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o mundo comemorou ontem,
dia 16 de abril, os 123 anos do
nascimento de Charles Chaplin,
famosopor suas atuações no
cinemamudo. O gênio das telas
foi diretor, produtor, empresário,
escritor, roteirista emúsico .

•

\

Educação inclusiva.
Alunos com deficiências
têm direito ao ensino
Série especial desta semana conta a história de estudantes com limitações físicas,

mentais e sensoriais que se esforçam para participar das aulas na rede regular. Apesar da
legislação garantir esse direito, ainda falta preparo para atender a demanda na região .:

Páginas 4e5

Manada heróica

-

Com uma virada espetacular, quando restawm quarenta segundos para o 6uaI, o Corupá BuffaJos bateu o São José
Istepôs por 24 a 23 emanteve os 1000/0 de aproveitam�to 110 QuopeonatoCatarinense de Fu.tebolAmericano. Página 20
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AuxíIi
No aguardo
do beneficio
Casalhomoafetivo de

Jaraguádo Sul deu entrada
emprocesso para ter direito
a receber auxílio financeiro

que o goverrio Estado oferece
para famílias que tenham

trigêmeos. Págin8. 8

,
Toda sexta-feira encartada aquino oCP

Saúde
A importância
de cuidar davoz
oDiaMundial daVoz fói
comemorado ontem e o

oCP traz entrevista com

fonoaudiólogaque explica
quais os cuidados que
devemos terparamanter a

:

nossa saúdevocal.
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Encontro do pp
Pré-ca.ndidatos a

vereador se reUDira.ul

ontem,com presidente
'

da sigla, Ademir
Izidoro. E� pauta,

preparação
para as eleições

m1Ulicipais.

Daiana Constantino
p.... 7
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Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Washington Times

Editorial do wr do dia 9 de abril afir
ma: liA Sra. Rousseff é um exemplo da

dura esquerda anti-americana que está se

unindo aos países emergentes para testar
o poderio dos EUA. Uma das principais
metas da missão dela em Washington é
obter a aprovação do presidente Barack
Obama no que se refere à ambição brasi-

\
.

leira em participar do Conselho' de Segu
rança daONU. O apoio americano para tal

.

seria auto-destrutivo, pois o Brasil votaria
contra os interesses americanos no mun
do." Pode ter aí até algum exagero, mas
estes são os sinais que o Brasil transmitiu
ao mundo durante os oito anos de Lula e

que continua transmitindo.

Otimismo
•

no varejo
o Índice Antecedente
deVendas (IAV)
aponta alta de 6% para
abril, com destaque
para os setores de
bens semiduráveis e

duráveis, e em leve

desaceleração. O

pacote de estímulos
às indústrias, a
desoneração da folha
de pagamento para 15

setores, a prorrogação
da redução do IPI

para alguns produtos
e a queda dos juros
praticados pelo
Banco do Brasil e
Caixa Econômica

'Federal, tanto para
os consumidores

quanto para as micro
e pequenas empresas,
levaram moderado
otimismo ao comércio

varejista. Este índice é

apurado mensalmente
pelo Instituto para
Desenvolvimento do

Varejo (IDV).

L�as de calç
o potencial do mercado de calçados foi analisado
de forma exaustiva pelo Núcleo de Inteligência de
Mercado do IEMI, que acaba de divulgar a pesquisa
de estudo do Mercado Potencial de Calçados
em Geral. O comércio varejista especializado
ainda é o principal canal de escoamento da

produção nacional, participando com 56% dos
valores produzidos.seguido pelo varejo não
especializado, com 19,6%. O número de lojas em
atividade no Brasil dedicadas predominantemente
à comercialização de calçados é da ordem de

27,6mil pontos de venda, segundo as estatísticas
oficiais. Pela primeira vez, a compra de calçados
pela Internet aparece na pesquisa, impulsionada
pelo comportamento de compra do público mais
jovem. Os produtos mais comercializados on-line são

chinelos e tênis - produtos cuja forma e qualidade
são amplamente conheéidos e, emmuitos casos,

dispensam experimentação. Nos últimos quatro
anos, aumentou 27% a participação das lojas de
departamento na distribuição de calçados.

os

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04649
1 ° 64.415 600.000,00
2° 65.923 12.000,00
3° 24.760 9.000,00
4° 56.153 8.100,00
5° 66.045 7.698,00

Agropecuária Jaraguá
Comemorou no último sábado, dia 14, seus primeiros
25 anos de funcionamento. Trata-se de um endereço
tradicional, mas commudanças e evoluções o tempo todo.

Etanol
A grande evolução no mercado
dos biocombustíveis é o

aproveitamento do bagaço e

da palha da cana para produzir
mais álcool. Os especialistas
acreditam que em dez anos

já estará ocorrendo a venda
deste produto. É em área como
esta que a tecnologia detida
pelos brasileiros poderá ser
maximizada. Será que vamos

aproveitar a vantagem que temos?

Personalidade
de vendas
Eleito Personalidade de
Vendas 2012 daADVB/SC, o
empresário Jaimes Almeida
Junior, presidente do grupo
multinacional de shoppings
centersWestfieldAlmeida Junior,
revelou otimismo sobre o futuro
do varejo brasileiro. Para ele, o
Brasil está fora da curva das crises
internacionais e acredita que a

economia do país poderá crescer

perto de 4% este ano. Na sua

avaliação, o crescimento de 2,7%
do PIB, no ano passado, não foi
ruim. Nascido em Florianópolis,
Jaimes Almeida estreou como
empresário na área de construção
civil. Daí, partiu para o segmento
de shopping centers com a

abertura do Neumarket, em
Blumenau. Depois, vieram os

shoppings Santa Úrsula, de
Ribeirão Preto (vendido a outro

grupo posteriormente), São
Paulo; Balneário Camboriú
Shopping, Joinville Garten
Shopping, Blumenau Norte
Shopping e o projeto do
Continente Park Shopping. E,
em agosto do ano passado, o
empresário deu um importante
passo para a expansão do grupo
que fundou. Recebeu como
sócio, com 50% do capital, o
grupo australianoWestfield,
que é o maior do mundo no
setor de shopping centers.
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LOTOMANIA
SORTEIO N° 1236
07 _ 17, 21 _ 24 ' 32
39 _ 45 ' 48 ' 49 ' 50
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74, 85 ,87 _ 97 _ 98

NOTA DE AGRADECIMENTO
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MEGASENA
SORTEIO N° 1380
03 _ 14 - 52 - 55 ' 57:; 60

QUINA
SORTEIO N° 2873
37 _ 50 ' 58 _ 65 ' 76

DUPLASENA
SORTEIO N° 1063
PRIMEIRO SORTEIO
08 - 11 _ 15 - 16 _ 38 ' 43
SEG,UNDO SORTEIO
04 _ 06 ' 21 ' 26 � 28 _' 44' I I
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A família de Elfrieda Wagner Vasel agradece a todos

que prestaram seu apoio na despedida desta matriarca,
ocorrido no último dia 9 de abril. Em especial às suas

cuidadoras, que estiveram sempre ao lado de dona Elfi,
como era conhecida; oferecendo muito mais do que o

suporte necessário.
A missa em sua memória será realizada no sábado
dia 21 de abril, às 17h30mim, na Igreja da Comunidade
Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova.
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COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT " -2,02%
OURO 1� 0,05%

US$ 118,640
US$ 1653,410
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Do leitor

Perguntas de crianças
Por que não tem dia do ho

mem? O que é homenagem?
Por que a madrasta trata mal a
cínderelai O-que é zoom? Es
tes são pequenos exemplos da
imensa curiosidade das crianças.
Quem em algum momento não
foi surpreendido por um ques
tionamento destes? Ou depois de
um, dois, três porquês ficou sem

saber o que responder?
As crianças têm por natureza

o desejo de conhecer. E muitos
adultos não sabem lidar com es

tes questionamentos. Por que nós
adultos tememos as perguntas
feitas pelas crianças? Porque não
assumir que algumas coisas não

sabemos, mas que podemos junto
com a criança procurar as respos
tas? Quem já não ouviu ou falou
diante um questionamento: "ah,
por que sim!"; "Depois falamos
disso"; "que pergunta!"; I�gora
não é sobre isso que vamos falar".
Não sabemos lidar, talvez, porque
na escola que vivenciamos as per
guntas não eram valorizadas, o que
as escolas priorizavam eram as res-

postas prontas contidas em pro
gramas e livros inflexíveis e dis
tantes das nossas realidades, que
tínhamos queaprender (decorar).

Mas escolas são instituições
feitas por pessoas e pessoas mu
dam. Precisamos almejar escolas
que, cada vez mais, valorizem as

perguntas feitas pelas crianças.
Almejar escolas que escutam ·0

que seus educandos têm a dizer.
Escolas que buscam junto com

suas crianças as respostas de suas

curiosidades. Há possibilidades
maravilhosas ao se ouvir com

atenção e conversar sobre as per
guntas feitas por elas. E lembrem
se que, ao responder as curio
sidades delas, não precisamos
utilizar linguagem infantilizada,
usar sempre respostas fantasio
sas ou inventar uma historinha ...
A verdade sempre é bem vinda!
Nossas crianças são inteligentes
e precisam ser tratadas como tal.

Tanvmara PaganeUi,
professora de '

educação infantil

COD1J�arti.lbe 3, sua opblião. Escreva",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.

Redaeao@ocorreiodopovo.Com.Br

I

Que vergonha!
Pelas próximas horas não me posso olhar no es

pelho, estou louco de vergonha da Eliana. Você
provavelmente não a conhece, eu a fiquei conhe
cendo nas páginas da Folha.

Eliana tem 36 anos, há 34 que vive presa auma
cama deUTI na divisão de ortopedia do Hospital das
Clínicas, em São Paulo. Ela teve paralisia infantil aos
dois anos, de lá para cá nuncamais saiu da cama, só
mexe os lábios, a boca é-lhe o instrumento de todas
as ações, do pescoço para baixo ela não existe.

Sabes por que estou morrendo devergonha da
Eliana? Abandonada pela família, que aos pou
cos a foi deixando de visitar no hospital, Eliana
terminou o segundo grau, formou-se num curso

. de língua inglesa, em outro de língua italiana, fez
curso de história da arte, pinta quadros e acaba
de lançar um livro. O livro tem por título "Pul
mão de Aço", uma máquina que a faz respirar ar
tificialmente. Ela passa poucos momentos do dia
fora dessa máquina.

.

Eliana pinta quadros segurando o pincel com a

boca; com a boca segura a caneta e escreve textos

e agora um livro, ela faz tudo mexendo apenas a

boca, os lábios.
E nós aqui fora, hein? Esgotamo-nos em des

culpas, não posso isso, não posso aquilo, frouxidão
constrangedora. O que dizer de jovens e vagabun
dos que não estudam ou pedem ajuda, cotas, isso
e mais aquilo, plenos de saúde, capacidade mental
e física total? O que dizer diante da Eliana, presa à
cama há 34 anos, o que dizer?

Quantas vezes já falei aqui de pessoas sem per
nas, amputadas por diversas razões e que dispu
tam maratonas e corridas de velocidade com per
nas mecânicas, com ganchos de ferro à guisa de

perna, o que dizer desse pessoal? Que vergonha!

Sabes o que é uma pessoa "esquecida' pela fa
mília, há 34 anos num hospital, estudar, pintar e

escrever livros deitada, mexendo apenas os lábios?
É de pensar e corar. Que vergonha para os plenos
da saúde e ordinários da vontade, que vergonha!

