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•

Entrevista
Toda a garra e carisma do DJ Conrado, que
toca neste sábado na TheWay. Com 18 anos

de caITeira, ele confessa que ainda sente um
frio na barriga antes das apresentações.

Especial Saúde
Seguindo as matérias especiais
deste mês de abril, você lê hoje
se o óleo de coco émais um

modismo no auxílio à perda de

peso ou é mesmo milagToso.

blush!

Avicultores

Governo do Estado
pronneteincentivos

Deputados Dieter Janssen (PP) e Carlos Chiodini (PMDB) participaram, ontem, em
Florianópolis, dos dois encontros que ajudaram a convencer o Executivo a oferecer

benefício à empresa que se instalar na unidade desativada de Jaraguá do Sul.

Página17
EDUARDO MONTECINO

Juventus

Pingo anuncia /

•

cmco nomes
Técnico do tricolor

jaraguaense divulga os

cinco primeiros nomes
do elenco e informa que
pretende conquistar o
acesso ainda no primeiro
turno. Página 18

Violência
Mulher émorta

pelo ex-marído
A vítima, de 24 anos, foi
assassinada a golpes de
faca, no bairro Estrada
Nova. A filha, de 4 anos,
teria presenciado o

crime. Autor já está I"'�

preso. Página 19

Char.meou
b-.nrlce'1

Será que
KateW'msIet
não sabe que
Titanicé o

ftlme da
vida dela'!

Luiz Carlos Prates
Página 3
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Desafio

Biovita

� Apevi
'

Sempre disposta a

participar de todos os
eventos das entidades

empresariais na área da
sustentabilidade, a Biovita
estabeleceu uma sólida

parceria com aApevi e
aAcijs. Os associados
ganham desconto '

quando contratam os

serviços com foco na área
ambiental. É um exemplo
de parceria de sucesso.

ICMS.
A aprovação do projeto
que unifica a alíquota
interestadual de ICMS para
produtos importados da
Comissão de Constituição
e Justiça do Senado deve

,
I

.,

acabar com a��rra ,

fiscal entre osEstados.
No projeto, a alíquota
unificaqa é de 4%.

"

,

www.ocorreíodopovc.ccm.br
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COMMODlTIES

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

t

! Exportação de se
A s exportações catarinenses no primei
.l\.ro trimestre de 2012 somaram US$
2,09 bilhões. O resultado é 11% maior

que o registrado no mesmo período em

2011, segundo dados divulgados pela
Fiesc. No acumulado do ano, a alta dos

embarques superou a média nacional,

que foi' de 7,5%. O crescimento das im

portações do Estado foi de 11,9%, valor
maior que os 9,5% registrados no resulta

do nacional. O saldo da balança comer-

'cial fechou negativo em US$ 1,58 bilhão.

De janeiro a março, entre os produtos
exportados, as altas mais expressivas fo

ram observadas nos itens motores e ge
radores elétricos (24,9%), blocos fundi

dos (27,8%) e carne de frango (14,2%).
Os embarques de soja tiveram aumento

de 511%. O forte crescimento é explica
do pela base de comparação. No acumu

lado de 2011, o valor das vendas desse

produto ao mercado internacional foi

de US$ 7,78 milhões. No mesmo perío
do neste ano, somou US$ 47,5 milhões.

DIVULGAÇÃO

l�illquedos
Diante da pressão de
preços produzida pela
China, os fabricantes
de brinquedos estão

concentrando seus

lançamentos na faixa de
preço até R$ 50. Estima

se que quase 80% dos

produtos disponíveis para
o Dia das Crianças sejam
enquadrados nesta faixa.

•

Gerenciam�nto de empreendimentos
Elpbora seja uma atividade pouco difundida em Santa Catarina, a Tago Engenharia
está oferecendo esse serviço em toda a região doVale, Litoral e Norte Catarinense.

Expogestão
-

Durante a Feira de Produtos, Serviços e Soluções Empresariais,
realizada na Expogestão 2012, instituições de ensino terão papel
de destaque entre os expositores, trazendo temas relevantes da

educação corporativa. Além de participarem com estandes, os nomes

já confirmados trarão renomados especialistas paraministrarem

workshops gratuitos no espaço da feira. Cerca de 100 organizações
devem apresentar em estandes seus produtos e serviços relacionados
à gestão e soluções empresariais. A expectativa é que circulemmais de

dez mil pessoas na feira, que este ano terá um dia amais: de 11 a 15 de

junho. A entrada é gratuitamediante cadastro.

(tf.l. LOTERIA FEDERAL

li!!!.l EXTRAÇÃO N° 04648

1""1,1 1° 53.984 250.000,00
1iP"'J 2° 23.728 23.000,00
�if,J 3° 14.062 13.000,00
'rml 4° 39.700 11.800,00

(,:1 5° 04.220 10.765,00

�,,!l
LOTOMANIA
SORTEIO N° 1235
03 - 16 - 19 - 20 - 26

30 - 31 - 34 - 37 - 60

71 - 73 - 74 - 77 - 78
80 - 84 - 87 - 91 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1379
05 - 12 - 36 - 45 - 50 - 58

QUINA
SORTEIO N° 2870
02 - 26 - 42 - 61 - 74

,I f .• 1 , I t II II t ,I ,II : .

CÂMBIO

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul I Vara da Família, Infância e Juventude

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá
do Sul-SC - Email:jagfam@tjsc.jus.br

Juíza Substituta: Francielli Stadtlober Borges Agacci
Chefe de Cartório: Cláudia Jenichen Janssen

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS -:- COM PRAZO DE 30 DIAS

Alteração de Regime de Bens nO 036.11.008629-0 Interessado(s): Gilberto Venturi e

Isabel Cristina Freiberger Benkendorf Venturi

Objetivo: Imprimir a devida publicidade à mudança (alteração do reqirnede casamento,

de Comunhão Parcial de Bens, para Separação Total de Bens), visando resguardar
direitos de terceiros, nos termos do artigo. 1°, do Provimento n". 13/2003, da Correge
doria-Gerai de Justiça de Santa Catarina. Por intermédio do presente, os interessados

ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos· do processo epigrafado,
bem como para atender ao objetivo supra mencionado, querendo, no lapso de tempo fi

xado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento

de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local

de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de março de 2012.

Ponto Certo

Moda JovelD
Esta loja, que tem como foco

o mercado do Skate e do Surf,
localizada no Calçadão, comemora
este mês 20 anos de atividade.

Mais uma etapa vencida.

Decanter
Está disponibilizando novo
catálogo online, com vinhos

e produtores rigorosamente
selecionados.A importadora
conta hoje com vinhos de 20

países diferentes, reunidos
emmais de 1.200 rótulos.

Educação
empreendedora

\

Ainiciativa doNúcleo de Jovens

EmpreendedoresAcijs/Apevi
conseguiu implantar o projeto
Educação Empreendedora, realizado
emRio do Sul, em Jaraguá. Agora,
a capacitação está em fase de

lançamento na vizinhaCorupá.

Buscapé
Executivo Pompeo Scala, daBuscapé
Company - maior empresa de

plataforma de comércio digital da
.

América Latina - fala aos acadêmicos

daCatólica de Santa Catarina e

anuncia a sua instalação em Joinville.

Após pesquisar 12 cidades, foi
levado em conta aspectos como

infraestrutura, facilidade de logística,
suprimento de energia elétrica e

qualidade demão de obra. Essa será
a primeira filial do grupo em Santa

Catarina e funcionará em uma área

de 600metros quadrados.

Doux
Há14 anos, amultinacional francesa

comprou aFrangosul e paralisou
as atividades de dois frigoríficos de
aves, emMontenegro e Passo Fundo,
no Rio Grande do Sul. Diante das

dificuldades damatriz com a crise

de 2008, a filial brasileira teve o seu

capital de giro transferido para a
França e desta forma a unidade
brasileira agoniza.

PETRÓLEO - BRENT .. 0,13%
OURO .. 0,00%

Pº.�.AR ..
q.9M.�.R.9.IA�..cF�M R�} �.&?ª.� .}.I.ª.?�.� ! �.9I.?.�o/.O.

\ Pº.�.J.\B..
�y.m.êM.9.cE,).M.·.R.�L J,.7..§9.º J,.ª.!:l9.º ! .. .9?!o .

.�.v.!i.9...(�.M .. !i.�2. ?I.�.9.7? ?I.�).Q.ª :tt. .9I..�.O() .

LIBRA (EM R$) 2,9140 2,9170" -0,17%

..
-

.... I- .AI .•• li' I J.' II t II I' I t I"' II t t i I' II li I 11111'11'11111 I 1

US$ 121,280
US$ 1675,980

COMPRA VENDA VAR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2012 131 OPINIÃO

Os itens mais citados pela população
dizem respeito ao aumento dos horários

e linhas de ônibus, diminuição do
valor da tarifa e da lotação. Até aqui,

absolutamente nada de novo.

® "questionário, .desenvolvído pela Diretoria de
.'Trânsito e Transportes da Prefeitura, foi respondi
, do por 2.8�4 entrevistados, de 38 bairros e 23linhas

Charge
SITUAÇÃO DOS ÓNIBUS

SIM.IQUA.tJoo
E.STOU 00 LAt)O
De FORA f!

o leitor

Homossexualidade
X preconceito

/\ nalisando o dia-a-dia, perce
rlbemos que as portas para a

vida livre de preconceitos estão'
. se abrindo cada vez mais. Obser
vamos a imprensa que antes era

oprimida, agora divulgar muitos
temas como inclusão social, ho
mossexualidade, racismo, entre

outros. Mas será que é certo o

modo como os meios. de.comuni

cação expõem determinadas ques
tões que geram tanta polêmica?

Um exemplo que pode ser dado
é quando em novelas divulgam
o homossexual como uma figura
saltitante, que fala gírias e age de
maneira completamente afemina
da. Percebemos que a sociedade
ainda vê a homossexualidade com

preconceito, então não seria mais
fácil colocar personagens de ma

neira mais real? Se formos analisar
de uma forma geral, percebemos
que assim como existem pessoas
mais afeminadas também existem

as mais discretas. Se a sociedade já
condena os homossexuais, então

por que colocar uma figura tão hi-

lária na televisão? Não seriamelhor
mostrar um gay, ou casal gay, as

sumido e discreto, com seus prin
cípios, planos de vida, do que um

personagem escrachado, para virar
motivo de piada?

Mesmo vendo portas se abrin
do em relação ao casamento

homoafetivo, adoção, e a mídia
abordando cada vez mais o tema,
podemos ver também que ainda
há várias coisas para se apurar,
inclusive no casamento homoafe
tivo. A burocracia é muito maior
do que em um casamento heteros
sexual. Por quê? Há várias coisas

para serem melhoradas, mas tudo
começa de um princípio básico,
bom senso e caráter, e isso varia de
cada um. Julgam pessoas apenas
pela aparência e nem sabem o que
elas passaram para chegar até ali.

Imagine como você as· julgaria se

fosse cego?A resposta fica namente
de cada um, mas pense nisso!

Lucas Posanske,
estudante de Direito

Compartilhe a sua opinião. Es·creva..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. _'

de ônibus. Agora, ainda falta que aFundação Insti
tuto dePlanejamento de Pesquisa e Planejamento
Físico- 'Ierritorial avalie os-resultados para, dentro
de três riIeses (se não houver novo atraso) apresen-'
tar um plano de ações à empresaViação Canarinho
para melhorar o serviço oferecido na cidade.

Esperamos que os R$ 75 mil não tenham sido .

gastos em vão e que as antigas e óbvias reivindi

cações da população sejam finalmente atendidas.
Um sistema de transporte público eficiente e aces- ,i

sível também será benéfico para aliviar o caótico
trânsito jaraguaense.

'. redacao@ocorreiodopovo.com.br

I

Não vou chamá-la de estúpida porque aacho
uma sensação, isso paranão usaroutrapalavra,

bem parecida... Quando a vi pela primeira vez, vi-a
no filmeTitanic, como Rose, a namorada do Jack.

Vou falar de Kate Winslet, gosto dela, acho-a
umamulher interessante. Kate tem "corpo" e uma
cara de fastio com tudo por perto, o que lhe dá um
ar mais humano. Enfim, gosto dela e pronto. Mas
não gostei de uma declaração que ela deu numa
entrevista à MTv. Veja se tem cabimento ela dizer

que sente vontade de vomitar quando ouve "My
Heartwill go on", amagníficamúsica do filmeTita
nic.A atriz diz que amúsica é horrorosa" que não a

suporta ouvir, que isso e que aquilo. Que palerma.
Tão bonita, tão talentosa e tão sem noção.

Será que Kate Winslet não sabe que o filme
Titanic é o filme da vida dela, que ela nunca fará
outro parecido nem com tanto sucesso? Todo
ator, toda atriz só faz um filme na vida, um só.
Os outros são complementos, valem menos.

Linia Duarte diz isso, diz que um ator de no
vela sempre faz uma só novela, a novela de sua

vida, ainda que faça dezenas de novelas. No caso

dele; ele será sempre o SinhazinhaMalta. E a Re-
,

gina Duarte nunca deixará de ser a viúva Porei
na. E assim com todos.

Seja qual for a nossa vida profissional, sem
pre haverá um momento que será o momento

da nossa vida, o inesquecível, claro, um bom
momento. Temos que ser gratos a esse momen

to. Gratidão é um apanágio das almas elevadas,
.

faz bem à saúde. Ou a KateWinslet voltaria atrás
se pudesse e deixaria a Rose e o Titanic para ou
tra atriz? S�muito burra. Por que éntão esse aze-

Charme ou burrice?
.

dume com o filme que a fez atriz? S6 pode ser

por charme, charme de gente de mente apouca
da. Mesmo assim, KateWinslet é paramim uma

sensação, para não dizer outra palavra ...

Palavras
As palavras são de uma famosa médium es

pírita: - "O caminho do bem-estar, do sucesso

na vida é estudar, aprender e viver com alegria
e determinação". Parece fácil, mas são poucas
as pessoas que sabem o que é determinação na

vida. Já nem falo nas que dão de ombros para o

saber, para o aprender.

