52 anos, que mora na

região há oito anos, o principal
problema é a velocidade com

que os motoristas dirigem. "An
tes, o problema era a estrada de

barro, hoje a população tem o

asfalto, mas não respeita o limi-

Sarnira Hahn

Depois demuitos acidentes e

sustos, a gerente financei
ra Patrícia Marques Duarte, 40
anos, perdeu a conta da quanti
dade de vezes que precisou cha
mar os Bombeiros para aten

der ocorrências na rua Manoel
Francisco da Costa, no bairro

João Pessoa. Há quatro anos,

segundo ela, diversos acidentes

têm acontecido devido a uma

curva com pouca sinalização.
De acordo com dados esta

tísticos do 14° Batalhão da Polí-
EDUARDO MONTECINO

CURVA PERIGOSA Moradores reclamam da falta de placas e lombadas

Flagrante

Jovem tenta

furtar casa de PM

Acidente

Idoso não resiste a
ferimentos emorre

Na madrugada de ontem, um homem tentou

assaltar a casa de um policialmilitar da 2a Com

panhia de Guaramirim, na rua Gerônimo Cor

rêa' no Centro. O soldado, que estava de folga,
chegou em casa e se deparou com o suspeito, de
19 anos. O policial chegou a dar voz de prisão,
mas o rapaz tentou fugir. Houve luta corporal até
que o soldado conseguiu imobilizar e algemar
o suspeito, que teria invadido a casa escalando
pela sacada. Ele foi levado à delegacia e autuado

por invasão de domicílio e tentativa de furto.

O aposentado de 71 anos, Lino Stamfort, que
foi vítima de um acidente ocorrido na tarde de

segunda-feira, dia 9, em Schroeder, não resistiu
aos ferimentos e acabou falecendo. Lino che

gou a ser levado pelo helicóptero Águia, da Polí
ciaMilitar, para o Hospital São José, em Jaraguá
do Sul, aonde chegou a passar por cirurgia. Ele
havia sofrido fráturas no fêmur e no tornozelo e

perdeu muito sangue. O aposentado estava de
bicicleta e colidiu com um Corsa. O motorista,
de 23 anos, nada sofreu.

I, ,

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço:RuaCei.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201-JARAGUADO SUL - se
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDEINfIMAÇÃODE PRarESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c oartigo995do código deNormas daCGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legaI. FICAM INTIMADOS DO PROTFSIO:

Apontamento: 206069/2012 Sacado: DIAS EFEllERCOMERQO DEMEDICAMENTOS L Endereço: RUAVENANQO DA

SILVA PORTO 183 - ]araguá do Sul-se - CEP: 89252-230 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: VISION SC DISIR PROD

MED lIDA Espécie:DMI - N°Titulo: 312026609 - Motivo: faltadepagamentoValor:R$ 131,09Datapara pagamento: 12 de
abril de 2012Valor R$23,46Descrição dos valores: Valor do título: R$ 78,72 - Juros: R$-O,36 Emolumentos: R$11,60 - Publi

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

Apontamento: 206038/2012 Sacado: DISIR E COM DE MA1S EURS TRBUDA L Endereço: RUA LEOPOLDO VEWSO

85 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-320 Credor: METALURGICAWMBARDI UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:

0005525018 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 520,85 Data para pagamento: 12 de abril de 2012Valor R$25,56 Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 462,44 - Juros: R$ 2,46 Emolumentos: R$ 11 ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 206039/2012 Sacado: DISIR E COM DE MA1S EITRS TR RUDA L Endereço: RUA LEOPOLDO VEWSO

85 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89252-320Credor: METALURGICAWMBARDI lIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:

0005598015 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 760,51 Data para pagamento: 12 de abril de 2012Valor R$26,83 Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 700,83 - Juros: R$ 3,73 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência:R$18,65

Apontamento: 206141/2012 Sacado: FRANOELLE DIAS DOS REIS SILVA Endereço: RUAFREDERICO CURTVASEL21 AP

101 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-500 Credor: MARIA ADELAIDE FWRES EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:

95481 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 110,61 Data para pagamento: 12 de abril de 2012Valor R$23,45 Descrição
dosvalores: Valor do título: R$ 63,00 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 206002/2012 Sacado: JOSEVALDENI PINHEIRO Endereço: RUA RI 110 N 123 - ]araguá do Sul-SC - CEP:

89254-710 Credor: CREDIFIBRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 13-20300/10 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 682,87Data para pagamento: 12 de abril de 2012ValorR$110,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 541,57

-

Juros: R$ 87,73 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 206166/2012 Sacado: KAROISA LIDAME Endereço: RUAWAlTER MARQUARDT 3050 - BARRA DO RIO

MOLHA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: ADINA IND E COM DE FECHOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:

829752 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.263,30Data para pagamento: 12 de abril de 2012Valor R$39,89 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 4.199,25 - Juros: R$ 16,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205836/2012 Sacado:MARQOPACHECO Endereço: RUADRWALDEMIRO MAZURECHEN 878AP 11- JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-830 Credor: CENTRO FORM CONO LES lIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:

29914 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,46 Data para pagamento: 12 de abril de 2012Valor R$25,30 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 174,00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 205847/2012 Sacado: OZONIO RESD\URANTE E SCHOPPERIA lIDA Endereço: R REINOLDO RAU 256
- CENTRO - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: DISfRIBUIDORADEALlMENfOS SARDAGNA lIDA Porta

dor: - Espécie:DMI - N°Titulo: 107126402 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 976,08Data para pagamento: 12 de abril
de 2012ValorR$27,72Descrição dos valores: Valor do título: R$ 924,20 - Juros: R$ 4,62 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$9,96

Apontamento: 205848/2012 Sacado: OZONIO RESD\URANTE E SCHOPPERIA lIDA Endereço: R REINOLDO RAU 256
- CENTRO - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: DISIRIBUIDORADEAIlMENTOS SARDAGNA lIDA Porta

dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 107126411-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 740,30Data para pagamento: 12 de abril
de 2012ValorR$26,54Descrição dos valores: Valor do título: R$ 689,60 -Juros: R$ 3,44Emolumentos: R$11,60

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

Apontamento: 205936/2012 Sacado:VALMIRDACRUZ Endereço: RUAARTHURC. G. ERDMANN201- Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89260-398 Credor: H SOLDAS E EQUIPAMENTOS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 025452/A - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 184,24 Data para pagamento: 12 de abril de 2012Valor R$23,43 Descrição dos valores: Valor .

do título: R$ 125,65 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$20,96

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foipublicadono jornal "Correio do Povo", na data de 12/04/2012.
Jaraguá do Sul (se), 12 de abril de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Totalde títulospublicados: 10

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E

ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 57/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC.

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/04/2012 das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h

DATA DAABERTURA: 30/04/201214:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
,

SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-

2106-9100
Bonifácio Formigari

Diretor Administrativo e Financeiro

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N°: 58/2012
O SAMAE de Jaraguá do Sul (Se) comunica que está contratando a

empresa Xylem Brasil Soluções para Água Ltda. para prestação de

serviço de reforma em bomba submersível, marca FlygtlITT/Xylem,
modelo NP 3202 MT, curva 642, 26kW, transformando-a para curva

641 de 34kW, através de Inexigibilidade de Licitação, ao valor de R$
34.830,11.
Fundamento Legal: inc. I do Art. 25 da Lei 8.666/93.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

0472106-9100.

Bonifácio Formigari
DiretorAdministrativo e Financeiro
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- Retarda o envelhecimento
CÁPSULA DE ÓLEO DE
CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia
na queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um

antioxidante, rico em ômega 3 e

ômega 6. Atua bloqueando a

ação da enzima LPL

(responsável pelo
armazenamento de gordura),
obrigando assim o organismo a

utilizar o estoque de gordura já
existente como fonte de enerqia,
gerando a chamada lipólise
(queima de gordura).
Benefícios do Óleo de Cártamo:

. -Inibidor natural da LPL (enzima
lipase lipoprotéica responsável
pelo aumento das células de

gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo .

A partir de: R$

.33.2�
Promoções válidas até 12/04/2012 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1 ,O 201112012, 4 portas, completo com Pacote 25 Anos de Liderança, com preço promocional à vista a partir de

R$33,290,00, Pacote Trend com direção hidràulica pelo acréscimo de R$ 990,00. Fax 1.0, ano modelo 11112, 2 portas, .básico, com preço promocional á vista a partir de R$ 30.490,00, Fox 1,6, ano modelo

11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 390,390,00, IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das

operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Promoção e preços anunciados somente para velculos disponivels a pronta entrega. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201112011 e

2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kornbi, limitada a 80,000 km). '" necessário para a sua utilização

o cumprimento do plano de manutenção, Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência

auditiva ou de fala: 0800 770 1935, Ouvidoria: 0800701 2834. www.vw.com.br.Velculos em.conformidade com o Proconve.

www.ocorreiodopovo.com.br
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lOS DAS CÁ SULAS DE ÓLEO DE COCO E CÁ TAMO
:::;��

-Ajuda na diluição dos lipídeos,
redução da Celulit� e da Gordura
Localizada.

,
-Diminui as taxas de colesterol,
petenclalíza o sistema
imunológico e tem propriedades
anti-inflamatórias. .

ta de Manipulação Ekilíbrio traz fórmulas exclusivas para quem quer perder peso com saúde.

CAPSULA DE ÓLEO DE COCO
Feito à base de coco, o óleo
natural acelera a queima de

calorias, tira a fome, regula o

intestino e ajuda a secar alguns
quilinhos.
O óleo do coco é considerado
auxiliar no emagrecimento
quando incluído no cardápio
diário. É rico em substâncias
antioxidantes e apresenta
propriedades funcionais,
conferindo diversos benefícios à
saúde.

Benefícios do óleo de coco

- Acelera o metabolismo
- Melhora o funcionamento do
intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a ansiedade
- Reduz o colesterol ruim

TECNOLOGIA ALEMÃ
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Dermatológicas· Fitoterápicos

Caraguá Auto Elite
A escolho- perfeita
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