Manchete
Eu acho que o editor do jornal visa a me irri

tar. Veja esta manchete: "Estresse afeta profes
sores". Já li esse tipo de manchete várias vezes.

Imagino que as razões para o estresse são: salário
baixo, muito trabalho e, principalmente, insalu
bridade. Ué, insalubridade? Claro, ou você acha

que não é insalubre lidar com pivetes mal-edu
cados em sala de aula? Pivetes principalmente
da classe média para cima. Os piores.

Autoridade
Se os professores se respeitassem um pouco

mais, se fossem uma classe única, ah, mandariam
em sala de aula e não seriam desaforados por pais
e mães ordinários, vagabundos desrespeitosos. E,
claro, se tivessem o apoio das direções das esco

las. Mas ainda com tudo em contrário, se fossem
unidos, os professores seriam a autoridade máxi
ma em sala de aula. E são, é só querer.

Falta dizer
Trecho do livro I� Cabala do Dinheiro", de Nil �

ton Bonder: 110 afogar-se em dívidas é produto
de uma interação muito sutil, muito profunda e

oculta, de não querer pagar as dívidas. Se o deve
dor faz um esforço de tornar hábito sua intenção
de pagamento das dívidas, paga-as." De outro

modo, eu digo que com vergonha na cara nin

guém fica argolada em dívidas ...

Diretor: nelson luiz pereira· nelson@ocorreiodopovo.Com.Br • gestor de redação: márcio schalinski • edição: daiana constantino e

elisângela pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.Com.Br· fOlies: (47) 2106-1919 • fax: 2106-1945 • assinaturas: 2106-1936 • pl�fltão redação: 9221-1268
I

• comercial: 9107-6932 • plantão entl'1/ilgas: 2106-1919 • 9132-5491/8446-6817 • horário de atendimento: 8h às 17h30

l
• endereço: av. Prefeito waldemar grubba, 1400 - baependi - cep 89256-500 - cp 19 - jaraguá do su- se impressão: gráfica e editora correio do pOvo �da

�II OS artigos e opiniões assinados não retratam necrlsariprnente oposi�iQnamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
• � , ••• T ,� • lO. ••• ._ .- • • • •
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çã inclusiva

Escola: um lugarpara
todas as pessoas

Com ou sem deficiências, estudantes devem ter acesso à rede de
ensino regular em_ todo o país, conforme determina legislação

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
Pedro Leal

Eles têm o direito à inclusão nas escolas
- mesmo com dificuldades de apren

dizado um pouco diferentes da maioria

colegas de classe. São alunos com defi
ciências físicas, mentais e sensoriais que

se esforçam para participar das aulas -

direito garantido a toda criança no país.
Os detalhes da inclusão foram legislados
há mais de 20 anos e temmelhorado nos

municípios da região. Na série especial
desta semana, abordaremos a realidade
de crianças com necessidades especiais
e os lugares onde estudam.

C nteúdo e atividades são iguais
Aluno do 3° ano da escola municipal Ur

bano Teixeira da Fonseca, em Guaramirim,
ÉdioHenriqueWolfart é uma criança normal.
Quem vê de longe não nota a botinha orto

pédica, o movimento limitado ou a hipera
tividade e o déficit de,atenção, resultados de
umAVC que omenino de 8 anos teve quando
bebê, deixando à com uma hemiplegia (pa
ralisia parcial) do lado direito. Apesar disso.
o garoto participa das aulas exatamente da
mesmamaneira que qualquer outra criança.

"Eu tenho um pouquinho de dificuldade,
mas eu gosto de todas as matérias, especial
mente de português", conta com a voz baixi
nha o garoto. Ao contrário de outras crian

ças com necessidades especiais, Édio recebe
exatamente o mesmo conteúdo e as mes

mas atividades que os colegas. "Ele tem as

limitações dele, mas é um aluno excelente,
a única diferença é que ele tem mais tempo
para fazer as atividades", elogia a professora,
Márcia Sadzinski Maida.

A grande dificuldade é a escrita, por se

distrair com facilidade. Apesar da paralisia,
o espaço físico da escola não é problema.

.

"Tirando os banheiros, onde ele, às vezes, é
empurrado e não tem onde segurar", pontua
amãe, Luciane da SilvaWolfart.

Quietinho apesar da hiperatividade, o

menino não é afeito a bagunça. O que o levou
a se desentender com alguns coleguinhas.
"Eles fazemmuita bagunça, e têm quatro que
são muito bagunceiros, hão falo muito com

eles", comenta. Porém em casa a situação. é
diferente. De acordo com a mãe, o' garoto é
do tipo que não para quieto. "Ele émuito agi
tado, fala muito, até toma medicação para a

� � "

hiperatividade", relata.
Além da hemiplegia, o pequeno tem ou

tros problemas de saúde, recebendo acom

panhamento médico em Curitiba. São con
sultas com nefrologistas, cardiologistas,
neurologistas e ortopedistas, entre outras

especialidades médicas. "Recentemente ele
removeu um dos rins, e ele sofre de proble
mas na bexiga que exigem alguns cuidados",
explica a mãe.

Por causa da doença, o garoto é um tanto.

inseguro e tímido. quadro que transparece
na fala retraída e nas reações mais emotivas,
afirmaMárcia. "Ele émuito emotivo, se pega
mos um pouco mais pesado, ele já começá a

chorar, mas é um aluno muito dedicado".

Segundo a gerente de educação especial
de Guaramirim, Marja Kühl Iudachewskí,
por causa da patologia, a presença do pro
fessor auxiliar é essencial, para dar toda a

atenção necessária.
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SALADE AULA Na escola, Edio HenriqueWoIfart

(do lado esquerdo), de 8 anos, tem dificuldades
na escrita, pois se distrai com facilidade

Alguns recursos que os alunos com
necessidades especiais têm direito'

• Intérpretes de Libras, para alunos
com deficiência auditiva;

• Livros didáticos em Braille para
deficientes visuais;

• Espaço adaptado para garantir
acessibilidade;

• Material e metodologia didática

Ele é muito emotivo, se
pegamos um pouco mais

pesado, ele já começa a

chorar, mas é um aluno
muito dedicado .

Márcia Sadzinski

Maida, Professora

adaptada para atender
às suas limitações;
• Acompanhamento especializado'

.

no contraturno escolar;
• Acompanhamento por um
segundo professor, para ajudar
na sua compreensão.

Ele é muito agitado, fala muito, até
toma medicação para a hiperatividade.

Luciane da SilvaWolfart, mãe

EDUCADORA
Para Márcia

,

Maidà, Edio é
wn estudante
excelente l ••

Tel.: (47) 3376-3915
E-mail: compras1@gastrotop.com.br

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casal espera
liberação de
beneficio

Rosenete Renkawiecki e Cenir de Fátima estão
casadas há oito anos e são mães de trigêmeos

JA��.��I?� ��.� .

Alexandre Perger

Há oito. anos, Rosenete
Renkawiecki e Cenir de

Fátima se casaram com direito
a cerimônia religiosa e festa.
Quatro anos depois, decidiram
aumentar a família e optaram
por fazer uma inseminação ar

tificial. O útero escolhido foi
o de Rosenete. O casal só não

imaginava que a família cres

ceria tanto. Em um exame elas
descobriram que seriam mães
de trigêmeos: Kauhan, Victor e
Letícia, que estão com quatro
anos de idade.

Como é tudo em dose tripla,
as despesas são sempre maio
res. No primeiro ano as crian

ças consumiam um pacote de
fralda por dia. Mas no mês pas
sado, lendo o jornal O Correio
do Povo, elas descobriram algo
que poderia amenizar os pro
blemas financeiros. A reporta
gem contava sobre outro casal
de Iaraguá do Sul, que também
teve trigêmeos, e conseguiu um
benefício do governo do Estado
destinado a famílias com três
ou mais filhos. No dia 19 de

março, Rosenete e Cenir deram
entrada ao processo na SDR
(Secretaria de Desenvolvimen
to Regional) de Iaraguá do Sul

para conquistar o auxílio.
Rosenete está no quinto

.' ano da faculdade de Psicolo

gia e trabalha como autôno
ma, vendendo roupas e cos

méticos em casa. Enquanto
isso, Cenir complementa a

renda da. família com o di-

Dentro de

casa, o casal

prefere sempre
contar a verdade

e deixar claro para
os três que eles
têm duas mães.

nheiro oriundo de dois imó
veis alugados. Os R$ 357 do
benefício viriam para ajudar
nas despesas até que as crian

ças completem seis anos.
No entanto, segundo Ro

senete, o Estado ainda não

respondeu sobre quando o

benefício será liberado. "A úl
tima vez que tivemos uma

resposta, eles disseram que a

decisão está em Florianópo
lis", diz-a mãe. De acordo com

a gerente de Assistência Social,
Trabalho é Habitação da SDR,
Tânia Dantas, o processo está
em análise no setor jurídico do

governo do Estado.

Família ..

"diferente"

Meâmo sendo uma família
diferente dos padrões da socie
dade, Rosenete afirma que as

duas nunca sofreram precon
ceito e sempre tiveram apoio
da família e de amigos. "Nunca
tivemos problemas, inclusive
com os vizinhos, até porque
sempre os respeitamos", con
ta Rosenete. Segundo ela, na

creche as crianças também
não sofrem com preconceito.
IIOS amiguinhos até avisam'

para eles quando chegamos
pata buscar", comenta Cenir,
chamada de Tata pelos filhos.
Dentro de casa, o casal prefere
sempre contar a verdade e dei
xar claro para os três que eles
têm duas'mães.
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F· IImlllmllnlW_liIIJnllllliI "'que Por dentr dque aconte

o e tudo
ce na regi-lilft�lQ, . ao
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ACOMPANHAMENTO Mães Rosenete (E) e Cenir cuidam juntas dos três Iilhos

Especialista
Educare
criarbem

Na opinião da psicóloga
RebecaDuvoisin, o fato de
o casal ser homossexual
não interfere no desenvolvi
mento da criança. Para ela,
omais importante em uma

família é que o casal tenha
um bom relacionamento
e consiga exercer bem o

papel de criar e educar os
filhos, criando um referen
cial para as crianças.

Homoafetivos

60mil em,
todo Brasil

O senso do IBGE de 2010

aponta que (;i0 mil famílias
homoafetivas vivem em

todo o Brasil. Cerca de oito
mil destes casais estão na .

região Sul. Uma das prin
cipais garantias dadas para
que essas famílias possam
existir foi a decisão do

Supremo Tribunal Federal
de garantir a união estável

homo��tiy�.. I' [ : I]
,

Uma campanha diferente
SALARISTON IR

Jovem desfila com cartaz anunciando a Cantpanha
do Abraço, promovida por um grupo de j?vens

do Castelo Jaraguá da Ordem dos Escudeiros_da
Távola Redonda. O evento aconteceu na manhã do
último sábado, na Praça Ângelo Piazera e Shop

ping Center Breithaupt, em Jaraguá: O objetivo do
.

grupo foi espalhar calor humano as pessoas.
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encerr· j
. sse

que é bastante provável
uma dobradinha entre os

deputados Carlos Chiodini
e Dieter Janssen (PP) na
corridamajo

.

tária..
li'
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Caso antenas
Reunião que deveria
discutir ontem o caso

das antenas de rádios foi
transferida para o fim desta
semana. Prefeitos Luiz
Carlos Tamanini, Felipe
Voigt e Cecília Konell deram
preferência para outros
assuntos - com certeza mais
relevantes para aAmvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu).