Todos
Todos, absolutamente todos podemos ser al

guma coisa grandiosa na vida, mas para isso é

preciso descobrir dentro do peito o talento que
-

nos vem de berço. Muitos não se dão conta de

que nascemos com uma benção, um talento po
tencial que precisa ser descoberto, desenvolvido
e amado. Amaioria fracassa porque fica a acom

panhar a procissão dos iguais ou porque pensa
que não tem talento para nada. Tem sim.

Falta dizer
Os emburrados da vida, os preguiçosos se de

fendem de seus fracassos dizendo que é destino,
não é, é falta de vontade, de luta, de vergonha.
Somos livres para escolhermos o que quisermos
na vida, livres. Dessa liberdade resultam nossas

escolhas, e das escolhas sobrevém o "destino".
Suas escolhas fazem o seu destino, cuidado"
pois, com a liberdade para escolher.

APrefeitura de Iaraguã do Sul gastou R$ 75 mil
dos cofres públicos para fazer uma pesquisa '"

çom,usuários,.Qo transporte- côletivo"no.municí- "I

pio. Entregue no dia 6 de março - com, três meses'
de atraso - o levantamento realizado ainda não

trouxe nenhum resultado prático. Já é questio
nável que .a Administração tenha arcado com os

custos de um trabalho que apresentou resultados
que eram óbvios., Os itens mais citados pela po ..

pulação diZem respeito ao aumento
i

dos norários
e linhas de ônibus, diminuição do valor da tarifa e

da lotação. Até aqui, absolutamente nada de novo.

,

Fale conosco
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Oeste - Dia 8 de março

LinhaNereu Ramos - Centro - 6h50
Tita Pretti com destino ao Terminal Urba

no, no Centro de Iaraguá do Sul.
No trajeto, a cada ponto

embarcavam no mínimo cinco

passageiros que iam lotando o

espaço do veículo. Os assentos
são concorridos e até idosos,
que têm 10% dos bancos re

servados segundo o artigo 17
do Estatuto do Idoso, fazem os

percursos levantados, sujeitos
a sofrerem alguma lesão por
conta do balanço do ônibus.

Eram 7h da manhã e dentro
do ônibus já havia 27 pessoas
sem bancos para sentar. Apesar
dos desembarques, o número
de passageiros que viajavam em

pé não foi menor que 30
durante o trajeto.

"Hoje ainda
tem poucas

Panorama geral
As amarrações
do transporte

Eles acordam cedo, se deslo
cam até o ponto de ônibus mais

próximo para.enfrentar uma jor
nada de trabalho cansativa. Mal

chegam ao trabalho e já estão

exaustos. Isso porque o trajeto até
o ponto final, que dura cerca de
40minutos, é feito quase todos os
dias em pé. Essa é a realidade da
talhadeira Maria Marta Gadotti, .

51 anos, e de muitos usuários do
transporte coletivo que tomam a

linha Nereu Ramos e dependem
do serviço para a locomoção.

A reportagem do jornal O
Correio do Povo acompanhou o

trajeto que Maria faz diariamen

te, no ônibus que sai
às 6h50 do Lotea
mento Gadotti

. , ..

noOlUDIClplO
Usuários reclamam do serviço
nos quatro cantos do município

ção Canarinho.
A reportagem constatou o

descontentamento da popula
ção nos quatro cantos do mu

nicípio. As reclamações estão

relacionadas à lotação dos veí

culos' pouca oferta de horários
nos bairros, além da estrutura

-

dos ônibus e do valor da tarifa,
considerado alto pelos passa
geiros. A direção da concessio
nária do serviço não respondeu
para o jornal sobre os proble
mas apresentados.

JARAGUÁ DO SUL

Redação

De Norte a Sul e de Leste a

Oeste, repórteres do jor
nal O Correio do Povo usaram
linhas de ônibus em Jaraguá
do Sul, para ouvir a opinião
dos usuários sobre a quali
dade do serviço. Nos trajetos
percorridos, moradores rela
taram as deficiências encon

tradas no transporte coletivo,
oferecido pela empresa Via-

para pegar a linha da Seara".
Voltar espremida com mais de 80

pessoas na volta do trabalho. Isso é o

que a distribuidora de serviços Jane
Leybuttgen passa todos os dias. Ela

pega o ônibus que passa naWeg 2 por
volta das 23h45 com destino ao Rio

da Luz. O problema, segundo Jane,
é que esse horário é a única opção,
fazendo com o ônibus circule lotado.

"Nesse horário só tem esse ôni

bus, temos que ir desse jeito mesmo",
reclama. Como causa da lotação, Jane
aponta.outro problema: a falta de se

gurança. "Corno vai muito cheio, tem
o risco de semachucar se o motorista
frearmuito rápido", constata.

Jane conta ainda que algumas pes
soas precisam andar um longo
período de bicicleta ou a pé
depois do último ponto,
porque o ônibus não vai
mais para frente. Ela

chega porvolta da Ih
em casa.

Sul - Dia 19. de março

LinhaRio da Luz - Centro - 13h30

Alexandre Perger

Utilizar o transporte coletivo para
trabalhar, estudar ou passear deveria
ser uma tarefa simples do dia a dia,
mas nem sempre é tão tranquilo. No
bairro Rio da Luz, além de ônibus
lotado em alguns horários, os passa
geiros precisam enfrentar longas dis
tâncias para chegar ao ponto, poucas
opções de horário e o preço da passa
gem - R$ 2,75 no cartão e R$ 3 no di
nheiro -, que muitos consideram alta.

A operadora de máquina Creo
mara Ferreira, que todos os dias pega
o ônibus por volta das 13h30 para ir

trabalhar, reclama dos poucos horá
rios de ônibus para quem mora no

Rio da Luz. "Se a gente perde esse

ônibus, precisa andar uns 25 minu
tos para pegar a linha da Seara', con
ta a moradora, que ainda lamenta o

preço da passagem, "que poderia ser

bem mais barato".
Os horários da linha Rio da Luz

têm intervalos que variam entre uma

e pouco mais de três horas. No sentido
bairro-Centro, o primeiro ônibus sai
às 3h50 e o último é às 22h45. O perí
odo de maior vácuo entre os horários
é das 17h15 às 21h, quando não passa
nenhum ônibus indo para a área cen
tral da cidade. Com isso, acontece o

que Creomara relata: "os passageiros
precisam andar cerca de 30 minutos

Lotação é um
dos principais
problemas
relatados à

reportagemS Nereu
Ramos

Ribeirão
Cavalo

BrQço do
Ribeirão
Cavalo

Joraguá 84

PARADA

Passageiros
reclamam

do preço da
tarifa cobrada

pessoas em pé, pego este ônibus
todos os dias e nunca consegui fi
car sentada.A situação sómelho
ra depois das 17h, quando os ôni
bus da linha vêm menos lotados
e dá para sentar", relataMaria.

Segundo a Resolução nv

08/2008 da Agência Nacional de
Transportes (ANTI), o veículo
deverá apresentar a indicação da

capacidade do número de passa
geiros a serem transportados em
pé e sentados. A resolução tam

bém determina que, para efeito
de cálculo do número máximo
de passageiros, em pé, deve-se
considerar uma ocupação máxi
ma de cinco passageiros porme
tro quadrado.

O descontentamento de Ma
ria também é o mesmo da ser

vente Lurdes Borges, 38 anos. A

passageira confirmou que os ôni
bus estão sempre lotados . "Tem
muita gente que mora no Salto
e vai andando atéo Loteamento
Gadotti para aproveitar o ônibus,
já que saindo do Salto há poucos
horários", conta Lurdes.

Santo
Antônio

Três Rios
do Norte

Três Rios
do Sul

Tifo
Monos Estrado

Novo
Chico d
Paulo

TI
Mar

Sá
Lu

Porque
\ Malwee

Jaroguá 99

Barro do
Rio Cerro

Rio do
Luz

Rio Cerro I
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Norte - Dia 4 de a,

Santa Luzia via Schroeder - 7h
Tita Pretti

Falta de horários, excesso de
velocidade e alto valor da tarifa.
Essas são as principais recla

mações dos usuários de ônibus

que tomam a linha Santa Luzia
via Schroeder.

O vigilante Cláudio José
Frias pega todos os dias o ôni
bus que sai às 7h da Trindade,
entre Schroeder e Santa Luzia,
com destino ao Terminal Cen
tral de Jaraguá do Sul. Toda
manhã", o morador do bairro

Itoupava-açu, de Schroeder,
faz esse trajeto para levar a fi
lha Ana Cláudia (2 anos) à cre
che no bairro Vieiras, de Iara
guá do Sul.

"Esse ônibus está sempre
cheio e corre bastante, não sei
como ainda não ocorreu um

acidente", comenta. Frias diz

que sua esposa faz o mesmo

trajeto com a linha que sai da
Trindade às 4h, para trabalhar
no primeiro turno e também
sofre com a lotação.

João Pessoa

O alto valor da tarifa para
usar o transporte coletivo den
tro de Schroeder é a principal
reclamação da auxiliar de en

sino Mariana Alves, 55 anos.

Moradora de Schroeder III, ela
toma o ônibus todos os dias em

direção ao Centro da cidade,
onde trabalha, e não concorda
com o preço da tarifa. "Tenho

que pagar R$ 3,40 para andar
dentro da cidade, ou seja, pago
uma tarifa intermunicipal com
um valor abusivo", afirma.

A aposentada Terezinha
Kotchella, 57 anos, tem a Á,(/
mesma opinião sobre //.

/
a tarifa. Moradora ,/
do bairro Itoupa - //
va-Açu, ela co

mentou que vai
a Iaraguã do Sul

regularmente
para fazer com

pras e pagar
contas. "Se eu ti- \
vesse condições, ,
• • •

I

ma mais vezes,
mas preciso econo-

mizar porque a passagem émui
to cara", comenta.

Já a servente Maria Apareci
da Alcântara, 35 anos, diz que,
muitas vezes, teve que esperar
mais de duas horas no Centro

\

de Iaraguá do Sul para voltar à
Santa Luzia, porque o motoris
ta não parou quando ela ace

nou no ponto de ônibus. "Pelo
valor da passagem, o mínimo

que poderia ser oferecido é

qualidade no serviço", avalia.

...........

Santo
Luzia

PONTO
Linha

intermw1i.cipal
é alvo de críticas
da população
de Jaraguá e

Schroeder

Amizade

uo

rde
Nova

Vila Brasília
Lenzi Centro

Vila
Novo,

Jaraguó
Esquedo

Boa
VistoBarra do

Rio Molha

Do Molha

Cerro II

.
Vieira TRAJETO

Maratona
dos usuá,tios
do coletivo

começa cedo.Vila
Lalou Centenário

Ilha da
Figueira

Aguas
Claras

Combinei com a

minha patroa para
começar ma.is tarde
e pegar o próximo

ônibus, que passa às,
7h30, é mais vazio.

Gelei Maciel da Silva

PES
No dia 6 de março, a Prefeitura de Jaraguá do

Sul recebeu a pesquisa sobre mobilidade urbana,
com três meses de atraso, encomendada ao Ins
tituto de Pesquisa Catarinense (IPC) - empresa
vencedora da licitação.

Em relação às melhorias no transporte cole
tivo, os itens mais citados pela população dizem
respeito ao aumento de horários de ônibus, dimi
nuição do valor da tarifa, aumento do número de
linhas de ônibus e diminuição da lotação - anti

gas e constantes reivindicações da população.
O questionário, desenvolvido pelaDiretoria de

Trânsito e Transportes, foi respondido por 2.894
'

entrevistados, de 38 bairros e 23 linhas de ônibus.
A Fundação Instituto de Planejamento de Pesqui-

.

sa e Planejamento Físico-Territorial do governo
vai avaliar a pesquisa e em três meses deve apre
sentar. um plano de ações à empresa Viação Ca
narinho melhorar o serviço oferecido na cidade.

Entre as questões da pesquisa estão: renda
mensal familiar; sexo; idade; grau de instrução;
média de automóvel, bicicleta e motocicleta por
residência; grau de satisfação, entre outros.

Leste - Dia 26 de março

Linha Ilha da Figueira
- Centro - 6h50

SamiraHahn

Usar o transporte coletivo da linha Ilha Figuei
ra - Centro, às 6h50, exige paciência, equilíbrio e

disposição. A lotação que sai da localidade Pedreira
Rio Branco segue até o terminal urbano do Centro.

A reportagem do OCP fez esse trajeto e consta

tou que após 15 minutos de percurso, não havia
mais bancos desocupados. As pessoas começa
ram a ficar em pé, situação comum, como conta

a vendedora Marli Pereira, de 37 anos. "Ficar de
pé no ônibus é muito comum, principalmente na

ida e na volta do trabalho, às 7h e 18h".
São trabalhadores, idosos e estudantes que de

pendem do transporte público. Cristiana Oliveira,
de 20 anos, tem uma filha e conta que muitas ve

zes teve de levar amenina no colo e empilhar
bolsa e mochila para poder se acomodar

em um banco. "O ônibus fica muito
cheio, acredito que uma das soluções

\ seriamais linhas, uma especial para
estudantes", sugere.

Durante o caminho, o empur-
ra-empurra aumenta. São pes
soas na escada de entrada e de
saída, antes e depois da catraca.
Além de dirigir, o motorista é

responsável pela cobrança das

passagens.
A diarista Gelei Maciel da Sil

va, 40 anos, mora no bairro há um
ano e explica que evita pegar o ôni

bus neste horário. "Combinei com a

minha patroa para começarmais tarde
e pegar o próximo ônibus, que passa às

7h30, é mais vazio", relata.

-
...
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Lei Seca'

�onferência
daMulher
o PC do B de Jaraguá do Sul
Hromove um curso de form.rção
.e a 2a ConferênciaRegional
sobre a questão daMulher neste
sáõado, às 8h30>Iia Câmàta fie '.

Vereadores. Já a Conferência
li Estadual,:§elá lilo.clia 28 tie �bjJ!il .i'

.