Baiana Constantino
2108.1929 I daianae@oeorreiodopovo.eom.br

3275-0065

,

PSC discrimina

Já faz algum tempo que o PSC (Partido
Social Cristão) lançou umapropaganda

partidária que conceitua família da se

guinte forma: homem +mulher, tratando
as pessoas demaneira desigual com base
em preconceitos de ordem sexual. O
anúncio da legenda, guiada por preceitos
cristãos, ignora as famílias homoafetivas.
Contraditoriamente, o slogan da sigla é
"O SerHumano em Primeiro Lugar". Bas
tante desumana a postura da sigla, não?

Em maio de 2011, o Supremo Tribu
nal Federal reconheceu a União Estável
Homoafetiva. Casais no Brasil já oficiali
zaram seus casamentos em cartórios. A
sociedade precisa repensar essas ques
tões e combater todo e qualquer ato de

discriminação e de ofensa social que vá
contra os direitos humanos. Respeito e

igualdade. Esses dois ingredientes são
fundamentais para a constituição de
uma sociedade melhor.

• #w

oposlçao
Com projeto alternativo ao

atual governo de Guaramirim,
o grupo composto pelo PSD,
PR, PSDB, PDT e PC do B vai
confrontar informações de
duas pesquisas de opinião
para escolher os pré
candidatos a prefeito e a

vice para as eleições de
outubro. A definição deve
ser lançada em maio.

Grupo da

MARCELE GOUCHE

Preservação
do Aquífero
A comissão do Fórum
Permanente para
Preservação do Aquífero
Guarani conta com a

seguinte composição: .

assessor de comunicação
I1ton Piram, secretária
Angélica Sonntag, da Câmara
de Vereadores de Schroeder, .

coordenadora JaneteMaria
Pedrotti, da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento

Regional), organizador
Idelvino Furlaneto, da Alesc
(Assembleia Legislativa de
Santa Catarina), parceiros
Letícia Gazola e José da Cruz,
da Prefeitura de Schroeder,
Alberto Gaeski Junior, da
Fundação do Meio Ambiente
de Guaramirim, Lucy Lagedo,
da Fundação de Meio
Ambiente de Jaraguá do Sul,
e Anja Meder Steinbach, do
Comitê da Bacia do Itapocu.

...I

Reunião com pré-candidatos do PP
UdoWagner (em pé na foto) ressaltou a importância da união e do
trabalho formiguinha para os interessados em concorrer a vereador
pelo partido nestas eleições, durante.a reunião do PP de Iaraguá, ontem
à noite.O presidente da sigla, Ademir Izidoro, pretende eleger dois

. representantes para a Câmara. O deputado Dieter Janssen não pode
.

participar do encontro, pois cumpria agenda em Florianópolis, tratando
. .sobre o tombamento do Rio da Luz e a situação dos avicultores da região.

Pavimentação
Ontem à tarde, mais uma vez, o vice-prefeito de Schroeder, Luís Aparício
Ribas, tratou com o deputado Carlos Chiodini sobre a pavimentação
da rua Rio de Janeiro. O projeto já recebeu aprovação do Conselho de
Desenvolvimento Regional e agora deve ser oficializado o convênio no valor
de R$ 70 mil. O investimento vai beneficiar a área industrial da cidade.

Escritório da Fatma sai ou não'1
Nesta se�ana, o deputado Carlos Chiodini (PMDB) retoma a

conversa sobre a abertura do escritório da Fatma (Fundação do Meio
Ambiente) em Jaraguá. O que está atrasando a inauguração do órgão,
que até já tem sala pronta na SDR (Secretaria de Desenvolvimento
Regional), seria a falta de profissionais interessados em trabalhar
no município. Apenas um teria demonstrado vontade de trocar
Joinville pela cidade vizinha. Pedro Garcia, indicado para assumir
a presidência da autarquia, pode abrirmão da vaga para concorrer
a.uma cadeira na Câmara em outubro. Por enquanto, Chiodini
não pensou em uma segunda opção para oJt�rgd:' II.

IMÓVEIS

E
www.imoveisplaneta.com.br

1(47)
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Assim se pagam impostos
Em abril de 1958, o Correio do Povo publicou a nota

que dizia: "Em 1957, a União arrecadou do Rio Gran
de do Sul a elevada soma de 6 bilhões e,250 milhões
de cruzeiros, o que representa uma contribuição "per
capita" de cada habitante gaúcho de mil cruzeiros. O

imposto de consumo arrecadou 2 bilhões e 250 mi
lhões de cruzeiros, o imposto de selo de 260 milhões
e o imposto de importação 100 milhões. O restante é
relativo a lucros extraordinários do imposto de renda
e outras tributações".

OntemeB
•

e
ARQUIVO HISTÓRICO MARCELE GOUCHE

,
As imagens acima registram a ruaArthur Muller, na década de 80, ao lado
do Terminal Urbano de Jaraguá do Sul. Ao ftnaI da rua, está o Colégio
Estadual Abdon Batista. O ponto de táxi permanece no mesmo local.

Pers nage'

A rainha Nefertari

Esposa de Ramsés II (faraó do Egito), Nafertari
foi uma grande rainha egípcia. Nascida aproxima
damente em 1290 a.C, seu nome significa "a mais
bela, a mais perfeita". Não há conhecimento sobre
seus pais, mas pressupõe-se que sua origem é de fa
míliamuito humilde, e uma possibilidade é que fos
se filha do General Nakhtmin e de Mutnedjmet.

De acordo com interpretação das escrituras, Ne
fertari teria dado quatro filhos e duas filhas a Ramsés
II. No poder, seureinado foi associado a atos impor-.
tantes. Logo após ter participado na coroação do
seu esposo, ela foi 'levada a apresentar-se na cidade
de Abidos, numa cerimônia perante a Amon, visto
como rei dos deuses e como força criadora de vida.
Tal como outras rainhas, Nefertari, exerceu um im

portante papel nas negociações de paz com os povos
vizinhos, especialmente com os hititas, correspon
dendo-se com a rainha do Hatti.

Esposa de Ramsés D , a rainha Nefertari exerceu
1UIi importante papel em negociações de paz

'7

ApoDo 13

retorna à Terra
Há exatamente 42 anos, no dia 17 de abril de
1970, a nave Apollo 13 era resgatada após uma
explosão no tanque de oxigênio número dois.
Os planos dos Estados Unidos de realiza-
rem a terceiramissão e pousar na Lua foram
interrompidos. A nave que havia sido lançada
da Flórida no dia 11 de abril de 1970 com o co

mandante James Lovell, o piloto John Swigert
e o piloto do módulo lunar FredW. virou filme
em 1995, com Tom Hanks, Kevin Bacon e Bill
Paxton interpretando os respectivos astro
nautas. Apesar de o objetivo final não ter sido
atingido, a missão é considerada pela Nasa, a
agência espacial americana, como uma "falha
bem sucedida", já que foi possível aprimorar
o conhecimento para casos de emergência e

"l'l':,.:.,. .
• ...;,-,_ •

resgate. Investigâções apontaram depois que
a explosão foi causada devido amodificações
no sistema de oxigênio, que aumentaram a

voltagem nos tanques de 28 para 65 volts.
Contudo, os interruptores termostáticos
não foram adaptados para amudança e

não resistiram ao superaquecimento.

Brasil: Massacre de
Eldorado dos CaraJás
o Massacre de Eldorado dos Carajás ocorreu
em 17 de abril de 1996, no município de El
dorado dos Carajás, no SvI do Pará. Deze-

.

nove Sem-Terras forammortos pela Polícia
Militar do Estado do Pará, num confronto
envolvendo cerca de 1,5mil Sem-Terras que
estavam acampados na região. Tudo come
çou quando decidiram fazer umamarcha em

. protesto contra a demora da desapropriação de
terras, principalmente as da FazendaMacaxei
ra. A PolíciaMilitar foi encarregada de tirá-los
do local porque estariam obstruindo a rodo
via BR-155, que liga a capital Belém ao Sul do
Estado. O episódio se deu no governo deAlmir
Gabriel, o então governador. A ordem para a

ação policial partiu do Secretário de Segurança
do Pará, Paulo Sette Câmara, que declarou,
depois do ocorrido, que autorizara "usar a força
necessária, inclusive atirar". A polícia, diante da

, situação, começou a atirar em direção � mul
tidão. Dezenove pessoasmorreram na hora,
outras duas morreram anos depois, vítimas
das seqüelas, e outras 67 ficaram feridas.
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A Fundação Logosófica promove Concurso Literário Jo
vem, destinado a alunos do ensino médio. Os estudantes de-

"

vem elaborar um texto de até uma página, tendo como refe
rência o livro "Bases para sua Conduta", de Carlos Bernardo
Gonzáles Pecotche, criador da logosofia. O período de'ínscrí

ções vai ate 31 de maio. Os interessados devem baixar o livro

gratuitamente pelo site logosofia/concursoliterariojovem e,

após leitura atenta, escrever sobre as possibilidades de apli
cação do conteúdo no cotidiano das pessoas.

Os autores das dez redações selecionadas pela comissão jul
gadora receberão prêmios. O primeiro colocado ganhará um
iPad, um iPhone, e um iPod. Os selecionados da segunda à déci
ma posição, receberão um iPad cadaum.A escola que represen
tar o primeiro colocado receberá, também, uma lousa eletrônica
completa, incluindo notebook, projetormultimídia e sistema de
som. As escolas representantes dos demais classificados rece

berão notebooks. Os resultados serão divulgados até o dia 11 de

julho, através do site da Instituição. Os contemplados serão in
formados por e-mail, telefone ou telegrama. A entrega dos prê
mios está prevista para o dia 11 de agosto, Dia Internacional da
Logosofia, na sede da Fundação Logosófica, no Rio de Ianeíro,

O livro "Bases para sua Conduta" reflete sobre conhe
cimentos capazes de mudar o interior dos que desejam ser .

melhores do que são e muito melhores do que foram. É um
constante processo de aprendizagem e, por estemotivo, é um
livro atual e atemporal.

Carlos Bernardo Gon
zález Pecotche foi pensa
dor e humanista, nasceu
em Buenos Aires, na Ar

gentina' em 11 de agosto
de 1901. Com apen!ls _29
anos, reagindo contra a

rotina dos conhecimen
tos e sistemas usados

para a educação e a for

mação do ser humano,
deu nascimento à Logo
sofia, ciência do conhe
cimento de si mesmo, da

evolução consciente e da

superação integral.

PI neta Sertanejo
agita'Guaramirim

A quarta edição do maior
evento de música que aconte

ce em Guaramirim, o Planeta

Sertanejo, volta neste mês de
abril, nos dias 20 a 22. Entre a

série de atrações programadas,
a animação da primeira noite
está a cargo da banda Nativos,
que volta ao município com

um repertório cheio de anima

ção e promete não deixar nin

guém parado. A sexta-feira ain-

plosão do Som irá encerrar a

grande festa. Uma mega es

trutura, com capacidade para
aproximadamente dez mil pes
soas será montada próximo ao

Ginásio . d� Esportes Prefeito
Rodlofo Iahn, no mesmo local
do ano passado. A entrada para
todas as noites é gratuita. Na
sexta-feira e no sábado, os por
tões abrem às 2Ih e no domin

go a partir das 19h.
FOTOS DIVULGAÇÃO DAS BANDAS

da contará com a presença da
banda Seven e DJ para animar
o público.