,.
"

. '",' .

I i�

e aNacional ocorrerá de 18
a 20 demaio deste ano.

f'; Ilil ;,#'
..

:]' '1;1
IlH. I"

'I!
, '

Ponto·,.para/,// ,',
--

,

o Reiúke' ,

.

Q prefeito de Corupá e '. .

1,_.,' I /. I ii ','
J

',I' I

presidente daAihvali, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
está no meio de um tíroteío
entre a prefeita de Jaraguá,
Cecília Konell (PSD)., e Mário
Reinke (PSDB), prefeito de
Massaranduba: Mesmo já
sabendo do resultado da

localização das antenas no
Morro do BoaVista, divisa
entre os dois município, o
peemedebista preferiu não
causar alarde. Não adiantou,
agora todos já sabem que
Massarantluba tinha razão.

.

3275-0065'
.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Senador questiona projeto do ICMS
O senador Casildo Maldaner (PMDB

SC) manifestou preocupação com

.

o projeto que uniformiza as alíquotas
do ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadoria e Serviços) nas operações
interestaduais com produtos importa
dos. A matéria foi aprovada na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCI), seguindo para análise na Comis
são de Assuntos Econômicos, que deve

-

rativo, mas disse que da forma como está

proposto, o projeto pode aprofundar um
processo de concentração de riquezas
ainda maior, além de gerar desequilíbrio
entre os Estados. i'A unificação do ICMS

amplia distorções regionais e fortalece a

concentração de grandes centros de con
sumo. Será que não estamos trilhando
um caminho de retrocesso, que enfra
quece os entes federados?", questionou.

apreciar o texto na próxima semana.
Casildo disse que o projeto vai trazer

grandes prejuízos para os Estados. De
acordo com o senador, estudos apon
tam que Santa Catarina pode perder R$
1 bilhão anuais em recursos, além de ver
a diminuição na oferta de empregos e o

esvaziamento dos portos do Estado.
.
O senador reconheceu que o tema é

de grande importância para o pacto fede-

MARCELE GOUCHE

Novo eixo viário
Nesta semana, a prefeita de Iaraguã do Sul,
Cecília Konell, assinou um decreto autorizando
a desapropriação de uma área de 645 metros
quadrados na ruaAffonso Nicoluzzi, bairro
Rau. No local será construída parte da obra
do novo eixo viário que vai cortar quatro
bairros: Chico de Paulo, Vila Lenzi, Água
Verde e Estrada Nova. A nova via terá uma

Nenhum vereador compareceu ontem na reunião da comissão
responsável por organizar um seminário que irá debater os

problemas na gestão das águas nos municípios da microrregião.
Idelvino Furlanetto (a direita na foto), coordenador do Fórum

Permanente para Preservação do Aquífero Guarani, comandou o

encontro - mobilizado também pela Alesc (Assembleia Legislativa
de Santa Catarina) e Câmara de Schroeder. Nem o anfitrião do
Paço, o presidente do Legislativo, Manoel Ednilson Burgardt

(PT), estava presente para receber os convidados .

articipação zero em c roeder

.

extensão de 2,1 quilômetros e vai da rua
Venâncio da Silva Porto até a rua São Miguel.

Câmara�Com Você voltou
O Projeto Câmara.ComVocê começou as atividades de
2012. Já é o terceiro ano da execução do projeto instituído
por lei. Alunos e professores participam desta iniciativa,
sugerida pela vereadora Natá1ia Lúcia Petry (PMDB).

Farei minha defesa por escrito e

depois de forma mais cont�ndente,
pois serei questionado pelos membros

conforme o regimento interno da
Casa. [...] � que tem de ser feito

judicialmente vai ser feito. Aqui,
quero me defender no mérito. Ainda
não tive oportunidade de fazer, eu
farei e provarei que sou inocente.

Férias da prefeita
Com a definição pelo nome de Niura Demarchi como
'pré-candidata a prefeita pelo PSDB, agora o atual vice
prefeito de Jaraguá, Irineu Pasold, pode assumir o
comando da Prefeitura durante as férias de Cecília, em '

maio, sem empecilhos legais, já que.não está no páreo do

pleito eleitoral deste ano. Como será a atuação do tucano

enquanto adversário político da mandatária?

Senador Demóstenes Tones (sem
pa!,·tido ..GO) sobre as denúncias de
que usou omandato para beneficiar

o bicheiro Carlinhos Cachoeira

--
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(espero que não chegue tão cedo), quero tocar cada vezmais e
voltar nos lugares que sempre toco e conhecendo novos. Sem
esquecer do futuro, oumelhor, fazendo o pé demeia,

Se não fosse a música, o que você 'faria profissional
mente que o deixasse igualmente satisfeito? Talvez não
soubesse responder. Por alguns motivos já tive vontade de
parar de tocar, mas sempre algo me dizia para eu continuar,
não desistir, ter fé, trabalhar sério e acreditar em mim, pois
sabia que iria conseguir viver do meu sonho. Já fiz outras

coisas, estudei.fiz alguns cursos, mas nada comparado a fa
zer aquilo que mais gosto: tocar. Por isso sempre investi em
mim, enquanto alguns amigos trabalhavam para comprar
seu primeiro carro oumoto, eu comprava discos e tinha cer
teza que deles viriameu carro.

o que é fundamental para ter uma boa vibe com o

público? Estar feliz, alegre, satisfeito por estar ali naquele
momento. Independente de como foi o meu dia, me sinto

responsável em levar essa vibração, essa energia positiva.

Como você analisa o Brasil hoje de uma forma geral?
É bom estar aqui? A cena brasileira sustenta uma carreira
sólida? A cena está em constante mudança. Antes era ape
nas dance music, hoje é house, electro, techno, deep, entre
outros estilos musicais que cada DI toca. A noite às 'vezes é

. ingrata, mas dificuldades têm em todas as áreas e cada um
tem que lidar do seu jeito.Adoro estar aqui, não sei se conse
guiria viver .em outro lugar.

Onde pretende chegar com a tua música? Antes eu ti
nhaum sonho de tocar em Ibiza, na Space. Realizei em 2008,
fui, toquei, conheci; aprendi. SQU um dos poucos Dls brasi
leiros que tocaram nesse incrívehclutíe, que é o número um

"Quero tocar cada fes
como se fosse a prime·

Informações básicas... nome completo/nome artístico,
quantos anos? Conrado Elias do Nascimento Neto, DI Con
rado, 34 anos. Chega uma certa idade que temos que escon
der certas coisas! (risos)

-

Conta para gente como começou a carreira. O que foi
que te direcionou para a música e para o trabalho como

DJ? Comecei em 1994, quando morava' em São Paulo, após
fazer um curso na Fieldzz Produções com o grande DI Iraí
Campos. Desde pequeno, sempre fuimuito curioso, ligava o
som da minhamãe e ficava gravando fitas e depois eu já to
cava nas festinhas de amigos. Muito apaixonado pelamúsi
ca' acreditei e fui atrás do sonho, lógico que, naquela época,
não tinha o glamour que tem hoje.

Qual é a primeira coisa que você pensa/sente quan
do começa uma apresentação? Penso nas pessoas que
estão na festa esperando minha atitude, prontas para se

divertir, dançar, beijar, se emocionar... Me sinto na obri
gação de fazer o melhor e isso é retribuído com sorrisos,
mãos para cima e gritos. Essa troca de energia, sem dúvi
da, é amelhor parte.Você ver nos rostos das pessoas a ale
gria de estarem ali na sua frente curtindo seu som, sendo
reconhecido, e isso dá cada vez mais vontade de continu
ar tocando e levando essa alegria.

Você tem a agenda cheia, como é estar cada fim de
semana em um lugar diferente? Como fica a vida pesso
al estando sempre na estrada? Realmente! Graças a Deus!
É muito bom saber que cada vez mais pessoas querem co

nhecer meu trabalho. Às vezes sou cobrado um pouco pela
minha esposa, mas, elame conheceu assim, sei que umdia o
DI Conrado talvez não irámais agradar, então, será ahora de
parar e aposentaro fone. Enquanto essemomento não chega

do mundo. Hoje quero continuar tocando cada festa como
se fosse a primeira, com aquele frio na barriga, às vezesner
vaso, mas dando o melhor e tentando agradar o maior nú
mero de pessoas possíveL

Que tipo de som você tem ouvido, o que curte e reco
menda? Sou bem eclético, costumo dizer que não ouço as

músicas que toco, a não ser quando as compro, para conhe
cê-las. Faço isso para não enjoar, pois preciso sentir a mes
mavibração das pessoas que estão ali na pista dançando. No
.meu carro tem um pouco de tudo, vários artistas nacionais e

intemàcionais. Recomendo ouvir aquilo que você se identi
ficar, o que tiver afim de ouvir, independente damoda.

Projetos para 2012? Produzir mais! Está sendo um ano

maravilhoso e só tenho a agradecer. Continuar trabalhando
e sonhando. Afinal, você é do tamanho do seu sonho.

Deixe um recado para galera de Jaraguá do Sul e
região. Muito obrigado a toda a galera de Iaraguá do Sul e
região que curte o DI Conrado. Obrigado também ao meu

amigo ThiagoMattos, que desde a primeira vez que toquei
em Jaraguá acreditou no .meu trabalho, dando-me várias

oportunidades. Obrigado Senhor, obrigado pai e niãe. Te
nho essas duas frases tatuadas no meu braço esquerdo.
Sempre agradeço a tudo, a todo momento. Obrigado tam
bém a todas as pessoas que de alguma maneira sempre
torceram por mim e ainda torcem. Obrigado a todos os

donos, promoters de casas noturnas, festas por terem me

dado a oportunidade de tocar. Sem eles, e principalmente
sem o público, não teria chegado até esse momento, res
pondendo esta entrevista. Obrigado de coração. Espero
que tenham go�ta?o e nos yerpos sábado, em mais uma

grande festa na TheWay Club.
'
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Sensação de
ar-abafado
Solcommuitas nuvens do
Oeste ao litoral Sul. Nas
demais regiões, condição de
chuva isolada. Temperatura
em elevação. Sábado de
tempo instável com céu
encoberto com chuva no
decorrer do dia do Oeste ao

Sul do Estado. Nas demais
regiões, aumento de nuvens,
e pancadas de chuva entre
tarde e noite. Ocorrência de

descargas elétricas. Risco
de temporal com ventania e

queda de granizo isolado.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudeste 2km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Leste 12km/h

em um horário,

80010• 15h Vento não favorável Leste 16km/h I(
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Leste 12km/h de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Na casa do patrão
o patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha, seu José, não deixe a sua cadela entrar novamente naminha casa!
Ela está cheia de pulgas!
No mesmo instante o caseiro vira-se para a sua cadelinha:
'- Teimosa, vê se não entramais na casa do patrão! Lá tá cheio de pulgas!

udoku

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 ,

! t .vquadrado de 3x3.'· I
�� I. di

.....
19° 30°

... ..
19°30°

.....
21° 27°

a

.....
21° 24°

riciÚlna
.....
190300 CHEIA 6/4

MINGUANTE 13/4

NOVA 21/4

CRESCENTE 29/4

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá o

e Região

Previna-se!

/
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

MíN: 19°C
MÁX: 29°C

SEG
MíN: 16°C
MÁX: 25°C

São 'Francisco do Sul
• Preamar
• 3h04: 1,4m
• 10h24: 1,2m
• Baixamar
• 6h54: O,3m
• 14h32: O,5m

Itajaí
• Preamar
• lh06: 1,Om
• 19h44: O,7m
• Baixamar
• 4h53: O,5m
• 22h06: O,6m

• Preamar
• 8h58: O,3m
• Baixamar
• 14h04: O,lm

f orianópo's
• Preamar
• lh04: t.trn
• 19h13: O,8m
• Baixamar
• 7h24:0,7m
• 22h: O,6mTábua

das marés Imbituba

HORIZONTAIS
1. História em quadrinhos com características orientais;

Associação Brasileira de Propaganda 1.
2. Dispositivo que permite ajustar um aparelho ou sistema

a usos diversos 2

3. Pastel de massa cozida, passada na farinha de rosca

e frita 3

4. O romancista português de Queirós (1845-1900), de
"A Ilustre Casa de Ramires" ; Pano largo de lã, usado 4

como agasalho
5. Um fio de cabelo embranquecido; Automóvel fabricado 5

pela GM
6. Elemento de composição: igual, semelhante; Desig- 6

nação cortês de mulher
7. Período provisório 7
8. Carnívorq parecido com a ariranha; Redução de sinhá
9. No futebol, atingir violentamente com a bola a trave ou B

o adversário
10. Nascido na Inglaterra ou na Itália 9
11. As iniciais do ator norte-americano Lancaster (1913-

1994), de nA Um Passo da Eternidade" ; Vasta exten- 10
são de água que se encontra na superfície do solo, sob
a terra ou numa depressão 11

12. Uma das cores da violeta; (Pop,) Casebre
13. Município do Rio Grande do Sul, próximo à capital do 12

estado; O érbio, entre os químicos.

VERTICAIS
1. O mais alto posto na hierarquia do Exército brasileiro
; Grande rio espanhol, o maior da península ibérica,
depois do Tejo

2. Acréscimo / Objeto que ajuda a ver ou ler
3. Organização que coordena e promove pesquisas astro

náuncas nos EUA; (Fig.) Consumir pouco a pouco;
Interjeição para espantar aves

4. Sigla in,glesa de um sistema de determinação da posi
ção de um objeto na superfície da Terra por meio de
satélites / Ter sob domínio

5. Microscópica parte da matéria; Cavalete usado .para
apoiar máquinas fotográficas, filmadoras, etc.

6. Ato de exibir ou amncíarcom ostentação
7. Tornar espesso; Penugem do lábio superior do homem

e de algumas mulheres
8. Boletim Oficial; O grande rio inglês que banha Londres

; O tratamento íntimo do homem da roça
9. A parte dianteira de uma embarcação; Esmaecer, em

palidecer.

2 83 11 5
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A palavra de ordem no Sesc de Jaraguá do Sul é
teatro! Dois espetáculos de encher os olhos
acontecerão hoje e amanhã no

1/

point" cu�ral da
odade,

Apresentada pela Cia Andante (Itajaí/SC) o

espetáaJlo de animação "O Menino Maluquinho",
baseado no personagem de mesmo nome criado

por Ziraldo, busca por meio da singeleza e poesia
visual do teatro de OOnecos, o resgate da essência,
pureza e símpliddade das brincadeiras infantis Hã
moda antiga". Combinando técnicas de

manipulação de luva, vara, silhueta e outras formas
teatJais, o espetárulo proporciona encantamento,
divertimento e prinápaJmente uma experiência
sensível. Ai apresentações acontecem hoje a partir

,

das 12h3Oh e vão até às 2Oh. A dassificação é livre

para todos os públicos.
Amanhã é a vez da Rústico Cia Teatral (JoinvillelSQ
apresentar o espetáa.J1o I/Marro".
A peça é uma inspiração poética que viaja pelo
traba1ho do ator rapsodo. Imerso no text�

IIO livro
de 'Marco 1., de Flávio Cameiro, e na linguagem
gesluaf pesquisada pelo ator Vinidus da Cunha, o
público contemplará a criação da cena teatral' por
meio de um texto narrativo períormatízaco,
O ator rapsodo investiga a relação atoral entremeada
da narrativa épica, do distanáamento e da
sensorialidade.' Esse conceito de ator pressupõe um

trabalho �ntelectual por parte de todos que
constroem o espetáaJlo: o ator; a encenação e o

público. O ator, pela proposição sígnica entJe texto e

gesto. A encenação, pela proposição sígnica entre as

partituras do ator, da iluminação, da 1rilha sonora e

dos Sentidos. O último, tão importante público, pela
ideia final consInJída a cada partitura - a uníão e

somaó1.ação de todas as partituras� da
encenação. A peça estará em cartaz hoje a amanhã
no teatro do Sesc, das 2Ch às 21 h e é secomendada

para maíores de 14 anosSesc I das 2<l1 as 21h e é
recomendada para maioresde 14 anos.

c U L 1

A parada é rock'n relU As bandas Ribas
On The Rocks, Os Sheldons e Hard

Vottage juntas numa noite que promete
chacoalhar o Espaço do Oca. Os caras do
Ribas vem com u.m tributo ao MISfits
(banda americana oiadora do hotTOr

punk). Horror punk ou horror rock é um

estilo musical qu.e, mistura a essênoa
sonora do punk rock (músicas O'UaSt

rápidas e simples) com elementos do

rockabUIy e do gotlic rock. mm tEmas

geralmente baseadas em tirmes. MOS e

contos, de terror e fiajio aênüfica Os
Sheldons detonam CO\lefS de Strok� Fac

Fighters com muita competência e oHad
Voftage, banda da casa, tem no repertorio
clá$icos do MetaUca. Stone Tempfe Pifo1s.
e por aí vai. O brother Jefy Frang:l é o

idealizador da parada, e muito bem
assessorado pelas musas do Motriz

Produções, Jessin e Camila. A parada rola

amanhã, vulgo sábado, no Espaço Oca.
Rockers unidos para mais uma cerebração
a boa música.

��
Fotos do grande parceiro Marcelo luíSt ilustrando a
coluna desta semana. Todos os direitos reservados.

- Barão Vermelho: O Primeiro a gente nunca esquece -

por Sal Ariston Jr.;
- Entrevista - HUGO RUSfLAR (artista plástico);
- FESTIVAL ROCK SHAKE no Espaço Oca!

www.cabanacult.blogspot.com

Cabana Cult
tlustração: Nando

Salve "rapá"! Muito se fala em fazer a diferença e revolução, temos
aqui uma oportunidade de que [$O seja mais do que pafavras em
redes sodas, segue em abaixo uma informação imp:>rtantiSsima parra
todos que fázem� consomem, amam ou se importam com a música!
A Pec da Música está perto de se tomar urna realidade e agora
precisamos de toda a mobi[!zação possVel pata não rnonmno5 na

prara. Após as vitórias esmagadoras nos dois turnos da Câmara dos

Deputados,; o projeto está na CCJ do Senado, sob a relataria do
Senador Eunfào de Oliveira.
Dia 11, o Senador Eunído feu o relatório e dia 18 acontece a votação .

na CCJ. PecflffiOS aos amigos da músi<a que rtguem para os
Senado[$ do seu Estado que compõem essa CCJ (nomes e contatos
abaixo) ratificando a' portânàa da Pec da Músêca para a produção
de música brasifeira, prindpatmente a independente..
Para quem. não sabe, a Pac da Música�ta a àrolfação de mÚ5iGJ.
brasileira de todos os impostos (distribuição iW e digita�. Iss:>
significa que comprarmúsica brasiteira vai ficwmais baratof aférn de
fadUtar a drcuIaç30 que hoje é dmcultada pela irridêrtda eh ICMS
Substituto.A parti da Poc da úsica. um artista independente 00 I«>
Grande do Su[ val oonsegu' fazero seu� chegar em São Paub"
no Pará, etc, sem os entraves burooáticos e 1ributários que e<i&em
hoje. Além dsso, garante à música brasileira competição em pé de
igualdade cem a música estrangeirar que hoje desfiuta 'de benetidos
nscaiS do Estado do Amazonas.
Aba� contato do sanador eq

.

da nossa regtão. \Ia os agi . A Pec
da M'" â uma vitória pô a mUsica bcasifeira e para o artista

tndependente brasilei� Luil: enrique (PMDB�
lu'

.

ue@sena. .90 br e (6 33Q3..M46I6441.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para vinjci�!scabar�k,@gnlaiLconl ou p:êlU!lícocabana@g,rnail.conl I
_

•
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JHONNY NEVES

LINDAS Fabe Klitzke, Aline Marin e Sonalle Pessoa curtindo as baIá.das da moda

./

Leitores fiéis
A UVA, União dos "Vascainos"

L"lAposentados, que tem como

fundadoresAdemarDuwe,Bubi
Hertel,Werner Voigt, ReinerWie

le, Bruno Behling, Nelson Tar
nawski e mais uma trupe do

bem, que se reúne diariamente
em frente ao Nelo Hotel, além
de discutirem assuntos de rele
vância da urbe sorriso, também
acompanham a minha coluna
todos os dias.Ah... Ontem,foram
vistos conferindo a Revista Nos
sa.É isso aí, amigos!

odre
Todo dia uma. A queridíssima
Raquel Schultz, espirituosa
e uma das gatas de destaque

_

em nossas baladas, foi muito
assediada por uns garotões
na Fuel Living, quarta. Diz
ela que um deles veio com

a cantada mais babaca do
ano. Simplesmente, o garoto
chegou para Raquelzinha e

disse: "Você não é Ana Maria

Braga, mas eu sou Mais
Você". Será que alguém em sã

consciência cai numa
cantada furada dessa?

Sexta Living
Hoje à noite com a presença
dos sertanejos Luciano &

Gabriel, a festa vai comer
solta na Fuel Living. Muito
embalo commulheres free
até as 23h. Vai perder?

Sorry!
Gente, até que sou vaidoso.
Feio do jeito que sou, preciso
me cuidar. Mas por favor,
entendam, tenho uma cabeça -

e uma cabeleira e só. Consigo
dar um trato nas minhas
madeixas uma vez pormês e

olhe lá. Por isso, infelizmente
não é possível prestigiar todos
os amigos cabeleireiros como
gostaria. Sorry!

FELIZARDA
Arianna Souza

Alves, da Ni$san,
foi a ganhadora do

ingTesso para o show
-de Jorge & Mateus,
sábado, na Arena.
A promoção foi da

CollUta do Moa

JHONNY NEVES

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

moagoncalves@netuno.com.br

-,

Frase do
milênio
A frase a seguir certamente
foi criada por um gênio. Diz o

seguinte: 110 horário político
é o único momento em que
os ladrões ficam em cadeia
nacional." Pela verdade e graça
exposta nela, que apenas
reflete um desejo do povaréu,
merece circular o mundo.
Copie e espalhe entre seus

amigos. Esta também é uma
forma de ajudar o Brasil.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Confraria do Churrasco,
onde é servido o melhor

rodízio de carnes da cidade.

Miau
Os meus amigos línguas de
veludo costumam dizer, que
gato é bicho ladrão. Se isso
confere, estamos mal nesse
quesito. O que tem de gato
"lalau" por aqui, por ali e por
acolá, não está no gibi. Portanto,
todo cuidado é pouco. Seja
com gato preto, seja com gato
branco. Mais cuidado ainda, se
o gato tiver olhos gateados.o que fazemos

por nós mesmos
morre conosco,

mas o que fazemos

pelos outros e pelo
mundo, permanece

e é imortal.

Albert Einstein

Chorinho novo
Nasceu ontem o pimpolho
Arthur, o primeiro filho do
ex-craque de futsal Uilson

Maba, o popularMabinha, e
sua Nicia. Parabéns!

JHONNYNEVES
li' "

Tee nte·
• Sábado, noBar do
Sérgio, Beto Fiscal e Tato
Branco movimentam
um ''delicioso' ('come;
e bebes':

• O vereadorAfonso
PiazeraNeto jáprepara
o tempero do churrasco
para comemorar no dia
16 de abril a idade nova.

'.' ,

.

• MaristelaWolf, da
DoceMel, é outra
mulher que quando é
chamada para fazer
o bem, sempre está
presente. Continue
assim! .

•Dia 12 de maio, na
sede do Círculo Italiano,
acontece o 7° Café
Colonial do cvv.

• Valorize e

respeite o idoso.

BALADA L�ssa Santos e Adri Carvalho

nos corredores da Fuel Living
MAURICIO HERMANN

DECORAÇÃO Os arquitetos Raphael e Keidy Cavalcanti
trazem novidades na Revista Nossa, edição de abril

Jacaré Banguela
"Iovem posa sorridente ao ser presa ao

por atear fogo no apartamento do ex",
Caso ocorreu em Carlisle, na Pensilvânia.
Morador notou a fumaça e apagou as

chamas. E você reclamando só porquê sua

exvigia seu Facebook ... francamente!

Café Colo_nia)
Pelo meu iPhone tenho recebido
vários elogios sobre o café colonial
da Confeitaria Bela Catarina.Dizem

que Georgete, dona do pedaço,
tem se esmerado muito no quesito
qualidade e conforto. Bom demais!
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Crôn·c
Charles Zimmermann,

escritor

•

Palavras às avessas
Cada povo acessa a realidade de sua

maneira e com lógica própria. Se formos
perguntados quantas cores tem o arco-íris,
diremos que são sete. Mas na língua demuitas
das tribos africanas, afirmam antropólogos,
as sete cores do arco-íris são designadas por
só duas palavras, que correspondem às cores

"quentes" (vermelho, laranja, amarelo) e
"frias:' (violeta, anil, azul, verde). Uma cor não
é a mesma em toda a linguagem. Os celtas
não distinguiam a diferença entre o verde e

o azul. Para designar-o verde, o azul escuro, o
azul claro, o cinza e omarrom, os indonésios
só têm três palavras no seu idioma: gua
(verde), tei (para cinza claro, azul escuro,
azul claro) e zai (castanho e cinza escuro). O
mesmo fenômeno varia de rótulo conforme
o país. Ainda nas tribos africanas, além da
"falta' de palavras paramuitas situações,
percebe-se as atitudes. Tomando de exemplo
o filme ''AMasaiBranca': após viver numa
tribo e ter um filho com o nativo, a atriz
principal abandona aquele cotidiano para
voltar a viver sua vida de classe média alta na

Europa. Antes de partir, elamentia afirmando
por diversas vezes ao seu companheiro e pai

v las

da criança, que voltaria. E o nativo acreditava
com veemência. Nas tribos africanas a atitude
mentirosa não existe. Não faz parte do seu

cotidiano. A palavramentira também não está
nas suas línguas. O mesmo acontece com a

atitude 'viciosa da corrupção, que encontrou
naÁfrica, o seu "celeiro". Conforme o escritor
moçambicanoMiaCouto afirma nas suas
obras, a corrupção não existia naÁfrica até
a chegado dos colonizadores. Ninguém
sabia o que era isso por lá. Hoje, omaior dos

Nas tribos africaaas a atitude
mentirosa não eXiste. Não faz

parte do seu cotidiano. II palavra
mentira também não (...).

maiores problemas do continente africano se

resumem a uma só palavra: corrupção.
Voltando ao tema deste artigo, a diferença
na visão das palavras de um povo ao outro,
o inglês "toma' fotos (to take a picture); mas
no espanhol "se sacam" e no português
"tiram-se" fotografias, corria se esses idiomas

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Rodrigo pede desculpas a Pedro por tê-lo destratado em Marajó. Pedro
fica espantado ao saber que ganhou um apartamento de Verbena. Carmem
e Zé pedem para Jacira e Tobias tomarem conta do bar enquanto eles esti
verem fora. Miriam combina de se encontrar com Pedro na redação. Rodrigo
mostra seus desenhos para Teresa. Henrique elogia Juliana. Francisco ensi
na Bruno a tocar clarineta. Rodrigo convida Marlene para trabalhar na ONG.
Pedro chega à redação e é cumprimentado por todos.

AQUELE BEIJO - GLOBO - 19R f'

A emissora não divulgou o resumo.

AVENIDA BRASa. - GLOBO - 21R
Carminha expulsa Nilo da piscina de sua casa. Muricy vai ao encontro

de Leleco na delegacia. Suelen tenta conquistar Leandro. Muricy discute
com Tessália e tenta impedir que Leleco seja sono, Jorginho pensa em Nina.
Leandro leva Suelen para a casa de Diógenes e lá ela encontra as fotos

rasgadas no lixo. Tufão tira Leleco da cadeia. Monalisa repreende Adauto por
ter contado a Muricy sobre a prisão de Leleco. Nina vê Carminha roubando
mercadorias em urna loja e assume a culpa para ganhar a confiança da pa
troa. Jorginho se irrita ao ver Carminha em sua casa. Nilo vende um relógio,
mas é assaltado logo depois. Jorginho abraça Nina para protegê-Ia da chuva.