Já no sábado, dois nomes

de peso sobem ao palco: Chi
marruts e Dazaranha. Uma
noite com muito reggae, co

mandada por duas grandes
bandas do Sul do Brasil que
vão agitar a região.
--. O domingo também tem

atração garantida, 'a banda Ex-

SHOWS As bandas Dazannha e Chimarruts (abaixo). são atrações de festa em Guaramirim
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n...:;;ão de vento para hOJ emJaraguá
, MINGUANTE 13/4

• 9h Vento não favorável Sudeste 2km/h Nenhum
• 12h Vento não favorável Leste 12km/h vento favorável

NOVA 21/4

• 15h Vento não favorável Leste 16km/h 80% CRESCENTE 29/4
-. 18h Vento não favorável Leste 12km/h de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br
CHEIA 6/5

HORIZONTAIS
1. O animal que é símbolo de lentidão nos movimentos

't
e na ação

<, 2. Saque indefensável, no tênis / Que se pode fundir .2
3. Retribuição periódica de trabalho subordinado, /

Palmeira com estipe e pedalas de que se extraem 3
fibras para obras trançadas

4. O estado brasileiro com a foz do rio Amazonas / 4
Abreviatura de decagrama

5. Jogo muito comum entre os colecionadores de fi- 5

gurinhas
6. Elemento de composição: dente / As iniciais do 6

poeta e músico Antunes, ex-integrante do grupo
Titãs 7

7. O cobalto / Departamento Estadual de Investiga-
ções Criminais (SP) 8

8. Estender ao comprido
9

g. Pedaços de pano rasgados ou muito usados
10. Banco Interamericano de Desenvolvimento / O que

10
é muito bom

11. Erva-doce / Que não crê em Deus ou nos deuses
11

12. Nau / Abreviatura (em português) da Austrália
13. De temperatura muito baka. 12

VERTICAIS 13

Previsão do Tempo
Canoinhas

....
13° 250

s� Miguel
do Oeste
....
30016°

hapecó
•

13027°

Temperatura
em elevação
Algumas nuvens durante o

dia com pequena chance
de chuva namadrugada
no Litoral Norte, devido
à circulação marítima.
Temperatura em elevação.
Na quarta-feira a massa

de ar seco perde força
favorecendo a formação de
nebulosidade em todas as

regiões catarinenses.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Dobrado
Um funcionário chega para o patrão e pergunta:
- Patrão, por que o senhor não me dá um aumento?

Aí o patrão responde:
- E por que eu deveria lhe dar um aumento?
- É porque eu trabalho por dois.
- Então me diga ·quem é o outro que eu vou despedir.

f'

c
lca
c.>
:::::I
-

C
cn

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

-

F)OSS()tjE?,m(�)o"' A Recreativo oiÇ>!f'imêlrO n?VLSW óe' POkWfoscruzados do BrOSll
- - - - -- - - - -

- - � -
-

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja-se com
óculos de sol

/Join
.

"'Â
18° 28°

SEXTA

MíN: 18°C
MÁX: 26°C

ia ao Sul

....
18° 27°

Cruzadas

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

16°C

26°C

NáD7
esqueça
de tomar

, Iagua.

QUINTA.
MíN: 18°C
MÁX: 27°C

São Franci co do Sul
• Preamar
• 1hOO: 1,4m
• 13h47: 1,6m
• Baixamar
• 5h49: 0,4m
• 18h23: 0,2m

Itajaí
• Preamar
• 11 h42: 0,9m
• Baixamar
• 7h06: O,4m
• 18h23: 0,2m

Imbituba
• Preamar

·10h51:0,5m
• 23h13: 0,5m
• Baixamar
• 5h49: 0,3m
• 17h34: 0,1m

1. Uma pancada para fazer alguém calar I Onomato
peia para indicar um golpe seco e repentino, prin
cipalmente o provocado pelo disparo de uma arma

de fogo
2. Adoentado que guarda o leito / O jogo decisivo

3. Pequeno curso de água / Oferenda, donativo
4. Anexar / (Lat.) Exatamente como se escreveu

5. As iniciais do atar carioca Fagundes / Moleque que

apronta travessuras / Uma rápida saudação entre

amigos
\

6. O escritor, orador e político Barbosa (1849-1923) /
(Fole!.) Touro furioso que lança fogo pelas ventas

e queima tudo
7. Que não é nova / Valor em dinheiro dos bens pos

suídos
8. O mais alto quadrúpede / O personagem que deu a

vida por Julieta
g. O segundo menor estado brasileiro / (Maurício de)

\

O criador das histórias em quadrinhos da Mônica,
Cebolinha, Cascão e Magali.

Florianópolis
• Preamar
.11h54: 1,1m
• Baixamar
• 7h21: 0,4m
• 18h39: 0,2m

Tábua
das marés

1 234 5 9678

II
fi
II

II
II II

II II

II
II
II
II
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RESPOSTAS NA MESMA EDIÇÃO
36 PÁGINAS' APENAS R$ 4,90

MA1S UMA REVISTA MENSAL
COM QU�l1DADE A R�CREA!IVA
CONFIRA AS NOVJDADES
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Co Slipperspara
os seus

?
• No inverno passado eles chegaram bem de

mansinho, no verão eles apenas deram o ar da

graça, mas é agora nesse inverno que os famosos

slippers vão bombar geral e cair no gosto do
público. Para quem não sabe, o slipper - sapato
que fica entre a sapatilha e o mocassim e que tem

um shape bemmasculino - tem origens bemmais

antigas que imaginamos. Ele foi criado para que os

nobres pudessem receber seus convidados em seus

palácios de maneira mais confortável (sem deixar

a elegância de lado, é claro). Antigamente o sapato
era feito em veludo e forrado em cetim e seda, e
em suamaioria tinha os bordados com as iniciais

e brasões de seus donos. Bacaníssimo, não? Aliás,
quem assistiu à "Que Rei sou Eu?" vai lembrar. Mas

saindo da realeza e voltando para o nosso mundo

fashion, recebemos a companhia dos slippers
que saem dos castelos e param nos pezinhos da
fashionistas. E mais, um pouco mais arrojados que
os de outrora, eles vêm cheios de estilo com tachas,
cores fortes, animal print e muito mais. Inclusive

emminha estada em NYvi várias pessoas usando

os, tanto homens quanto mulheres. E gente, posso
dizer? Fica uma graça e super cool o visual! Quem aí

está louca por um para chamar de seu? Uma dica?

Já vi em várias lojas da cidade, anotem aí: Live,
Alamanda, Arezzo, Maluta, entre outras.

u
Miehele Camaeho mieamaeho777@gmail.eom I 4788383084

e

Sabem aquele produto que, de tão barato, você
desconfia que não é bom? Pois então, não é sempre

que podemos levar a sério a expressão "quando a

esmola é demais, o Santo desconfia", viu? Há uns
meses (e não sei porque não contei isso aqui ainda
para vocês), descobri um produto que é mais que
bom, é ótimo. E mais, o removedor de esmalte de bolsa

pode sermuito usado. Comprei o meu há um bom

tempo, mas como faço a unha semanalmente, e deixo
sempre para tirar o esmalte no salão, não havià usado
ainda. Mas durante a viagem, sem previsão de fazer
a unha durante as duas semanas (céus, como sofri
.com isso!), levei o meu removedor e usei! Sabe aquela

rd 01 a!e

coisa prática que você tira da bolsa, remove o esmalte
sem aquele cheiro horrível de acetona e pronto? É
isso! A embalagem, que é bem pequena, cabe até
em uma clutch, vem com 30 lenços e dependendo
da cor do esmalte, você chega a usar apenas três por
vez. Além da praticidade, afinal você não precisa
levar acetona-algodão para todo o lugar, o que gostei
foi o cheirinho dele. Aminha fragrância é de limão,
mas jávi de morango, baunilha, entre outros. Vale o

investimento de R$ 6, hein, meninas? Como vocês

semprememandam e-mail pedindo onde comprar
esses produtos, aqui vai a dica desse: têm em farmácias

e também na Illuminé Hair.. - - - - _. ..... - - - - .
l ... : - 11.:. - :" j ... - !.. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r: •

VARIEDADES 112 I TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br
TERÇA-FEIRA, 17 DEABRIL DE 2012 1131 VARIEDADES

Carreira
solo

o: amigo Jeremias Ro-

zza, depois de participar
por vários anos, na equipe que
comanda a cozinha nas festas
deste colunista, resolveu seguir
carreira solo. Competente e

perfeccionista certamente fará
muito sucesso. Bola branca.

Leitora fiel
o leitora fiel de hoje é Luciana

Donini, que sempre lê esta
coluna para ficar por dentro
das novidades de nossa
sociedade. Valeu -a honra!

Dourado
Hoje à noite, a galera do Loks
se reúne no Complexo
Esportivo Jaraguá, para
saborear um delicioso

dourado, pescado e preparado
pelo boa gente Aldo Michels.

amor
Depois de um tempo sozinho,
Valdirzinho, da Caixa
Econômica, um dos meus
estimados amigos, está com
novo amor. Quem será?

Stammtisch
No próximo dia 5 de maio, o
Centro de Profissionais Liberais

(leia-se dentistas, médicos,
advogados,engenheITose
arquitetos), promove a partír das
8h30, na Recreativa Breithaupt,
a 5a Stammtisch Esportiva. O
ingresso é urn quilo de alimento
não perecível. Mais informações
pelo telefone 3276-0534.

RIJa . mlrlgOs od.ri ues da 'Nova, 2.27

.h' 111a� --------------------------------�---------------

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

NOITE Scheila Cristina com meu amigo, o cantor Fernando Lima, na Upper F100r

MaQchas
Hoje, apreocupação demuitos jaraguaenses com o destino da cida
de é que candidatos ao tronomunicipal e a urna cadeira na Câmara
são muitos e de todas as cores políticas. Problema é que, indepen
dentemente da cor partidária, amaioria têmmanchas, nódoas. E
não há detergente capaz de lavar a sujeira de cada um.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Confraria do Churrasco.
Uma dos melhores rodízios

de carnes da região.

Legal
Li numa dessas revistinhas de

fofoca, achei legal e repasso:
"Conjugando os verbos da
rede social Facebook: eu posto,
tu comentas, ele curte, nós

compartilhamos, vós publicais;
eles riem e ninguém trabalha."

Na lei seca
Enquanto isso, "Capivara
Monstro"continua na Lei Seca,
sem pegar nem gnpe.

Bu ixo
Na semana passada, um grupo
de jaraguaenses foi pescar no
Mato grosso. Foram quase 50
horas de buzão, pasmem! Mas
tudo bem, pois fiquei sabendo
que o passeio foi um sucesso

e a pescaria abundante. Mas,
tambémme disseram que
aconteceu um fato inusitado:
uma famosa dupla, que
comemorava 18 anos juntos,
rompeu o "romance" em troca

de seis afrodescententes. Pode?

Terror!
Atenção, galera! Fiquem
ligados e preparem-se: tem

mais uma sexta-feira 13 em

2012, em julho. Bu!

Não deixe

que os seus

medos tomem o

lugar dos seus
sonhos.

Walt Disney

\

r:

r
KAY�ÓS
BUSINI;S.s HOTEL

_"---

•• • ••

araguá Auto Elite
A escolho perfeito

Oi
... ; .

, .'.. e • li

• O empresário Raul
Driessen está levando a

sério suas caminhadas.
Ele é visto, quase que
diariamente, fazendo seu

cooper nas calçadas da
cidade. É isso aí!