MÁSCARAS - RECORD, - 22R
O homem volta com apenas um dos bebês e afirma que o outro

mergulhou. Maria constata que ele não está com Tavinho. Otávio acusa

Martim de estar atrás de dinheiro e de querer afastá-lo de Maria. Décio
admite ter condenado Otávio por não ter acompanhado Maria na viagem
de navio. Otávio pressiona Décio para que aponte a arma para Martim.
Martim pega a arma de Décio e verifica que está descarregada. Otávio
volta a acusar Décio e Martim de. terem sequestrado Maria e Tavinho e

oferece dinheiro para eles. A babá tenta consolar Maria e afirma que os

sequestradores só querem assustar para conseguir mais dinheiro. Martim
diz ao cunhado que ele tem mais motivos para se livrar de Maria. Décio

pede ae fazendeiro que admita se for.o responsável pelo sequestro.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT - 20R30
Saulo comenta com Olavo e Amanda que Flávio e Aline podem ser

cúmplices e ainda amantes. Regina flagra Eduardo com exame de Amanda
nas mãos. Regina diz que Eduardo não poderia ter aberto o exame médico.
Ao encontrar Heloisa, Eduardo revela que Amanda está grávida. Descon
fiado, Eduardo diz que Vitqr e Glauco podem ser o pai. Amanda vai à casa
de Dinho e revela ao amigo que foi sequestrada pelo mesmo bandido que
invadiu a casa dele. Decidido a parar de beber, Michel esvazia as garragas
de álcool na pia. Janaína vê Luciano com outra mulher no vilarejo. Dinho
conta a Amanda que uma vez seguiu Flávio e foi parar no cativeiro do se

questro de Aline, e desde então Flávio o persegue e faz ameaças. Amanda
descobre que Flávio, Aline e Roni estão juntos. Janaina pergunta a Luciano
sobre a mulher que ele estava na cidade. Para provocá-Ia, Luciano diz que
tem quem goste dele. Durante o jantar, Aline provoca Vera ao dizer que
ela é a grande culpada pela morte de seus pais. Janaína revela a Luciano

que é virgem. Os dois trocam beijos. Michel viaja a São Paulo para conver
sar com Regina. O médico pede para Regina voltar para ele. Michel pede
perdão e revela que está tentandolarqar a bebida. Eduardo pergunta a'
Amanda se o filho que ela está esperando é dele.

" o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

chamassem atenção sobre o ato invasivo _

inerente ao uso de uma câmera, que nos
"arranca' imagens. Domesmo modo, em
português nós sonhamos com alguém, como
se acompanhando a cena ou a pessoa. O

inglês, mais distante e individualista, sonha a
respeito de alguém (to dream of). Pensamos
em algo ou alguém, como semergulhássemos
nele. O idioma de Bush pensa sobre (trinks
of), uma atitudemuito mais desconfiada
diante do desconhecido, como se tudo
lhe fosse de antemão estranho. O povo de

língua inglesa, é bom lembrar, introduz um
amigo (introduce), larga-o ao desconhecido,
enquanto nós o "apresentamos" (oferecemos,
presenteamos): o que é seu também. O inglês
não tem nada que ocupe o lugar da nossa
distinção para "amanhecer", "entardecer" e
"anoitecer". O mesmo objeto que nos protege
da chuva (guarda-chuva) para outros povos
faz sombra: umbrella, guarda-chuva em
inglês, vem do latim umbro (sombra). Ora
falta a cultura da palavra específica para
uma ideia ou objeto, ora o sentido dado ao

mesmo item da realidade se revela distinto ao

estabelecido por outros povos.

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

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

Suri. é a mais novamoradora do ôrquidário Oma Seu, na Barra
do Rio Cerro. Ela adora estar entre as belas orquídeas

Aniversariantes
i3/4
Ada Hansen Giovanella
Adelina de Souza
Celso Luis Piazente
Cesar Pradi Floriani
David G. Fiatkowski
Elizabeth de oliveira selvlein
Erica Rossio
Flavio Vítorello
Gilnei Glumlnski

Hilmar Rubens Hertel

Ingrid N. Siewerdt '

Jéssica Aline Paterno ./

Josiela de Souza
Josimar L. Mattedi
Karine S. Andreatta
Leonardo Barbieri Klabunde
Marcelo Lucas Leal

Marguit Frieqqrn9��iSbPfp'
Maria Valnaide Garcia

Marlon A. Grassmann
Neuza Forlin
Osmire Tomaz
Rute Steinert Krueger
Sabrina Gaedtke
Sidnei Fabiano Muller
Simone Mattos da Silva
Tanise Maurília Pereira

I' I �.�ylr}r?,,���r�[ll� I'

ativo é um fascínio imenso,
muitos dos quais se alternam
na narrativa. Leitores que
apreciam a construção de
ummundo deíntríga e ação
mergulharão nesta história
rica e complexa.
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Cinema

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 2
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - Dub. 15h
• Espelho, Espelho Meu -14h40, 17h, 19h10
• Cine Breithaupt 3
• Jogos Vorazes - Leg. � 21 h1 °
• A Mulher de Preto - Leg. - 14h20, 16h40, 19h,
21h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 14h15, 16h30, 18h45
.GNC2
• Área q - Dub. - 14h30, 16h45, 19h20, 21 h40
.GNC3
• Silli Pig - Dub. - 13h30, 18h30
• Xingu - Dub. - 15h40, 20h45
.GNC4
• Guerra é Guerra - Leg. - 20h, 22h
• O Lorax: em busca da trúfula perdida - Dub. -

13h50, 15h50, 17h50
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 14h45, 17h, 19h, 21 h20
.GNC6
• Titanic (3D) - Leg. - 17h30, 21 h1 °
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 13h20, 15h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• 12 Horas -_ Leg. - 14h20, 16h20, 18h50, 21 h20
.GNC2
• Xingu - Dub. - 14h, 16h
• Guerra é Guerra - Dub. - 18h, 20h, 22h
.GNC3
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h45
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 16h45, 19h 15, 21 h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1
• Titanic (3D) - Leg. - 17h30, 21 h1 °
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 13h20, 15h30
.GNC2
• Guerra é Guerra - Leg. - 22h1 °
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h30, 15h40,
17h50,20h
.GNC3
• Projeto X - Leg. -14h, 16h15, 19h, 21h30
.GNC4
• Fúria de Titãs 2 - Dub. - 14h30, 16h30, 19h1 0,
21h20
.GNC5
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h40
• Xingu - Dub. - 17h40, 19h40
• O Lorax: em busca da trúfula perdida - Dub. -

13h45, 15h50
• SALA VIP
• O homem que mudou o jogo - Leg. -14h10, 16h45,
19h20, 21h5Q

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Fúria de Titãs 2 -.3D - Dub. - 12 anos - 13h30, 15h45,
20h10, 22h25

• Fúria de Titãs 2 - 3D - Leg. - 12 anos - 18h
• Cinepolis 2
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h, 15h20, 17h35,
19h55,22h15
• Cinepolis 3
• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos -14h15
• Titanic - 3D - Leg. - 10 anos - 16h30, 20h30
• Cinepolis 4
• Projeto X -18 anos -12h (A), 15h, 17h, 20h, 22h
• Cinepolis 5
• Silli Pig - Dub. -12 anos -14h, 19h
• Xingu - Dub. - 12 anos - 16h1 0,21 h25
• Cinepolis.6
• Heleno - Dub. -12 anos -13h10, 15h50, 18h15, 21h
• Cinepolis 7
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 16h20, 21 h15
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - 3D - Dub. -

12h20(A), 14h25, 19h20,00h10
(A) SOMENTE SÁBADO E DOMINGO

ofilme "Heleno"conta a história deHeleno
deFreitas, principe da era de ouro do Rio
deJaneiro, os anos 40, quando a cidade era
um cenário de sonho, cheio deglamour e
promessas. Bonito, charmoso e refinado
nos salões elegantes, era um gênio explosivo
e apaixonado nos campos defutebol.

.

Heleno tinha certeza de que seria omaior

jogf1!},or brasileiro, mas a guerra, a sífilis e
as desventuras de sua vida desviaram seu "

destino, numa jornada deglória e tragédia;
) . I L; I

Recuperado,
Luciano faz show

Após terproblemasno estômago e no in
testino, e ser internado, o cantorLuciano Ca
margo, da dupla com 'kzé, realizou o show
na ExpoLondrina, no Paraná Em outubro
de 2011, Luciano foi internado em Curitiba,
depois de umabriga com o irmão. Na época
ele teve uma intoxicação e confessou de

pois ter tomado uísque com Rivotril. A or

ganização do show disse que Luciano rea
lizou cirurgia no estômago recentemente.

Afinal, onde fica
Springfield'

,

Matt Groening, criador de 'Os Simp-
sons', revelou a localização exata de Sprin
gfield, cidade em que se passa o seriado. Ela
é inspiradana cidadehomônimado Estado
do Oregon/EUA Groening relutava em re

velar a localização porque temia estragar o
clima de segredo entre os amantes da série.
Sobre a escolha, o cartunista diz ter relação
com uma antiga série de 1V que se passava
em Springfield quando ele era criança.

Marc Anthony
oficializa divórcio
Marc Anthony resolveu formalizar esta

semana seu rompimento com Jennifer Lo
pez. O cantor de salsa deu entrada nos pa
péis, meses depois de o casal anunciar sua

separação, Na ação, o músico de NovaYork

alegou 'diferenças lrreconcíliáveís' O ex-ca

sal, que em junho passado anunciou o fim
de seu casamento, depois de sete anos ca

sado, vai compartilhar a custódia dos filhos
gêmeosMax e Emme.

Horós�opo
CYl ÁRIES

-

I· No serviço, não se esqueça de cumprir o que é de sua

responsabilidade. Valorize a companhia dos amigos:
que tal marcar um grande encontro? Poderá encontrar
dificuldades para conciliar vida pessoal e afetiva. Por
isso, tenha mais jogo de cinbJra. Cor. verde.

U TOURO

U Aproxime-se de pessoas influentes e mostre suas
habilidades. Não convém deixar a família em segundo
plano, passe mais tempo com os parentes dando a
atenção que merecem. No campo afetivo, seja paciente

. ou poderá entrar em conflito com seu par. Cor. cinza.

II GÊMEOS
No trabalho, Q seu desejo de expansão estará em
evidência Fique de olho nas oporb.midades de
crescimento. Dificuldades podem surgir com o pessoal
de casa - seja flexível e tudo vai fluir bem. No amor,
mantenha a Paciência e evite confu�. Cor. marrom.

� CÂNCER
� No trabalho, o dia poderá ser tenso e de inuila pressão.

Depois do expediente, descanse para recuperar as

energias. Se você nutre alguma desconfiança com a

pessoa amada, é melhor abrir o jogo. Não deixe dúvidas
no ar e invista no diálogo sincero. Cor. lilás.

1) LEÃo
UL Pense mais nás pessoas ao seu redor. Antes de tomar

uma atitude, avalie como isso pode afetar a vida dos
colegas de trabalho ou mesmo de seus familiares. Na
érea sentimental, dedique-se à pessoa amada e faça
com que ela se sinta especial. Cor. vinho.

YYk VIRGEM

II..\' Use e abuse da sua inteligência para alcançar suas
metas profissionais. Atividades em grupo são as mais
indicadas, podendo trazer um bom retomo financeiro.

Faça a sua parte e conte com a colaboração dos demais.
No amor, é tempo de aparar arestas. Cor: cinza.

Morre Marly Bueno,
aos 78 anos

Morreu na madrugada de quinta-feira,
aos 78 anos, Mary Bueno, que estava in
ternada no Hospital Copa D'or, no Rio de
Janeiro. Há poucos dias, a atriz foi subme
tida ama cirurgia no intestino e. acabou
falecendo devido uma infecção hospitalar.
O último trabalho deMarly na televisão foi
na série ReiDavi, que está no ar naRecord,
onde interpretou a vilã Anioã, mulher do
Rei Saul, quemorreu assassinada.:

.n. UBRA
- P� próxi� podem tentar interferir em suas finanças.

Mantenha o equilíbrio e evite desentendimentos. Não
é um bom momento para sair, passe o tempo livre na

companhia de seus familiares. No romance, trate a
pessoa amada com mais romantismo. Cor. laranja.

m ESCORPIÃO '

11l. O dia favorece a resolução de conflitos tanto no ambiente
de trabalho quanto em casa Converse com as pessoas
envolvidas e coloque um fim aos desentendimentos. Na
área sentimental, saiba que a confiança é a base para
um bom relacionamento. Cor. azul-claro.

.." SAGITÁRIO .

)(.
-

Assuntos que envolvam estudos e novos conhecimentos
serão benéficos para o seu rendimento profissional.
Ótimo momento para entrar em contato com parentes
distantes. Na área sentimental, cuidado com as palavras
ou poderámagoar a pessoa amada Cor. creme.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Atividades que envolvam compra e venda contam com

boas vibrações. Em casa, converse com todos e tente
mediar conflitos. Mas ouça todas as partes para não
cometer injustiças. No contato com quem ama, aproveite
o momento para esclarecerdúvidas. Cor. vinho.

� AQUÁRIO
� Desafios não estão descartados, inclusive podem

balançar o seu eqUilíbrio interior. Por isso, seja
persistente para superar dificuldades. Não descuide das
responsabilidades mesmo diante de problemas. No amor,
aprenda a ceder aos desejos do par. Cor. creme.

,( PBXES
T'{" Haverá pressão no emprego, por isso mantenha a calma

e faça o que é de sua responsabilidade. Em casa, não
desanime diante de tantas exigênCias. O conforto de que
precisa virá da pessoa am.ada Busque o apoio do par
para a1Mar as tensões do dia Cor: vermelho.
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Serviço eleitoral
Em abril de 1958, o Correio do Povo pu

blicou texto que dizia: "Prosseguem ativa
mente os traba1hos de qualificação eleitoral
em nossa Comarca, sob o impulso que a eles
vem dando com especiais resultados, omeri
tíssimo juiz dr. Ayres Gama Ferreira de Melo,

assistido pelo escrivão sr. Amadeus Mahfud.
Ainda durante a semana, tivemos oportuni
dade de constatar o andamento de qualifica
ção eleitoral que seprocede em ritmo acelera
do no Fórum local, atingindo até o instante a

6.5310 número de eleitores qualificados".

n em e Hoje
ARQUIVO HISTÓRICO MARCELE GOUCHE

As imagens acima registram a esquina entre as ruas 25 de

Julho e Ângelo Schiochet, próximo à ponte do Beira Rio, em meados

da década de 1980. O lado direito dá acesso ao bairro Oba da

Figueira e o esquerdo ao bairro Vila Nova. Seguindo em frente,
chegamos à nIa Reinoldo Q,au, Centro da cidade.

. Personagem histórico

O jornalista e dralnaturgo
Nelson Rodrigues

Nelson Falcão Rodrigues foi
um jornalista e escritor brasilei

ro; tido como o mais influente

dramaturgo do Brasil. Nascido
no Recife (PE) no ano de 1912,
mudou-se em 1916 para a cidade
do Rio deJaneiro. Quando maior,
trabalhou no jornal A Manhã,
de propriedade de seu pai. Foi
repórter policial durante longos
anos, de onde acumulou uma

vasta experiência para escrever

suas peças a respeito da socie
dade. Sua primeira peça foi liA
Mulher sem Pecado", que lhe deu
os primeiros sinais de prestígio

dentro do cenário teatral. O su

cesso mesmo veio com "Vestido
de Noiva', que trazia, emmatéria
de teatro, uma renovação nunca

vista em nossos palcos. A con

sagração se seguiria com vários
outros sucessos, transformando
o no grande representante da
literatura teatral do seu tempo,
apesar de suas peças serem taxa

das muitas vezes como obscenas
e imorais. Em 1962, começou a

escrever crônicas esportivas, dei
xando transparecer toda a sua

paixão por futebol. Veio a falecer
em 1980, rio Rio de Janeiro.

Rodrigues nasceu DO

Recife, mas viveu
DO Rio dei Janeiro

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

www.ocorreiodopovo.com.br
-

Grupo Lune/li

Pelo Inundo

1992

Abertura da Disneyland Resort Paris
ADisneyland Resort Paris ou Eurodisney é ummonumento � complexo
turístico daTheWalt DisneyCompany, localizado emMame-Ia - Vallée, a 32
km de Paris. É a atração turísticamais visitada da Europa, recebendo em_
média 12 milhões de visitantes por ano. O resort consiste em dois parques
temáticos, um dedicado aos Estúdios Disney e sete hotéis do conglomerado
Disney. O parque foi inaugurado no dia 12 de abril de 1992 e é o segundo
parque daDisney fora dos EstadosUnidos (depois do Tokyo DisneyResort).
O complexo foi objeto de controvérsia durante sua construção nas décadas
de 80,e 90, quando um número significativo da população local,' sindicatos e
até algumas celebridades francesas protestaram contra sua inauguração.

1827

O DaScimento do primeiro negrO
a ser ordenado padre no Brasil
Padre Francisco dePaulaVictor foi um sacerdote da IgrejaCatólicaApostólica
Romana e é atualmente considerado Servo de Deus,' título que antecede a
canonização. Nascido na cidade de Campanha (MG), em 12 de abril, Padre
Victor era filho da escrava LourençaMaria de Jesus. Em 1848, DomAntônio
FerreiraViçoso, bispo deMariana (MG) visitou a cidade de Campanha, onde foi
procurado pelo então alfaiateVictor quemanifestou a ele avontade de seguir
avida religiosa.Assim, em 5 de junho de 1849, ele entrapara o seminário na
cidade deMariana. Em 14 de junho de 1851, é ordenado padre evolta à sua
cidade natal. Em 14 de junho de 1852, PadreVictor é transferido para a cidade
de Três Pontas, onde de fato começou os seus traba1hos sociais na cidade. Foi

pároco nesta cidade por 53 anos, até a data de suamorte, em 23 de setembro de
1905. Com o seu falecimento, houve um abalo emocionalna região emuitos
queriam dar o último adeus ao querido padre.
Um fatomarcante foi que, durante os três dias
de velório, o corpo, que não foi embalsamado
ou sofreu qualquer outra intervenção, exalava
um cheiro de rosas, um sublime perfume
que não se explicava de onde viria. Depois
de três dias, o cortejo passou pela cidade e o

padre foi enterrado na IgrejaMatriz de
Nossa Senhora daAjuda.

Francisco de Paulo Victor era

mineiro, da cidade de Campanha .

Cc)ntabilidade
Consultoria Empresarial

--,�

CRClSt,OC$2fla11)

El\1i1M!)u,
H<> I)(l!'''''i�",,�'�CúmnefênClil

Credibilidade Confiança

I'
WWW.glJf1\l.eam.brgUnll@guml.COI..f\-br

(47)33710474
I

UM,. PUCfruo QUE A CEIfO. Desde 1978
{"-H (�, 1')2 IL Jr.:'.
1.1

-
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REQUERIMENTO DE LIÇENÇAAMBIENTAL

WS Imóveis Ltda. EPP., torna público que requereu a Fundação Es
tadual do Meio Ambiente (FATMA) a Licença Ambiental Prévia (LAP)
do Loteamento denominado São Mateus II, na Rua Presidente Costa
e Silva, bairro Rio Hern, município de Schroeder/SC.

E o I T A L - TOMADA DE PREÇOS N° 005/2012
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia com fornecimento de material e mão-de-obra, para a 1a etapa da construção de
um galpão pré-moldado em concreto armado com área de 900,00m2 (novecentos metros quadrados), destinado à instalação da nova

Fábrica de Pré-moldados, a ser edificado no imóvel de propriedade do Município, na Rua Alvino Flor da Silva, bairro Jaraguá 84, na
cidade de Jaraguá do Sul, SC, em conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa, Cro
nograma físico-financeiro e Minuta de Contrato que são partes integrantes deste edital.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até às 9 horas do dia 02 de maio de 2012, na Secretaria da Habitação e

Regularização Fundiária, situada na Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: às 9h1 Omin do mesmo dia e local, conforme data e endereço acima.
RETIRADA DO EDITAL, ANEXOS E INFORMAÇÕES: O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
sem qualquer custo. Os Anexos, informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço abaixo ou pelo
e-mail habitacao@jaraguadosul.com.br. ou na Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do
Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC, 89260-000, ou ainda pelo telefone 47 2106 8633.
VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 122.661,93 (cento e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e três

centavos). Jaraguá do Sul (SC), 04 de abril de' 2012.

Maristela Menel Roza - Secretária da Habitação e Regularização Fundiária e Coordenadorã do FROHAB

REPÚBIJCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município e'Comarca deGuaramirim - ClDUSTAINGEHlLLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
.

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDlTALDEINTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores .intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ouforíem) residente(s) oudorniciliada(s) fora daCircunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo emconformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 29597 Sacado: DISTRIBUIDORAE COMERCIO DEAUMENTOS STEIN IlDAME
CNPJ: 01.075.727/0001-09 Endereço: RuaVeronicaVenera nO 26, Amizade, 89270-000, Guara
mirimCedente:AGUADASERRA INDUSTRIALDEBEBIDAS IlDACNPJ: 80.936.685/0001-11
Número do Título: 1 000071915 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 27/03/2012
Valor: 1.697,95 liquidação após a intimação:R$1l,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 29667 Sacado: GWBAL ADMINISTRADORA DE BENS IlDA CNPJ:
02.580.422/0001-09 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente: ESCRITORI€l CONTABIL MARI1AN IlDA CNPJ: 84.436.09610001-25 Número do
Título: 92138 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor IndicaçãoApresentante: CAlXAECO
NOMlCAFEDERALDataVencimento: 20103/2012 Valor: 132,75 liquidação após a intimação:
R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: '29603 Sacado: JOSE ClAUDIO DE AZEVEDO CNPJ: 11.684.635/0001-71 Endere
ço: Rua Pedro Graff nO 23, Avai, 89270-000, Guararnirirn Cedente: MARCEW HERCOLIN ME

CNPJ: 04.805.82710001-23 Número do Título: 379 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
09/02/2011 Valor: 337,00 Liquidação após a.intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
----------------;..-----------------------------�------------------------------------------------------------

Protocolo: 29666 Sacado: LUIZ CARWS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Endereço:
Rua 28 de Agosto n° 1515, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: ESCRITORIO CONTABIL

MARllAN IIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 92141 Espécie: Duplicata de

'{enda Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA ECONOMlCA FEDERAL Data Venci
mento: 20103/2012 Valor: 227,52 liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29677 Sacado: MAWl DISTRlBUIDORA E COMERCIO IlDA ME CNPJ:
80.448.40010001-01 Endereço: Rua 7 de Setembro n° 20, Centro, 89275-000, SchroederCeden
te:ATIANTAFUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITORIOSMUI11SSEIORIAL
CNPJ: 11.468.186/0001-24Número do Título: 29686-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 29/03/2012 Valor:
1.093,78 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 29542 Sacado: ROSANE MARA DA SILVA CPF: 418.263.459-49 Endereço: Rua
Henrique Pereira lima n° 26, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: VLJ EMPREEN
DIMENTOS IMOBIIlÁRlOS IlDA CNPJ: 14.979.112/0001-40 Número do Título: R344/06

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 10/03/2012 Valor: 763,40 liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29614 Sacado: 'ROSANGEIA APARECIDA FERNANDES KAROLESKI CPF:
758.067.899-34 Endereço: Rua BrazCunha n° 90, Centro, 89270-000, GuararnirimCedente:
MARlAADElAlDE FWRESME CNPJ: 05.232.106/0001-34 Número doTítulo: 95438 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação.Apresentante; BANCO BRADESCOSADataVen
cimento: 17/03/2012 Valor: 221,25 liquidação após a intimação:R$1l,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 29622 Endereço: Rua Braz Cunha n° 90, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente:
MARlAADElAlDEFWRESME CNPJ: 05.232.106/0001-34 Número doTítulo: 94293 02 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 18/03/2012 Valor: 128,51 liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$
5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guararnirim, 13 de abril de 2012.

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBIJCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
NovoTelefonelFax: (47)3274-1700

EDlTALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes
te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação'judícíal de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTe:
Apontamento: 206321/2012 Sacado: DEISNE DE ARAUJO Endereço: RUA ERENER NAGEL
WASH 120 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: J.M.e MATERIAIS PARA CONSTRU
CAO IlDA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: C27052168111 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 276,44Data parapagamento: 13 de abril de 2012ValorR$25,02Descrição dos valores:
Valor do título:R$ 222,51 - Juros: R$1,92 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,11

Apontamento: 20577712012 Sacado: ERlCOVICENZl Endereço: RUA ERMEIJNATRENTINl
MENEL 125 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-827 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E
EMPREENDlMENT Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 0201970003 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 516,94Datapara pagamento: 13 de abril de 2012ValorR$25,74Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 441,11- Juros: R$ 2,64 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 206233/2012 Sacado: INOUE E GOES COM DE PISCINAS L Endereço: R PRE
FEITOWALDEMAR GRUBBA 2222 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: MUITCWR
Q!MP EXPORTADORA IlD Portador: - Espécie: DMl- N" Titulo: 1751/03 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 1.111,71 Data para pagamento: 13 de abril de 2012ValorR$29,75Descri
ção dos valores: Valor do título: R$1.051,49 - Juros: R$ 6,65 Emolumentos: R$1l,60 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 206294/2012 Sacado: LC EMBALAGENS IlDA EPP Endereço: RUA ERWINO
MENEGOTTl1460 SAlA 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: DAXRESINAS
IlDA Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 4517/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
15.008,38Data para pagamento: 13 de abril de 2012ValorR$57,91 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 14.920,00 o Juros: R$ 34,81 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 205774/2012 Sacado: LUZIADE SOUZA Endereço: RUA HERCILIOANACLE
TOGARCIA 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA
E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl - N" TItulo: 0191055008 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 307,39Datapara pagamento: 13 de abril de 2012ValorR$24,49Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 232,06 - Juros: R$ 1,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 205851/2012 Sacado: MARIA HELENA SOUZADA SILVA Endereço: RUA RO
DOLFOWlSCHRAL NETO lADO N 7719 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-255 Credor:
COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAl-VlACREDI Portador: ENOC DE SOUZA ME

Espécie:DMl- N°Titulo: 02869/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 388,12Data para
pagamento: 13 de abril de 2012ValorR$24,21Descrição dos valores: Valor do título: R$ 335,00
- Juros: R$l,ll Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 205998/2012 Sacado: PABLO LUCAS PILAR RIBEIRO ME Endereço: RUA
WALLY EMlLlAMOHR, 77 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-525 Credor: JA
MAILMAQUINAS E FERRAMENTAS IlDA Portador: - Espécie: DM - N° TItulo: 9096 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.913,76 Data para pagamento: 13 de abril de 2012Valor
R$31,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.850,00 - Juros: R$ 8,63 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 206240/2012 Sacado: SDB COMERCIO DEAUMENTOS IJDA Endereço: RUA
MAXWIlHEM 594 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: DISTRIBUIDORA DE
AUMENTOS SARDAGNA IlDA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 107058882 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.164,54Datapara pagamento: 13 de abril de 2012Valor R$28,63
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.l07,00 - Juros: R$ 5,53 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 206272/2012 Sacado: SDB COMERCIODEAIlMENTOS IlDA Endereço: RUA
MAXWILHEM 594 - BAEPENDl- Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: BIC BRASIL SA Portador:
- Espécie: DMl- W Titulo: 090995110i - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 559,24 Data
para pagamento: 13 de abril de 2012Valor R$24,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$
506,22 - Juros: R$'l,Ol Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 206274/2012 Sacado: SDB COMERCIO DEAUMENTOS IlDA Endereço: RUA
MAXWILHEM 594 - BAEPENDI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Credor: BANCO SAFRASIA Porta
dor: GERMANlAlJMENTOS IIDA Espécie:DMl- N°TItulo: 447044451 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 1.170,96Data parapagamento: 13 de abril de 2012ValorR$27,92 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.114,13 - Juros: R$ 4,82 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