• Lucas de Araújo, da
Domp, depois de uma
semana de muitas feiras
e business, em São Paulo,
aterrissa hoje em.Iaraguã'

. "

• Não ousem e��uecê-Ia: .'

l:)antele ôe 0íivejlràCunha: I

é a grande aniversariante
de hoje e vai adorar saber

que !��ilemPfa2�t

MotorholDe
O meu amigo "Nei Gaúcho"
está dando os últimos retoques

'

no seu novo brinquedinho. Um
ônibus gigante, transformado
numa casa de quatro rodas.
Não cheguei a vê-lo, mas seus
escudeiros garantem que- o
motorhome ficou coisa de
cinema. Ah! Dizem que César

Silva, Luca Blosfeld, Tato
Branco e mais uma trupe de
chefes já foram convocados

para pilotar a cozinha na
ocasião da inauguração. Vai ser
um barulho daqueles.

Sempre linda
Quem será�gora o eleito da
nossa sempre belaMorgana
Maiochi? Ela que foi a
aniversariante mais festejada de
ontem, disse que tem até urn

"guapo novo" em vista, mas só

quer depois das festas juninas.
Feliz aniversário) amiga!

Conheça o
nosso novo

BALADA

Luanada

Rosa nos

corredores

da The Way

ARQUNO PESSOAL

LOKS
Aldo
Michels

exibe o

dourado

de 12

quilos
que irá

preparar
hoje, para
a galera
doLoks

'-

JHONNYNEVESIDIVULGAÇÃO

AMIG Aline Oechsler e JOsie1yPinheiro, nas baladas damoda

JHONNY NEVES/DIVULGAÇÃO

Te contei
• Sucesso-absoluto
o Café Colonial da
Confeitaria Bela
Catarina, no fim de

. semana. Legal! Iaraguâ f
•

I

precisa de novas opções.

• O empresário
Plácido Rausis, que
está batendo pernas na
Terra Santa, em Israel,
já está com saudades do
Brasil. Acorda rezando
e dorme rezando. Faz

tempo que não vê a
cor de uma loira bem

gelada.
• No fim de semana,
acontece no Parque
Malwee, o 110

Acampamento e a Ba

Olimpíada Folclórica.
,

• Quem esqueceu
ainda está em tempo
de desculpar-se:Afon�o ..

'1!,iâzéraNeto to i o "!. •
•

aniversariante mais

festejado na cidade,
ontem.

• Valorize e respeite o
idoso.
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Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

http://1uizcar1osamorimblogspotcom

Crônica

Educação e leitura
Um leitor não é aquele que lê urn livro

- ou urna sinopse - apenas para dizer

que o leu. Ou que nem sequer lê a sinopse
porque tem dificuldade para interpretar
urn enunciado. Leitor de verdade é aquele
que sabe interpretar o que leu, que sabe
recriar urn texto. É aquele que usa seus
sentidos na recriação de um texto, que
decodifica signos com emoção, com alma,
com sentimento.

Infelizmente, no Brasil, temosmuitos dos

primeiros, que na verdade nem podemos
chamar de leitores, pois leem pouco

porque não sabem entender um texto.

Não conseguiram usufruir do letramento

e não conseguem, quase, se comunicar.

Escrever ou ler um bilhete é uma tortura,

pois não conseguem se expressar nem

entender urna pequenamensagem.
O leitor de verdade, então, esse não é

muito comum. Aquele leitor que tem
o hábito de ler, que lê dois, três" cinco
livros pormês, sejam eles comprados,
alugados, emprestados, esses são

Novelas
AMOR E'I'DCNO AMOR - GLOBO - 1811

Teresa tenta entender por que Rodrigo convi

dou Melissa para jantar. Gabriel conta para Miriam

que está namorando Beatriz. Pedro recebe Melissa

e Dimas para o jantar. Gilda se enfurece quando
Mauro conta que Rodrigo convidou Marlene para
trabalhar na ONG. Laís incentiva a mãe a aceitar

a proposta de Rodrigo. Gracinha fica insegura com

o jantar e Rodrigo tenta tranquilizá-Ia. Melissa finge
simpatia ao falar com Gracinha. Cris mente para Tati

sobre a reação de Kléber às suas investidas. Melis

sa pede desculpas para Teresa. Verbena aparece ao
lado de Rodrigo e ele começa a tocar piano. Miriam
e Fernando chegam para o jantar.

CHEIAS DE CIIIlRME - GLOBO - 19B
Rosário confunde Inácio com Fabian. Rodinei

tenta reatar com Cida. Penha quer uma explicação
de Sandro sobre a documentação do "puxadinho".
Penha é entrevistada no programa de Gentil. Ly
gia contrata Socorro. Inácio consegue a vaga de

motorista do bufê. Malaquias demite Rosário, que
decide ir em busca de seu verdadeiro sonho. Sar

mento fica admirado com a ambição de Lygia. Ro
diriei mostra a Messias o anel que pretende dar de
aniversário pára a ex-namorada. Conrado esbarra
com Cida no condomínio e a convida para sair.

Tom Bastos procura Penha e tenta convencê-Ia a

retirar o processo contra Chayene.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21B

Jorginho e Nina se beijam. Muricy tenta se

, explicar para Leleco. Tessália decide voltar para a

sua cidade, se despede de Monalisa e vai para a

rodoviária. Nilo pede comida a Lucinda. Carminha

Uma, sem dúvida, é a falência da

educação no Brasil. Se a educação é ruim

e não incentiva a leitura nos leitores em

formação, então não podemos esperar
que crianças cresçam com aquisição de

cultura e informação suficientes para
consumirem livros, para terem boas

colocações no mercado de trabalho e,

consequentemente, poderem continuar,
na vida adulta, a leitura demais livros,
adquirindo, assim, mais cultura e mais

capacidade de progredir. Porque ler
é adquirir conhecimento para a vida,
é tentar entender o mundo. Ler é nos

transformarmos, é nos adaptarmos com
as mudanças à nossa volta, é ajudar a
mudar o mundo - para melhor.

Então, precisamos repensar a educação
brasileira, estruturá-la, dar-lhe atenção
e a importância que ela realmente

tem. O Estado precisa priorizar a
educação e não desconstruí-la, como
vem fazendo. E isso precisa ser feito

logo. Ou será tarde demais.

poucos, em númeromuito aquém do

que desejaríamos, considerando-se o

tamanho da população desse nosso país.
O resultado da terceira edição da

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil,
encomendada pela Fundação Pró-Livro
e pelo Ibope Inteligência acaba de sair e
não é nada bom. Constata que do ano de

2007 até a atualidade, o índice de leitura

dos brasileiros caiu de 4,7livros por

Porque ler é adquirir
conhecimento para a vida, é
tentar entender o mundo_

pessoa para quatro títulos. O número

de leitores saiu de 95 milhões e meio,
há cinco anos, para 88 milhões no ano

passado. E olhe que a população
cresceu, nesse período.
Isso pode termuitas causas.

vê Jorginho e Nina conversando. Leleco decide ir

embora de casa e Muricy simula um mal-estar. Nina

sai apressada e Jorginho vai atrás dela. Leleco

pede Tessália em casamento. Suelen pressiona Di

ógenes para conseguir se hospedar em sua casa.

Tufão diz a Ivana que não ama a esposa. Carminha

conta a Max que quer entrar para a política. Jorginho
e Nina namoram na casa de Lucinda.

IVJáscIlRllS - RECORD - 22H
Tônia afirma que Décio a está impedindo de

ver Maria. Décio argumenta que o problema de

Maria exige cuidados pessoais e afirma que ela

está em um ambulatório especial. O delegado
decide pedir a Otávio autorização para que Tônia

visite Maria. Tônia duvida que Maria esteja inter

nada na clínica. Otávio pede a Décio que retorne

e não autoriza a visita de Tônia. A psicanalista
afirma que conseguirá uma autorização judicial.
Nameless evita as perguntas de Manuela.

CORAçõES FERIDOS - SBT - 20lI3O

Amanda revela a Olavo que Aline ameaçou
matá-lo caso ela contasse alguma coisa sobre o se

questro. Amanda pensa na possibilidade de denun

ciar Aline, mas Olavo diz que não tem provas contra

ela. Vitor encontra Arnanda e pergunta a respeito
dela ter falado a Eduardo que ele é pai do filho dela.

Amanda afirma a Vitor que quer se afastar de Edu

ardo. Amanda pede para Vitor sustentar a mentira.

Ela diz a Vitor que não quer mais Eduardo por perto.
Flávio vai ao banco e mostra a Olavo novo projeto na
luta contra as drogas para o Instituto Poupe a Vida.

Michel procura por Regina na casa de Amanda. Re

gina pede para a empregada dizer a ele que ela saiu.

* o resumo dos capíbdos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
16/4 Fabiana Karsten Odimir Lescowicz Veronicia M. B. Torri Elisabeth Lemke Dalpiaz

Adelia Leoni Graciosa Bortolini Rauline Dougs Vilma A. da S. Lipreri Felipe G. Bachmann

Adilson Schunke Irma Goulart Raulino Esbiteskoski Weme Stahl Francisco Assis Réus Jéssica Mathias Mario Soares Pereira

Afonso Piazera Neto Kelly Thais ehlert Regis Homburg Geison Bridi Jocelei Ropelato Matheus Fodi

Alire José Bertoldi Khaio Felipe Poffo Roberta C. Kuster 17/4
Geison Tercilio Bridi Josiani Martins Maura S. Besen

Amadeu Gadotti Larissa S. Marcelino RooangelaJ.w. Franzner Adelino Hauffe Guilherme Garcia Juliano S. Hafermann Nilton Engelmann

André R. Prochnow Lucas H. Meier Ruan Carlos Alves Ana Janete Jarocheski Guislene M. Delagiustina Kelly Thais Ehlert OIiana da Fonseca

Areli M. Kopsch Luiz Felipe A. da Silva Sandra S. S. Bruch Anderson dos Santos Helena Postai Pangratz Ketrilyn F. Santos Rabí C. Bianchini

Charlene G. Konell Luiz Narloch Taiana A. da Silva Andre Cristofolini Henrique Gabriel Vieira Kleber de Mello Roberson R. Ranch

Claudio Hanesen Maicon Ploszai Tereza G. Bonkowski ' Anita L. Baesso Horst Jaeger Larissa E. Eliseo Roberto Santos

Daniel Carlos Steinert Marciane Homburg Tereza Saplinski Brenda Jungton Ingrid Herber Leonida Judarewski Sérgio Dallagnolo

Diego L. de Castro Maria H. Berri Tiara A. da Silva Celso Bettoni Iris Eglert Uno Meurer Silvia Regina T. Kita

.

Eliane Peggau Miria Rodemel Valdir Bertoldi Cidália Grutzmacher. Italo Felisbino Luiz Carlo,s�inter, _ _ Jatian; Leitzke
Enoc de Souza Morgana Maiochi Vandré N. de Almeida

" . 'f I Jackson Rosa MarooAPoroebstle'PâtÀâ'" Wnderléi M. deVarqas
Cristiane Klein

Clique
animal

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

encontre um companheiro de estimação
nas páginas do Facebook da Ajapra e do

Focinhos Carentes [araguá do Sul

Esse cachorro da raça cocker se perdeu na noite do

dia 11, no bairro São João em Jaraguá do Sul, perto
do Frigorifico Tomelin, tem pelos na cor caramelo/
vermellio e atende pelo nome de Simba, qualquer

informação ligar paro 8458-0233

L�

Esta edirão vempela primei-
.

ra vez emFullHD, 3D Stereo

e' animações em 21) e 3D. O

projeto retrataumavolta ao I'

mundo, abordando o tema
sustentabilidade, commuitas
dicas de açõespara a crian-

'

çadasaberpreservar o pla
neta. O projeto que é sucesso
desde sua primeira edição,
conta com as participações
de grandes nomes damúsica
pop. Bandas como Restart,
aFamília Lima e o cantor

angolanoYuri da Cunha,
cantam com aRainha dos
Baixinhos músicas 'típicas de
cada um dos 11 países que
serão visitados pela "NaveX"
em sua viagem pelo planeta.