-Apontamento: 206282/2012 Sacado: SDB COMERCIODEAlJMENTOS IlDA Endereço: RUA
MAXWILHEM 594 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: NOVOMUNDO EQUIPA
MENTOS PARASUPERMERCADOS II Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 7629/1- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 6.228,01 Data para pagamento: 13 de abril de 2012ValorR$199,10
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.000,00 - Juros: R$ 176,00 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 206283/2012 Sacado: SDB COMERCIO DEAUMENTOS IJDA Endereço: RUA
MAXWILHEM 594 - BAEPENDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: NOVO MUNDO EQUIPA
MENTOS PARA SUPERMERCADOS II Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 7629/2 - Motivo:
falta depagamentoValor: R$ 6.166,01 Datapara pagamento: 13 de abril de2012ValorR$137,1O
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.000,00 - Juros: R$1l4,00Emolumentos: R$1l,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 206284/2012 Sacado: SDB COMERCIODEAlJMENTOS LTDA Endereço: RUA
MAXWILHEM 594 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: NOVO MUNDO EQUIPA
�OS PARA SUPERMERCADOS II Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 7640/2 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.428,11 Datapara pagamento: 13 de abril de 2012ValorR$49,20
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.350,00 - Juros: R$ 26,10 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 206286/2QJ 2 Sacado:VALDEMAR KELLER Endereço: HERCllJO ANACLETO
GARCIA 403 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 0191067008 - Motivo: falta de paga
'mentoValor: R$ 214,51 Data para pagamento: 13 de abril de 2012ValorR$24,03 Descrição dos
valores: Valor do título: R$139,64 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$-36,64

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Correio do Povo", na
data de 13/04/2012. Iaragua do Sul (SC), 13 de abril de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE,SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS
E SERViÇOS DE ENGE�HARIA N°. 06/2012 - PMS

�

PROCESSO LlCITATORIO N°. 43/2Ó12-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL
OBJETO:· contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfaltica
da Rua Candido Tomasseli, localizada no Bairro Rancho Bom, no município de

SchroederlSC, compreendendo o trecho 01, com área de 4.800m2, e o trecho
02 com área de 2.441m2, de acordo com os Contratos de Repasse na 367.785-
49/2011 e na 364..490-13/2011, com o Ministério das Cidades, projetos, me
morial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 02 de maio de 2012
às 08h45min:
Abertura do Processo: 02 de maio de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de SchroederlSC.
A íntegra.do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fanei
fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroéder.sc.gov.br.
Schroeder, 13 de abril de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS
E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 07/2012 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 44/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfaltica
da Rua Presidente Costa e Silva, localizada no Bairro Rio Hern, no município
de SchroederlSC, compreendendo a área total de 9.946,75m2, de acordo com

o Contrato de Repasse na 374.640-39/2011, com o Ministério das Cidades, pro
jetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem

parte integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 03 de maio de 2012
às 08h45min.
Abertura do Processo: 03 de maio de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de SchroederlSC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30rqJn às 12h e das 13h30mim às 17h. Fanei
fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 13 de abril de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NORTE CATARINENSE SICOOB-SC
CREDINORTE

CNJP N° 81.011.686/0001-18

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA·
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da Cooperativa de Crédito Rural do Norte Catarinense Sicoob
SC Credinorte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca
os associados, que nesta data são em número de 13.771 (treze' mil, setecentos e

setenta e um), em condições de votar, para reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA, a realizar-se no Salão Nobre da Escola Estadual
Barão de Antonina sito à Rua Marechal Deodoro nO 484 - Centro - Na cidade de
Mafra - SC , no dia 27 vinte e sete) de abril de 2012, às 7:00 (sete horas) horas,
com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 8:00
(oito horas) horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda
convocação; ou ás 9:00 (nove horas) horas, com presença de no mínimo 10 (dez)
associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) Reforma e consolidação do estatuto social, envolvendo os seguintes aspectos:
Alteração do ARTIGO 11, IV - incluir a expressão "de associado vivo ou falecido";
Alteração do ARTIGO 20 número 1 - alterar o valor do capital mínimo para R$
60.000,00 (sessenta mil reais); •

Alteração do ARTIGO 49 número 3 - retirar expressão "até"
Alteração do ARTIGO 63 -alterar a referência ao art. 28 para art. 59.
Consolidação do estatuto social em virtude das alterações acima descritas.

. 2)Outros assuntos de interesse do quadro social.
ORDEM DO DIA EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-11, compreendendo:
Relatório da gestão; ,

Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2011;
Demonstração das sobras ou perdas âpuradas;
Parecer do Conselho Fiscal;
Relatório de auditoria independente;
Destinação das sobras.apuradas ou rateio das perdas;
Outros assuntos de interesse do quadro social.

Mafra SC em 04 de- abril de 2012
Valcir José Pscheidt

Presidente

OBSERVAÇÕES: A assembléia será realizada fora do local da sede por motivo de
falta de espaço físico.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Saúde

Governomunicipal realizamutirão
Exames preventivos
contra câncer de
mama e colo do útero
acontecem neste

sábado pelamanhã

GUARAMIRIM

SamiraHahn

1\ Secretária de Saúde da Pre
.t\ieitura de Guaramirim re

aliza -neste sábado um mutirão
de exames preventivos contra o

câncer do colo de útero e o cân
cer demama. Todas asmulheres
do município estão convidadas
a participar desta iniciativa, que

.

começa a partir das 8h, no posto
de saúde do Centro.

Para realizar a, consulta e

o exame, a paciente precisa
apresentar a carteira de iden
tidade e o Cartão Nacional do

SUS (SistemaÚnico de Saúde).
Serão três médicos gineco
logistas prontos para o aten

dimento das interessadas. A

previsão, segundo a secretária
de Saúde, Everli Safanelli, é de
atender cerca de 60 mulheres
até as 13h do sábado.

Já a diretora da Secretária
de Saúde, Caroline Lutz, ex

plica que a ação foi pensada
devido à grande procura des
ses exames. "Esta ação será
realizada no final de semana

para poder atender as pessoas
que não podem comparecer
durante os dias de semana",
destacou a'diretora.

Caroline ainda explica que
o exame preventivo, conhecido
como Papanicolau, consiste na

coleta de material citológico.
Já o de mama será feito pe
las enfermeiras, que estarão
ensinando o auto-exame e

ajudando na identificação de

possíveis nódulos.

MARCELE GOUCHE

EXAMES Mulheres devem procurar o posto de saúde do Centro, a partir das 8h

Concarh está com inscrições abertas
As inscrições para 022°Con

carh (Congresso Catarinense
de Recursos Humanos), que
acontece nos dias 17 e 18 de
maio, no Teatro Carlos Gomes,
em Blumenau, devem ser feitas
com desconto até domingo, dia
IS, pelo site da ABRH (Associa
ção Brasileira de Recursos Hu-

manos): www.abrhsc.org.br.
Segundo a presidente da Re

gional Brusque e coordenadora
do Comitê de Criação do Conca
rh, Goreti Maestrí, o evento vai
reunir palestrantes de todo o Bra
sil e que será aberto aos profissio
nais da área de gestão de pessoas.
Está prevista a participação de

Novidade no Parque Malwee
47.3376.0114

cerca de 600 profissionais,
Paralelamente ao congresso,

acontece a 22a Expocarh (Expo
sição Catarinense de Produtos e

Serviços de Recursos Humanos),
destinada à exposição de produ
tos e serviços da Gestão de RH. A
feira vai contar com diversos for

neçedores de RH, contando com

26 estandes de empresas dos
mais' variados segmentos. O
diretor deMarketing daABRH
SC, Paulo Sérgio de Souza, in
forma que restam apenas 15%
da feira para ser comerciali
zada. Empresas interessadas
devem entrar em contato pelo
telefone (48) 3028-6778.

Recuperação

Prefeitura abre edital para obras
A Secretaria de Obras da

Prefeitura de Iaraguá do Sul

lançou o edital de concorrên
cia nv 010/2012, para a contra

tação de serviços de engenha
ria para obras de contenção de
encostas em 14 áreas de risco,
que foram atingidas pelas en

xurradas no fim de 2008.
O prazo para a entrega dos

envelopes com proposta' das
empresas interessadas segue
até a próxima quarta-feira, dia
18, às 9h, no setor de Proto

colo, na Prefeitura. A abertura
dos envelopes, para análise de

propostas e conhecimento da

empresa vencedora, acontece
no mesmo dia, às 9h30.

A obra prevê o investimen
to de R$ 5,4 milhões, liberados
pelo Ministério da Integração
Nacional, e devem ser usados

para o fornecimento de mate

riais e mão de obra. Todo o'or
çamento deve estar em confor
midade com as exigências do

edital, disponível no site www.

jaraguadosul.sc.govbr,

Locais que aguardam obras:
• ILHA DA FIGUEIRA: rua das
Acácias, rua Rudolfo Sanson
e rua Rodolfo 'Grossklas;

•VILA LALAU: Rua 448;
• CENTRO: Rua 679 e João
BaptistaRudolf;

• TRÊS RIOS DO SUL: Rua
Waldemar Rau;

• RAU: Rua Cecília Planinsheck
e rua 735

• JARAGUÁ ESQUERDO: Rua
205, Luiz Chiodini, rua 352,

.
Luiz Bortolini e rua 257,
Leopoldo Diel;

• JARAGUÁ 99: Rua 982,
Adolfo Birr;

• BARRA DO RIO CERRO: Rua

762,Verônica Demarchi Rosa;
• RIO MOLHA: Rua 506,
Feliciano Bortolini.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Avicultores

Alesc discute caso
com o Executivo

Estado vai oferecer incentivos para empresas
interessadas na unidade de [araguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

O caso dos avicultores que
ficaram. sem trabalho com

o fechamento da unidade da
Seara em Iaraguá do Sul foi de
batido em duas oportunidades,
ontem, na Alesc (Assembleia
Legislativa de Santa Catarina).
Pela manhã, deputados, repre- _

sentantes dos avicultores, da
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional) e da Seara se

reuniram para debater o assun
to. À tarde, o encontro envolveu
o secretário de Estado da Agri-

cultura, João Rodrigues.
Os deputadosDieter Janssen

e Carlos Chiodini participaram
das reuniões. De acordo com

Janssen, foi levantada toda a

situação dos avicultores e a em

presa se comprometeu a man

ter o acordo com aqueles que
ainda possuem financiamento

pendente. "Ainda detectamos

quatro empresas do Estado que
podem comprar os serviços dos
avicultores", diz.

No encontro da tarde, o se

cretário de Agricultura afirmou

que o Estado se compromete a

oferecer incentivos a empresas

que queiram assumir a unida
de que está vazia. "Se não tiver

incentivo, como redução de im

postos, a próxima empresa que
se interessar vai fazer a mesma
coisa que a Seara fez e sair", co
menta o deputado. De acordo
com ele, aMarfrig, empresa que
controla a Seara, abriu mão de
vender as instalações da unida
de da Jaraguá do Sul e vai arren
dar o espaço.

o secretário de

Agricultura afirmou
que o Estado vai

oferecer incentivos a

empresas que queiram
asswnir a w1idade

que está vazia.

DIVULGAÇÃO/ALESC

,

AUXILIO Dieter Janssen e Carlos Chiodini participaram das rew1iões

,

Seminário da Agua

Evento tem data-definida
A Comissão responsável por

organizar o Seminário Regional
das Águas em conjunto com o

Fórum Permanente para Pre

servação do Aquífero Guarani
e das Aguas Superficiais, da
Assembleia Legislativa, decidi
ram na reunião de ontem que o

evento será realizado no dia 31
do mês que vem. A proposta é

que o seminário inicie na parte
da tarde em Schroeder, e à noi-

te o evento seja levado para as

universidades da região; opor
tunizando a participação dos
alunos do terceiro ano do ensi
no médio e dos' acadêmicos de
Gestão Ambiental.

A Comissão elegeu a repre
sentante da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regio
nal) de Jaraguá do Sul, Ianete
Maria Pedrotti, como coor

denadora. Além do Fórum,

participam da realização do
seminário a Câmara de Ve
readores de Schroeder, Avevi
(Associação dos Vereadores
do Vale do Itapocu), Amvali
(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu), SDR de

Jaraguá do Sul, Prefeitura de

Schroeder, Fujama, Fundação
do Meio Ambiente de Guara
mirim e Comitê Gestor da Ba
cia do Rio Itapocu.