•
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Tirinhas

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHe:Z

PÉ�SIO! QUEM
FOI QUE �EPk
�OU ESSE LIXO
DE DOCUMEN

TAÇÃO?!

C· ema

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. - 21h10
• 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
• Billi 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
• GNC1
·12 Horas - Leg. -14h20, 16h20, 18h50, 21h20
.GNC2
• Xingu - Dub. - 14h, 16h
• Guerra é Guerra - Dub. - 18h, 20h, 22h
.GNC3
• Jogos Vorazes - Leg. - 13h45
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 16h45, 19h15, 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. - '22h 1 °
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h30, 15h40,
17h50,20h
.GNC3
• Projeto X - Leg .• 14h, 16h15, 19h, 21 h30
.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

AAAH_ É TÃO
FO..fINHQ QUE
NAO DA �A
DA� 6�ONCA!

�

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

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·
• BiIIi 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, 21h15
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - 3D - Dub. -

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

'�reaQ"se passa em Ouixadâ, 1979. O
fazendeiroJoãoBatista (MutiloRosa) é
surpreendido ao serabduzido porseres extra
terrestres. Ele retoma com poderes, o que
faz com que se tome ummito local.Duas

décadas depois, o jornalista investigativo
ThomasMatthews (lsaianWashington)
chega à cidade. Enviado por um jornal
americano para desvendar os relatos de

OVNIs na região, Thomasainda sofre pelo
misterioso desaparecimento de seufilho,
ocorrido há pouco tempo.Ao entrevistar

algumas pessoas abduzidas, Thomas percebe
queháfundamento no relato delas e que,
dealgumaforma, os eventos da região estão
ligados ao sumiço de seufilho.

Fiuk pede para ir
ao banheiro ao vivo

Fiuknão conseguiu se segurar e acabou
perguntando para Ana Maria Braga onde

ficava o banheiro do estúdio, no meio de
uma entrevista ao vivo, no "MaisVocê" de
sexta-feira. "Desculpa, mas onde tem um

banheirinho aqui?". Obviamente, todos

os presente na entrevista caíram no riso e

a apresentadora acompanhou o galã até a
tão desejada porta e disparou: "Como ele

vai conversar com a gente nesse aperto?".

AxI Rose é vaiado
. " .

emcenmonla

Axl Rose, que esnobou a indicação
da formação clássica do Guns N' Rases

ao Rock and Roll Hall of Fame, foi vaiado

quando seu nome foi citado no evento, sá

bado, em Cleveland. O vocalista se negou
a ir à homenagem com o argumento de

que não se sente "querido ou respeitado"
por seus ex-colegas de banda, GilbyClarke,
Matt Sorum, DuffMckagan, Slash e Steven
AdIer, que compareceram à cerimônia

Hor'sç po

CY') ÁRIES
.

I· Ouça a sua intuição e evite sair por ai falando seus
planos. Saiba reconhecer quem são seus reais amigos
para não se decepcionar. Aposte na sua criatividade

para superar obstáculos. No amor, ganhar a conflélllÇél
do par pode ser essencial. Cor: laranja

U TOURO .

U No trabalho e na vida pessoal, nada de se envolver com
assuntos que não lhe interessam. Na hora de fazer

uma compra, não tenha pressa. Pesquise preços antes .

No campo afetivo, mantenha a paciência e conseguirá
contornar conflitos a dois. Cor: lilás.

II GÊMEOS
Ótimo momento para fazer planos a longo prazo, mas
ainda é cedo para compartilhá-los com os demais. Dê

mais praticidade aos seus projetos antes de colocá-los
em prática. A dois, é tempo de compartilhar sonhos e
se aproximar ainda mais de seu amor. Cor: preto.

� CÂNCER
� No ambiente profissional, seja coerente ern suas ações.

Apresente suas ideias com clareza aos superiores e

aproveite fazer sugestões e propostas interessantes
em seu trabalho. Os astros pedem cautela na relação
afetiva. Invista na confiançamútua Cor: verde.

11 LEÃo
UL Com jogo de'cintura, você conseguirá sair de situações

delicadas neste dia Mantenha a discrição na área
profissional para não ver seu nome envolvido em
boatos. No campo afetivo, mal-entendidos não estão
descartados. Seja paciente com quem ama! Cor: lilás..

Yrk VIRGEM

11,f Finalize pendências antes de começar uma nova tarefa.
Organizar seus pensamentos é uma ótima pedida
neste dia Se precisar resolver mal-entendidos, uma
boa conversa pode dar conta do recado. Não permita
interferênc� em sua vida sentimental. Cor: rosa.

"Vídeo Game"
ficará fora do ar

I

Angélica, grávídadaprimeira filha (ela e .

Hulk já tem Joaquim e Benício) confirmou
no Twitter que o "Vídeo Game", quadro
apresentado por ela no "Vídeo Shaw", só
voltará ao arno fim deste ano. "Não fiquem
tristes! Eu ia ficar três, quatromeses e sairia
de licença... e como já estava fora do ar...

decidimos voltar com tudo, com novida

des e etc. Tudo por uma ótima causa! E o

"Estrelas" segue bombando", concluiu ela.

Slash diz que rejeitou
pedido da série Glee

Slash, guitarrista original do Guns N'

Roses, rejeitou um pedido da série Glee de
usar amúsica da banda em um dos episó
dios. Ele acha que, apesar de o programa
musical ser um sucesso, ele é "horrível".

"Glee é ainda pior que Grease - Nos Tem

pos da Brilhantina. E Grease já era bem

ruim. Hoje, olho para Grease e penso que,

perto deHigh SchoolMusic e Glee, o filme
era uma obra de arte", disse .

..n. UBRA
- FIQue de olho nas oportunidades profissionais. Um

pouco de ambição pode favorecer sua carreira Sua
vontade de adquirir algo de maior valor vai servir de
inspi� para o trabalho. No romance, faça uma
surpresa ao seu amor e só terá a ganhar. Cor: vinho.

m ESCORPIÃO

111. No trabalho, tome a iniciativa e não deixe nenhuma
tarefa pendente. Cuidado com promessas boas demais

ou poderá se decepcionar. Na área senti,mental, sua
imaginação poderá por tudo a perder. Mantenha os pés
no chão quando o assunto for romance. Cor: pink.

.. /l SAGITÁRIO
)(.

-

Sua sinceridade pode ser mal-interpretada nos
assuntos profissionais. Pense antes de falar para não

gerar conflitos. Em casa, aproveite para reunir parentes
e fazer planos em comum. O desejo de agradar sua
cara-metade estará em evidência Cor: vinho.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P No campo profissional, tenha como meta obter
mais prazer naquilO que faz e não apenas ganhar
dinheiro. Dedique parte do seu tempo à sua família e a

educação dos mais jovens. No campo afetivo, tudo azul.
Demonstre seu amorà sua cara-metade. Cor: branco.

� AQUÁRIO
� Tenha cuidado para que as pessoas não abusem da

•

sua boa vontade. Saiba dizer não e demonstrar a sua

opinião. Dia favorável para resolvermal-entendidos a
dois. Ser mais tolerante ajudará a deixar o clima com
seu amor ainda mais gostoso. Cor: vinho.

vr PBXES
7T Atividades que possa desenvolver com autonomia são

as ideais neste dia Você vai traçar novos planos com
facilidade. Apenas não convém entrar em discussões

que não lhe dizem respeito. No amor, demonstre seus
sentimentos com ações concretas. Cor: I�ja

I
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Reviva)
Uma noite pra marcar gerações na Sociedade
Diana, em Guaramirim. É nesta sexta-feira
(véspera de feriado) que ocorre a festa Diana
Disco Revival. Uma noite para relembrar
o melhor da música dos anos 70 , 80 e 9.0,
acompanhada de muita diversão. Início às
22h. Informações pelo telefone 3373-1659 ou
acesse o site www.sociedadediana.net.

Sopas
Dia 20, aAssociação Recreativa Cultural Rio
da Luz "Salão Barg", de Jaraguá do Sul, inicia a

sua temporada das Noites das Sopas e Cremes
2012. Serão servidas sopas de: frango, carne,
lentilha, schwarzauer e cremes, além de

acompanhamentos. Haverá tambémvenda de
cucas. Início às 19h30 e o custo é de apenas R$ 14.

Endereço: Rua Eurico Duwe, 2.600, bairro Rio da
Luz 1. Reservas (até às 20h) e informações pelos
telefones: 3376-2184, 3376-1429, 3376-0634 ou na
secretaria daACS1VI com a Salete.

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

Parabéns para a

gatinha Eduarda,
que dia 14 completou
8 anos. Quem 'manda
os parabéns é sua

prima Jackeline!

Idoso Empreendedor
O Sesc informa que estão abertas as inscrições
pra o Idoso Empreendedor, projeto que consiste
na formação de grupos, que se reúnem duas
vezes por semana na Unidade do Sesc, Através
da inclusão digital, os idosos são convidados a

buscar novos desafios e objetivos de vida.
O trabalho se destina a pessoas com idade r

igual ou maior que 50 anos e ocorre segunda e

quarta-feira das 9h30 às 11h e ou 13h30 às 15h.
Investimento mensal: comerciário
R$ 20 e usuário R$ 25. Mais informações:
3275-7835 ou deniseedu@sesc-sc.com.br.

MBA
Estão abertas as inscrições para os MBA's
da Fundação GetúlioVargas; em Jaraguá do
Sul. São eles: Gestão Empresarial, Gestão
Financeira, Controladoria eAuditoria
e Gestão Industrial. Inscrições e Informações:
3275-7017 ou mbafgvjoi@sociesc.org.br.

Rafaela Monarin

completou 19 anos

no dia 16. A amiga
Paula Cristina Krabl
lhe deseja felicidades,

saúde,paz,amore
diz queé sua irmã do

coração e a ama muito!

Bolsas de Pesquisas
A Católica de Santa Catarina informa que estão

abertas as inscrições para os interessados em

participar do Programa de Bolsas de Pesquisas
com recursos do Artigo 170.:.As inscrições
podem ser feitas até o dia 2 de maio, pormeio
do formulário que está disponível no site

www.catolicasc.org.br/pesquisa. No mesmo
endereço o alunopode ter acesso ao edital. '

Podem concorrer acadêmicos dos cursos de

graduação do Centro Universitário - Católica
de Santa Catarina de Joinville e de Jaraguá do
Sul que não recebem bolsa de estudos do art.
170 ou outramodalidade de bolsa oriunda
de recursos da Constituição Estadual. Além
disso, o aluno precisa estar entre o primeiro
e o penúltimo semestre do curso e finalizar
o projeto antes de concluir a última fase da

graduação. Podem se inscrever acadêmicos que
estejam desenvolvendo projetos de iniciação
científica nas áreas de Ciências Exatas e da
Terra, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes,

.

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e outras.

Informações pelo telefone 3275-8207 ou pelo
e-mail proinpes@catolicasc.org.br.

Visão Comercial
Ocorre no dia 19 de abril, às 19h, o workshop
Visão Comercial doVarejo em Relação à

Indústria, no Centro Empresarial de Iaraguá do
Sul. O objetivo é analisar e discutir a visão e o

modus operandis (modo de operação) do varejo
em relação à indústria. O público alvo são os

profissionais da área comercial das indústrias.
Investimento: nucleados: R$ 35, associados: R$ 38
e demais Interessados: R$ 57. O palestrante será.

.

WilsonAlmeida Jr, administrador de empresa,
consultor, pós-graduado emmarketing de varejo
comMBA em gestão e estratégia de varejo FGV.
Inscreva-se naApevi pelo 3275-7024 ou e-mail
capacitacao@apevi.com.br.

A formanda Scheila

Gregory colará
gTau no dia 21, no
Ctu"50 de Gestão
de Produção
Industrial, pela
Anhanguera/
JGS. Seus colegas
de trabalho
da Hidramave '

desejam felicidades
e sucesso na nova

. fase da sua vida ....�,..&etismo
Estão abertas as inscrições para o Curso de
Extensão "Eletromagnetismo Aplicado", da
Católica de Santa Catarina, para os acadêmicos
dos cursos de engenharia e a comunidade
em geral. As inscrições podem ser feitas
diretamente no site da instituição www.
catolicasc.org.br. O curso seráministrado pelo
professorAnderson Santos Nunes e acontecerá
todos os sábados, a partir do dia 28 de abril até
16 de junho deste ano. Os alunos participarão
de aulas práticas/expositivas dialogadas e

de exercícios práticos e uso de apostila. O
curso pode ser realizado por profissionais
que gostariam de obter conhecimentos

especificamente em cálculo computacional
de campos eletromagnéticos emmáquinas
elétricas. O investimento
é de R$ 290 à vista ou em três parcelas'de
R$ 110 para a comunidade em geral e R$ 260
para acadêmicos da Católica de Santa Catarina,

.'

valor que pode ser parcelado em três vezes
de R$ 90. Ao final do curso os participantes
receberão certificado com 30 horas. Mais

informações: 3275-8219 ou 3275-8226.

I·
I'

ropri dad telectual
AAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul

promove no dia 25 dê abril, palestra gratuita
para os associados da entidade, sobre o tema

"A propriedade intelectual como mecanismo
na inovação". O tema será conduzido por Tiago
Pisetta, graduado emMarketing pela Unidavi,
especializando em Inovação-pela Sustentare,
técnico em propriedade intelectual e diretor
comércial da Cerumar Propriedade Intelectual,
operadora do Printe. O evento tem por objetivo
entender onde a Propriedade Intelectual está
inserida no processo de Inovação, e conhecer
os mecanismos de Propriedade Intelectual
como diferenciais competitivos. As vagas são
limitadas e as confirmações de presença
devem ser feitas pelo telefone 3275-7045 ou
pelo e-mail everitos@acijs.com.br.

l
f,

Registro histórico para a família - cinco mulheres,
de cinco gerações diferentes, na mesma foto: a
tataravó Lídia Schunke, de 90 anos, � bisavó

Laurita Schunke Keil, 70, a avó Dulcineia Keil, 40,
a jovem mamãe Karolen Ronchi, 20, e a pequena
Lídia Ronchi Daleffe, com apenas 4 meses. Que
este encontro ainda se repita muitas vezes .e

os desejos de saúde e amor para todas!
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Eco

Benyamin
Parbam Fard

benyamin@biovita.com.br

Imóveis de Belo
Horizonte ganharão
certificação ambiental

Empresas interessadas em obter a Certificação de Sustentabilidade
Ambiental de Belo Horizonte poderão se inscrever no programa que
foi lançado em julho de 2011 com o intuito de incentivar práticas que
contribuam para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Podem
ser inscritos empreendimentos novos ou usados, residenciais, comerciais,
industriais, públicos e privados, que tiverem eficiência na redução de energia,
água, emissão de gases e promoverem a reciclagem e o reaproveitamento
dos resíduos. sólidos. A CertificaçãoAmbiental faz parte dos projetos de .

Sustentabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte para a Copa do Mundo da
FIFA Brasil2014. A organização quer atender às recomendações de reduzir os
impactos socioambientais do evento. Além disso, espera alcançar ameta
de redução dos gases de efeito estufa, de 20%, definida para 2030.

CPFL energia terá geração solar
fotovoltaica até 2013
A CPFL Energia está investindo R$ 13,8 milhões em um projeto de

geração de energia limpa e renovável com painéis solares fotovoltaicos
no Estado de São Paulo. Aprovada pela Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) em dezembro passado, a iniciativa está em fase pré
projeto, especificação para contratação de fornecedores, e o início oficial
do projeto junto à Aneel está previsto para este ano. Em uma área de
13.700m2 da Subestação Tanquinho, em Campinas (SP), será gerado
aproximadamente 1,6 GWh/ano - o suficiente, para efeito de comparação,
para abastecer mensalmente 657 clientes com um consumo médio
de 200 KWh/mês - e deve entrar em operação até fevereiro de 2013.

Eco can: a latinha amiga
do meio aDlbiente
Idealizada pelo estúdio Molla Space, a latinha chamada Eco
Can é feita de ummaterial plástico biodegradável que leva
amido em sua composição, sendo livre dos componentes
de petróleo usados na fabricação de plástico convencional.
Além de reduzir o consumo de copos descartáveis, a
latinha "verde" tem efeito térmico que ajuda amanter ti

bebida gelada ou quente. Custa em torno de 25 reais no
site da empresa. Embora o Brasil seja exemplo mundial
em reciclagem de latinhas de alumínio, a ideia de ter uma
dessas para carregar para todos os cantos ou deixar no
escritório como garrafinha reutilizável é muito atraente.

verde para lucrar�
Um engenheiro e empresário de Rondonópolis, Mato Grosso, utilizou
exemplos de tecnologia verde para ampliar os lucros da lavanderia que
abriu há quase dez anos. Sua maior preocupação era com a conta de
eletricidade no fim do mês, que consumia boa parte do seu faturamento.
O empresário dedicou-se a buscar formas mais eficientes de utilizar a

energia, e descobriu que o maquinário obsoleto (consumo alto de luz,
água e produtos químicos) era o grande responsável pelas altas despesas.
Convencido de que precisava inovar, começou por automatizar a
produção com a compra de maquinário mais moderno, que utiliza menos
eletricidade. Além de cortar a conta de luz em 20%, também diminuiu
o consumo de água e outros insumos essenciais ao funcionamento da
lavanderia. Animado com os resultados, o empresário percebeu que
práticas sustentáveis podem ser um bom negócio. O próximo passo foi usar
o gás natural para gerar calor nas secadoras utilizadas para roupas com
prazo de entrega curto, de até 24 horas. O resultado das medidas adotadas

pode ser traduzido em números. Quando abriu a empresa, em novembro
de 2002, tinha quatro funcionários e faturava R$ 12 mil por mês. Hoje, a

'

lavanderia tem faturamento mensal de R$ 60mil e 20 funcionários na folha
de pagamento. E já franqueou três outras unidades na região.

Caf!�ptít,ãl11::in
(CTectíl:liliciad�
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transfonnado em negócio
-

o desejo de crescer de forma sustentável era um
sonho antigo do pernambucano Luiz Cláudio Lima,
dono damicroempresa Redlub. Há dez anos, ele teve
uma ideia que, na época, parecia de difícil realização:
transformar óleo de cozinha usado em resina

antiferrugem para carros. A consultoria do Sebrae foi
decisiva para Luiz Cláudio abrir a própria empresa
em Recife. Os resultados foram animadores: os testes
indicaram que o óleo usado podia servir para proteger
metais da corrosão. Foi aí que o sonho de ter um

negócio ao mesmo tempo lucrativo e ecologicamente
correto começou a virar realidade. Com quatro
funcionários, Luiz Cláudio recolhe atualmente 15
mil litros de óleo pormês em restaurantes, hotéis,
condomínios e hospitais de Recife. Ao todo, são quase
500 estabelecimentos na capital pernambucana. A
produção. da Redlub chega a 100 litros de antiferrugem
por dia, com uma receitamensal de R$ 18mil.

Flor solar

recarrega gadgets
Em ummundo cada vezmais conectado
a aparelhos eletrônicos, a pressão sobre
os recursos energéticos é constante. Foi

pensando nisso que o designerBon-Seop
.

desenvolveu o "Solar Plant", um aparelho com
visual de flor que gera energia elétrica a partir _

da luz do sol. Basta deixá-lo exposto ao sol
durante um tempo e depois plugar no gadget
que quiser. Leve e compacto, o Solar Plant
pode ser levado pra todos os lados, garantindo
energia limpa onde e quando você precisar.

&;�itmrin(I�1;
ltlli'liidl.'I.\j�t:tJllo:ltl

Canfií;l�a

Brasil visa posição
DO rankingDllJudial
de energia eólica
o Brasil tem grande potencial para a produção de

energia eólica. As condições naturais privilegiadas e 6
investimento que o país faz renderam a 20a posição no
rankingmundial de produtores de energia através dos
ventos. Mas, o cenário pode ser aindamelhor. Em apenas
um ano poderemos saltar para a 10a posição. Para isto
basta que o Brasil repita os investimentos feitos em 20II, .

e certamente alcançará lugar de destaque dentre os

produtoresmundiais deste tipo de energia.
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Ponto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica SC

A função social dos bancos estatais
Enquanto os governos euro

peus se debatem no meio
de uma catástrofe monetarista,
principalmente aqueles expos
tos ao choque neoliberal, que,
entre outras coisas afirmava

"que a sociedade civil não exis

te", e que o Estado do Bem - Es
tar Social tinha acabado para
dar lugar a uma "sociedade de
risco" como panaceia da ri

queza ilimitada, terminou por
desmascarar os aprendizes de
feiticeiros; Numa sociedade
de riscos, onde estes mágicos
pegavam o dinheiro que os

governos investiam em ban
cos falidos para ressarcir-se
com bonificações particula
res, só poderia terminar num
desastre anunciado.

Enquanto isso, o presidente
-

norteamericano Obama elogia
a política econômica brasilei
ra. Diga-se Dilma e sua equipe.
Parece retórica diplomática,
mas não é. A presidenta foi en
fática com os bancos públicos.
para forçar a redução das taxas
de juros e dos pacotes de servi
ços. O próprio Banco do Brasil
tomou a iniciativa de melhorar
a tarifa do rotativo do cartão de
crédito de 12% para 3%. Ames-

"ma estratégia foi anunciada

pela Caixa Econômica Federal,
cortando a taxa de juros para

pessoas físicas e jurídicas. Tais
medidas estão destinadas a fa
vorecer as famílias brasileiras
no acesso ao crédito, além de
melhores condições e financia
menta para micro e pequenas
empresas, o que se configura
como um conjunto de ações
que permitirão ampliar os limi
tes e oferta de crédito no con

texto da livre opção bancária.
De que maneira estas medidas
funcionam na prática?

Para os assalariados, maioria
quase absoluta da população
brasileira, e que são, estatisti
camente' os que precisam de
um Estado forte e participativo,
a taxa de juros do rotativo do
cartão de crédito será de 3% ao

mês, ante uma taxamédia atual
de 12,25%. Para as linhas volta
das à aquisição de bens e servi

ços de consumo, os juros mé
dios serão reduzidos em 45%.
No financiamento de veículos,
com crédito pré-aprovado e

sem tarifas embutidas, á queda
será de pelo menos 19%. As

sim, o cliente poderá financiar
a aquisição de veículos com

taxa de juros a partir de 0,99%
ao mês. Nesse contexto, as íns

títuíções financeiras privadas
deverão repensar em novas

alternativas de gestão econô
mica, principalmente quando

as prioridades começam a ser

centradas na inclusão, na pro
dução e consumo de bens e

serviços, e não apenas namaxi
mização de lucros parasitários.