�
"

! I
I d·

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
63/2012. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO:
Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação,
a seleção de propostas, visando ao Registro de preços a contratação de

serviços de caminhão hidrojato trucado e traçado e escavadeira hidráulica
com martelete hidráulico para no mínimo 2-.500kg, em perfeito estado
de conservação, manutenção e funcionamento, com motorista/operador
e combustível, destinados para serviços junto a Secretaria de Obras e

Serviços Públicos ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações
no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002,

�_
de 17 de julho de 2002, DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00
horas do dia 26 de abril de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços
e abertura dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala
de reuniões daGerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO
PARA AQUISiÇÃO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá
do Sul (SC), 05 de abril de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 53/2012.
SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO: MENOR

PREÇO GLOBAL. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO. O Município de

Jaraguá do Sul, através da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal,
torna público para conhecimento dos interessados na licitação por
Concorrência acima, que está promovendo alteração no Anexo VI -

Planilha Orçamentária e Quantitativa e consequentemente o valor máximo
da licitação. O conteúdo integral da alteração estará disponível no Edital
Versão II que será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal a partir
do dia 16/04/2012. Sendo assim, e por força do §4° do art. 21 da Lei
Federal n.o 8.666/93, tendo em vista a alteração modificar a formulação
das propostas, esta Administração Pública comunica aos interessados,
que está prorrogando a data para visita técnica, entrega e abertura dos

Envelopes, conforme segue: PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 16 de maio de 2012, no Setor
de Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt
n? 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC. ABERTURA dos
ENVELOPES: 09:30 horas do dia 16 de maio de 2012, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. Observação: As visitas técnicas já
realizadas serão consideradas válidas para todos os efeitos, não havendo
necessidade de agendar novamente e os anexos do edital (CD) já retirados
sob protocolo estarão disponíveis sem custo. Jaraguá do Sul (SC), 11 de
abril de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS
DE ENGENHARIA N°, OS/2012 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°, 42/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL

. OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfaltica
da Rua Ernesto Krogel, Centro, no município de SchroederlSC, totalizando a

área de 2.760 rn", de acordo com Contrato de Repasse nO 372.250-80/2011,
com o Ministério das Cidades, projetos, memorial descritivo, planilha de quan
titativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento con

vocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 02 de maio de 2012
às 14h.
Abertura do Processo: 02 de maio de 2012 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de SchroederlSC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fonel
fax (0�x47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 13 de abril de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Munic!pal

PUBlIGAÇAO LEGAL
Faça como,manda a lei:

Publique em jornal de grande Circulação
o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da Lei 289/SA por

enquadrar-se como jornal diário de grande circulação local e regional.
Balanços, atas, editais, demais publicações legais.
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Cinco nomes são anunciados
Tricolor jaraguaense
anuncia cinco atletas
e objetiva conquistar
o acesso ainda no

primeiro turno

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Oplantel do Grêmio Espor
tivo Iuventus começa a

tomar forma.para o Campeo
nato Catarinense da Divisão

Especial. Ontem o técnico Pin

go divulgou os primeiros cinco
nomes do elenco.

O goleiro Mauricio tem 20

anos, 1,90m e chega do Santa

Cruz (RS). O volante Anderson
Pedra (25 anos) passou pelo
Iuventus em 2008 e disputou a

última Série B pelo Paraná Clu
be. Outro que retorna é o meia

Edson Galvão, de 23 anos, que
atualmente defende o Cambo
riú na Divisão Principal.

O volante Mancini, de 22

anos, foi formado na base do

Joinville, onde sempre teve o

status de promessa. Outro des

taque é o jovem meia Remer

son, de 19 anos, formado na

r RETORNO Volante Anderson Pedra (D) volta ao clube após quatro anos

.

base do Caxias e que estava

defendendo o Trem (AP), onde
disputou a Copa do Brasil.

"São jogadores de quali
dade, que conheço e já traba
lhei. São atletas competitivos
e acostumados a conquistar
títulos", afirma o treinador.

"Queremos montar um elen
co que mescle juventude e

experiência, mas com 70% de

jogadores jovens", diz.
Além deles, nove jogadores

serão promovidos da catego
ria Junior ao grupo principal.
O técnico Pingo também irá
avaliar alguns atletas amadores
da região, mas sem o compro
misso de aproveitá-los. A ex

pectativa é apresentar o elenco

oficialmente no dia 2 de maio.
"Pretendo fechar o elen

co o mais rápido possível. No
dia da apresentação quero ter

pelo menos 80% dos jogado
res presentes", comenta Pingo,
que pretende anunciar mais
alguns nomes nesta semana.

"Quero buscar o acesso ainda
no primeiro turno", informa.

BANCO DE DADOS/OCP

lvanildo é prata no
MundialMaster

Aos 57 anos, o velocista
Ivanildo de Souza Pinto con

quistou a medalha de prata na

prova de 60m com barreiras,
no Campeonato Mundial Mas
ter. A competição foi realizada
na semana passada, na cidade
de Iyvãskylã, na Finlândia. "Foi
o melhor resultado da minha

vida, mas sei que ainda posso
melhorar", analisa.

Esta foi a quarta vez que
Ivanildo disputou o Mundial e
seus resultados evoluem a cada
ano. Em 2011, foi bronze na

mesma prova, nos Estados Uni
dos. Neste ano, a prova foi dis-:

putada na pista coberta do Hi

ppos Hall, no dia 7. O vencedor
foi o finlandês Timo Rajamaki,
com o tempo de 9.09 segundos.
Ivanildo percorreu os 60 metros

em 9.75 segundos.

(� prova foi magnífica e di
fícil. Buscava essa medalha há

quatro anos e fui aprendendo
com o passar do tempo. Minha
real expectativa era o ouro, mas

realmente o atleta finlandês foi
melhor do que eu", pondera.

Com amedalha no peito, Iva
nildo disputou no dia seguinte a

prova de salto triplo, onde ficou
em nono, ao saltar 10,97metros.
Sobre seu futuro, Ivanildo brin
ca. "Enquanto o meu corpo per
mitir, eu vou embora", comenta'
o veterano das pistas.

\

"Foi o melhor.
resultado da minha

vida, !nas sei que ainda
posso melhorar".

Ivanildo de Souza

Pinto" velocista

vrI�IDADE Aos 57 anos, atleta vê seus
resultados evoluírem ano após ano

I
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• 10/4 D. Quito 2x0 D. Sporting
·10/4 Unión Espaãola 2x1 Bolivar

·10/4 Zamora Ox1 Arsenal

·10/4Atlético Nacional3xO Penarol

• 11/4 Chivas Ox2 Vélez Sarsfield

• 11/4 Fluminense Ox2 Boca Juniors

111/4 Nacional (PAR) 1x3 Corinthians
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• 12/4 19h30 Flamengo x Lanús*

• 12/4 19h30 Olimpia x Emelec*
• 12/4 21 h50 Alianza Lima x Libertad*

• 12/4 21h50 Nacional (URU) x Vasco*

"encerrado após I) fechamento da edil;ão

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

• 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 Goiás* 4x3 América-MG

·11/4Sport1x4Paysandu*
• 12/4 19h30 Atlético-PR x Criciúma**

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

"classificados à proxlma fase

""em;errado após o fechamHnl() da ediçào

• 14/4 13h30 Roma x 2000 Multi Marcas

·14/413h30 União x Kiferro

• 14/4 13h30 Juriti x Bazar do Rau

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

• 14/413h30 Corinthians x Ponte Preta

• 14/4 13h30 Vatil x Global Pisos

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

• 14/415h15Atlético "/{' x Flamengo "B"
• 14/4 15h15 Sport x Nereu Ramos

• 14/415h15 Roma EC x Brandemburg
• 14/415h15 SantoAntônio x Senem

• 14/415h15 Barrabaxo x Vila Nova

.14/415h15 S. Barra x Agro. Jonathan

·14/415h15 Unidos x Néki

• 14/415h15 Operário x Nova Geração

ilf/IP'.'I,il�..i'fii3"0,/IGuaramirimJ,il i,' ',I, '/'//,/ ,','1;:'1' i,",,:'II I 1'1 f.U,',�_� �. :\ I I
' I I I I I

·14/413h30 Rio Branco x Pinheiros (2"0)
·14/413h30 Sportin x Gaúchos (�D)
• 14/4 13h30 Juventus x Cataratas (�D)
• 14/413h30 Benfica x Xavantes (�D)
• 14/4 15h30 Avai x E. Caixa D'Água (1 aD)

. • 14/4 15h30 C. Ror x União/Jagunços (1"D)
• 14/4 15h30 Cruzeiro x Atlético (1 aD)
• 14/415h30 Bem Bolado x U. daVila (1"D)
• 15/4 09hOO Nápoli x Lion (�D)
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Mulher émorta no EstiadaNova
Vizinha teria ouvido
os gritos de socorro
e acionado a polícia,
que depois conseguiu
prender o criminoso

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

Verônica Lemus

Uma mulher de 24 anos

foi assassinada a facadas

pelo ex-marido. A vítima foi
encontrada dentro de sua pró
pria residência, na rua Wagner
Luis Zapello, no bairro Estrada

Nova, por volta das 22h50 desta

quarta - feira.
A Central Regional de Emer

gências (CREr da Polícia Militar
foi acionada pela vizinha da víti
ma, que teria ouvido os pedidos

de socorro vindos da casa que
fica no mesmo terreno. Ao veri

ficar o que estaria acontecendo,
a vizinha deparou-se com o ex

marido da vítima saindo do lo
cal. Lucimere Gonçalves da Silva
foi encontrada caída no chão, já
sem sinais vitais. Ela foi atingi
da por várias facadas nas costas
e não resistiu aos ferimentos,
morrendo antes da chegada dos
socorristas. Segundo os vizi

nhos' a filha da vítima, de quatro
anos, teria presenciado o crime.

Ao chegar no local, os poli
ciais ,colheram informações a

respeito das características do

principal suspeito, um homem
de 25 anos, e em seguida, ini
ciou as buscas pela região, que
acabaram se estendendo por
toda a madrugada. Por volta
das 4h30min de ontem, aCRE
recebeu uma denúncia anôni

ma sobre a localização do acu-

sado. Ele foi detido às margens
da Rodovia BR 280, no mesmo

bairro em que cometeu o cri

me, sendo levado à Delegacia,
onde foi lavrado o Auto de Pri
são em Flagrante.

Este já é o terceiro caso de ho
micídio no bairro Estrada Nova

nas últimas semanas. No dia 7

deste mês, um rapaz de 20 anos

foi morto com dois tiros. No dia
20 de março, um homem de 22

anos também havia sido assas

sinado a tiros. Nos dois casos, a

suspeita da polícia era de que se

tratava de um acerto de contas

ligado ao tráfico de drogas.

Este já é o terceiro
caso de homicídio

registrado no
bairro nas

últimas semanas.

MARCELE GOUCHE

TRISTEZA Casal que cuidava do bebê não se conforma com decisão da justiça

Conselho Tutelar

Bebê cuidado porpadrinhos é levado
Rosemeri de Souza Louren

ço e seu companheiro Antônio
Zoletti da Silva vinham cuidan
do da afilhada de um ano e dois
meses praticamente desde que
ela nasceu. Há cerca de seis me

ses, a mãe biológica da menina
concedeu a guarda provisória da
filha à madrinha, porque nem

ela nem o marido teriam condi

ções de criar a filha.

o bebê é o terceiro filho do
casal e por conta de problemas
familiares, os irmãos damenina,
de sete e três anos, foram leva
dos pelo Conselho Tutelar ao

abrigo no bairro São Luiz, onde
se encontram há cerca de 20

dias. Na tarde desta quarta-feira,
amenina teve o mesmo destino.

Segundo Rosemeri, o bebê
teria sido levado sob alegação

de que, por serem irmãos, ,as três
crianças não poderiam estar se

paradas. Mas para os padrinhos,
estemotivo não é suficiente. "Eu
falei com um advogado e nós
vamos tentar pegar amenina de
volta. Não tinha razão para ela
ter sido levada, sempre foi bem

cuidada, é uma criança saudá
vel e feliz", conta Rosemeri. Veja
amatéria completa no site.

11l0I�ÊNCIA. A f....lha
de quatro anos teria

presenciado o crime.

No detalhe, a faca
usada pelo agressor

Mulheraprisionada em boate
Uma mulher foi encontrada

presa em um quarto da boate

Styling, na tarde de ontem, no

bairro Corticeira, em Guarami
rim. Segundo o delegado Walter

Santin, a mãe da moça teria vin
do do Paraná em busca da filha,
dizendo - que ela estaria sendo

impedida de deixar o local. A Po
lícia de Guaramirim foi até a bo
ate acompanhada de agentes do
Conselho Tutelar porque a moça
teria um filho recém nascido. Ao

chegar no local, os policiais en

contraram amulher presa em um

quarto, sob a vigilância de dois

homens armados. O filho recém

nascido estava em outra casa, sob
os cuidados de uma senhora. O

proprietário do bar, que não se

encontrava no local, era quem
proibia que a moça fosse liberta
da. As chaves do quarto estavam

com a gerente do estabelecimen
to, que fOI presa em flagrante jun
tamente com os dois homens que
vigiavam o quarto. Ao fazer a re
vista no local, os policiais encon
traram duas armas, 340 dólares, .

diversas munições e comandas

que comprovavam o crime de ex

ploração sexual.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2012. Processo:
007/2012-Frohab. SECRETARIA DE URBANISMO. FUNDO RO
TATIVO HABITACIONAL - FROHAB. TIPO: menor preço por item.
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de SOFTWARE
PARA PROJETOS, destinados para Secretaria de Urbanismo e

Fundo Rotativo Habitacional-Frohab, em conformidade com as

especificações e quantidades descritas no Item l-Objeto do Edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e

Decreto Municipal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
13:30 horas do dia 26 de abril de 2012, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalterMarquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa
de preços e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Orçamento estimado para aquisição: R$ 113.797,00 (cento e treze
mil setecentos e noventa e sete reais). INFORMAÇÕES: A íntegra
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 05 de
abril de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal
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Planos Especiais
de financiamento

AMAROK AUTOMÁTIcA
VENHA CONHECER

NovoGoll.O - Completo'
com Pacote 25 Anos de Uderança

.

�"
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,
.

ANOS NA

GOL ,:.;,,�UDERANÇA ...

Promoções válidas até 13/04/2012 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Gol Geração 4 • 1.0, com preço promocional à vista a partir de R$ 24.190,00. Novo Gol 1.02011/2012,4 portas, completo

com Pacote 25 Anos de Liderança, com preço promocional à vista a partir de R$33.290,00. Pacote Trend com direção hidráulica pelo acréscimo de R$ 9QO,00. Fax 1.0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico,

com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Fax 1.6, ano modelo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 390.390,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, básico, com

preço promocional á vista a partir de R$ 30.890,00. Pacote Trend com direção hidráulica pelo acréscimo de R$ 990,00. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame

e Despesas de Re9istro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Promoção e preços anunciados somente para veiculas disponlveis a pronta entrega. Garantia de 3 anos

para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 201112012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, Iimitada a 80.000

km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770

1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 7012834. www.vw.com.br.Veiculos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita.�

noo.tiifi.'ntlM, .

ro�
DE�
A.Ol�

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.outoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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