Nesse novo pacote de con

figuração keynesiana e desen
volvimentista, dimensionado

pela presidenta Dilma, os ban
cos públicos estimularão a eco

nomia por meio do consumo e

forçarão os bancos privados a

reduzirem suas taxas de juros,
sob o risco de perderem mer

cado. Nesse contexto, o Banco
do Brasil sinaliza a cobrança
de 3% ao mês no rotativo do
cartão de crédito, e a Caixa
com 3,97%. No caso do crédi
to pessoal, um financiamento
de R$ 15 mil em 36 meses, as

taxas serão entre 2,33% a 2,53%
ao mês. Além disso, a Caixa dis- _

ponibiliza uma linha de crédito
de R$ 8 bilhões para capital de
giro de modo a atender as mi
cro e pequenas empresas. Para
os desconfiados, vale lembrar

que na crise de 2008, quando
foram tomadas medidas simi-

., ,.;,1,,'

lares, os dois bancos estatais

ganharam dinheiro com a ex

pansão de suas carteiras de
crédito, que confirma a pre
sença vigilante, nem sempre
visível, do Estado nacional cui-·
dando do.seu povo..

Areal Requisito Inscrições e informações
FlU beW\ a.ro. você

Informa abertura de processo seletivo

Cidade

JARAGUÁ
DO SUL

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: Ensino
fundamental; Habilidade na área de manutenção
elétrica, hidráulica e predial (pintura e reforma).

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br

ícone Trabalhe Conosco

Fone: 3375-0500

Interessados comparecer com

Currículo dia 23/04/2012 às 10h

à R.: Jorge Czerniewicz, 633

.

Proçramação;
JO.rmil da Band • Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tl,m Francisco

A He"i'â dp RoncQ ",Das 7:00 h �s 9:g0 h
Humor e Irrev.erência na sua"manhã!'

Manhã Show • Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios e a

partlclpaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

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

Apresentação: Marcelo Strack

COMUNICADO
MULTIFIOS TINTURARIA LTDA, CNPJ 07.102.225/0001-06, comunica que re

quereu junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), licenciamento
Ambiental(Supressão de Vegetação e PRAD - Plano de Recuperação de Área De

gradada), para a instalação da Empresa, com localização a Rua Augusto Schultz
- Bairro Rio Cerro I - Jaraguá do Sul- SC, na M.1. 9.881. O prazo para impugnação
junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta publicação, sendo que
o licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO �E LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo específlcada:
LlCITAÇAO N°: 62/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: TRANSMISSORES DE NivEL
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/4/2012, das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h
DATA DA ABERTURA: 4/5/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Bonifácio Formigari
Diretor Administrativo Financeiro

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

.

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LlCITAÇAO N°: 61/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MACADAME
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/4/2012, das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h

"

DATA DA ABERTURA: 2/5/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Bonifácio Formigari
Diretor Administrativo Financeiro

Bonifácio Formigari
Diretor Administrativo Financeiro

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO

Ref. Licitação 57/2012
Modalidade: PREGÃO
Objeto:' TUBOS ·DE PVC.
O DiretorAdm·inistrativo e Financeiro do SAMAE, Sr. Bo
nifácio Formigari, COMUNICA que a data da abertura dos
envelopes fica prorrogada para o dia 04/05/2012 às 14:00
horas.
Jaraguá do Sul, 16 de abril de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCH�OEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E
SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 08/2012 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 47/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com for
necimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação
asfaltica da Rua Eugênio Carlos Albrecht, localizada no Centro Norte, no mu
nicípio de Schroeder/SC, compreendendo a área total de 4.100m2, de acordo
com o Convenio n° 4388/2012-.5, com a Secretaria de Estado do Desenvol
vimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR, projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste

lnstrumentç convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 03 de maio de 2012 às
14h.
Abertura do Processo: 03 de maio de 2012 às 14h15min.
Local: Setor de kicitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site
da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de lici
tações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às
17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.
br.
Schroeder, 17 de abril de2012.

\

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

wvvw.ba.ndfrn9g·.conl.brl "\'
�------------------------------------------------�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2012 119 1 GERAL

I

Especialista fala sobre
cuidados coma voz

Ideal é prevenir doenças para evitar o
tratamento, seguindo algumas dicas

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

Bárbara Elice

Algumas são roucas, agudas
ou graves. Outras saem bai

xas, altas, outras nem saem. A

voz é um dos principais meios
de comunicação entre as pes
soas, além de ajudar na expres
são e identidade de cada um.

Para lembrar o Dia Mundial
da Voz, comemorado ontem, O
Correio do Povo apresenta uma
entrevista com a fonoaudióloga
Ane Caroline Brisch Schneider

Neuhaus, especialista em Dis

fagia Orofaríngea e mestranda
em Educação.

A profissional de Iaraguá do
Sul destaca que "geralmente
as pessoas costumam se pre
ocupar com sua voz e buscar

orientação com um profissio
nal após, notarem alterações
ou sintomas".

Mas, Ane Carolina alerta

que é preciso manter cuidados

para não prejudicar a voz e evi
tar o tratamento - um processo
bastante complicado em al

guns casos. As dicas vão desde a

postura até a alimentação. Para
sabermais sobre o tema, acom

panhe a entrevista abaixo.

"
Cada voz é única
e podemos ser

identificados pela
forma com que a

usamos, embora ela

varie bastante de
acordo com nossas

emoções.
Ane Caroline

Neubaus,
fonoaudióloga

MARCELE GOUCHE

ALERTA A especialista em fonoaudiologia explica
que só exames clínicos podem diagnosticar lesões'

Orientações da
fonoaudióloga

.• Falar sem esforço e

articular bem as palavras:
• Manter uma boa

posturacorporal ao
falar ou cantar;

• Beber dois litros de

água diariamente;
• Dormir bem;
• Ter uma alimentação
saudável, rica em
frutas e proteínas;
• Usar vestuário

confortável;
• Procurar reduzir a

quantidade de fala
durante quadros gripais,
crises alérgicas e período
pré-menstrual;
• Evitar falar por longos
períodos, principalmente
em ambientes ruidosos;
• Evitar pigarrear, gritar
e dar gargalhadas
exageradas;
• Evitar ingerir leite e

derivados, bebidas
gasosas e chocolate
antes de utilizar a voz
continuamente;
• Evitar ingerir álcool
em excesso, bem
como outras drogas;
• Cuidar ao cantar

inadequadamente
ou abusivamente,

o Correio do Povo: Qual a
importância do cuidado com

a voz? Qual a influência no or
ganismo?

Ane Caroline Neuhaus: A
voz é a forma de comunicação
mais utilizada pelo homem. Ela
é o resultado de características
herdadas e do ambiente em

que vivemos. Cada voz é única
e podemos ser identificados

pela forma com que a usamos,

embora ela varie bastante de
acordo com nossas emoções.
Por isso, quando ela sofre al

guma alteração ou quando não
está de acordo com as caracte

rísticas esperadas para o sexo,
faixa etária e a demanda vocal,
a qualidade de vida do indiví
duo pode ser afetada.

OCP: As pessoas se preocu
pam com a voz? Qual deveria
ser amaior preocupação?

ACN: Quase sempre as pesso
as costumam se preocupar com
sua voz e buscar orientação com
um profissional após notarem

alterações ou sintomas como

fadiga vocal, rouquidão, afonia

(ficar sem voz), mudança de tom,
falhas ou ardência. Quando estes

sintomas surgem, namaioria das

vezes, a alteração laríngea já está
instaurada. Na verdade todas as

pessoas que fazem uso da voz

como instrumento de trabalho,
professores, cantores, instruto
res de academia de ginástica,
vendedores, recepcionistas,
telefonistas, operadores de

telemarketing, advogados, en
tre tantos outros, deveriam ser

orientados quanto ao bom uso

de suaNOZ.

OCP: Quais são os princi
pais cuidados com a voz?

ACN: Não há como prescre
ver exercícios rotineiros para
melhorar a voz sem antes pas
sar por uma avaliação médica e

fonoaudiológica, pois existem
inúmeras alterações laríngeas
que se manifestam com carac

terísticas vocais muito seme

lhantes e para cada uma dessas

alterações há exercícios especí
ficas. É como prescrever medi

cação, o que é bom para mim

pode não ser bom para o outro.

OCP: É possível diagnos
ticar sozinho o início de uma

doença?
ACN: Não, as alterações de

voz não são palpáveis no pesco
ço, elas estão localizadas inter
namente na laringe e apenas o

médico otorrinolaringologista
por meio de exames clínicos é

capaz de diagnosticar a lesão.
Porém sinais como cansaço,
ardor ao

-

falar, falhas na voz,

mudança de tom e rouquidão
por mais de 15 dias podem ser

sintomas de alterações larín

geas e a essas características
na qualidade vocal é que deve
mos ficar atentos.

OCP: O que diferencia a voz

das pessoas?
ACN: Fisiologicamente, a

nossa voz é produzida de ma

neira igual para todos. Respira
mos, o ar vai para os pulmões
e na volta encontra as cordas
vocais que vibram com sua

passagem e produzem um som.

De acordo com a espessura da

prega vocal, do tamanho e das
cavidades de ressonância (la-

ringe, faringe, boca e nariz), a

voz adquire as suas caracterís

.

ticas peculiares. .

OCP: Você pode comentar

sobre o caso do Lula?Agora ele
vai fazer aulas de fono para re
tomar com fôlego a campanha.
Qual o sentido da recuperação
da voz dele?

ACN: A alteração vocal do

ex-presidente ocorreu devido
ao tratamento de retirada de

um câncer de laringe. O objeti
vo do tratamento fonoaudioló

gico é fazer com que a voz fique
mais clara, resistente e forte. Há

poucos dias o ex-presidente de
clarou que "perder a voz seria

pior do quemorrer". Esta fala de
Lula nos mostra o quão funda
mental é a comunicação para o

ser humano e evidencia como

o trabalho fonoaudiológico é

importante para a recuperação
plena da saúde do sujeito.

EDITALPREGÃO PRESENCIAL N° 12/2012-FMS. FUNDOMUNICIPAL
DE SAÚDE. TIPO: menor preço por item. OBJETO: O presente Edital
consiste na aquisição de leite em pó integral e óleo de soja refinado,
destinados para atendimento ao PLV - Programa Leite Vida (carências
nutricionais) da Secretaria de Saúde, conforme 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 nO

4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 30 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 02-HABILlTAÇÃO serão as 09:30 hs do mesmo dia na

sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento
estimado para aquisição: R$ 11.779,00 (onze mil setecentos e setenta
e nove 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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e arzean

izade e Sport
estão classificados

Equipes garantiram vaga na segunda fase, em
rodadamarcada por agressão e desistência

.

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Amizade/H Bordados/Mó
veis Boeing e Sport são as

primeiras equipes classifi
cadas à segunda fase do 30°

Campeonato Varzeano de Ia
raguá do Sul. A terceira rodada
foi realizada no sábado, dia 14,
com dezesseis jogos espalha
dos pelo município.

No Estádio Luis Claudio Ers

ching, o campo do Flamengo,
o Amizade bateu o Tigre Ma
teriais de Construção por 2 a

1, chegando aos nove pontos e

assegurando uma das vagas da
Chave B. Já o Sport venceu o

Nereu Ramos/Formas e Formas

por 3 a 2, na Arsepum, soman
do seis pontos na Chave G.

No campo da Vila Lalau, o

Barrabaxo Vidros e Divisórias
ficou próximo da vaga, ao bater
o Vila Nova/Scheller Imóveis/
KSDM por 1 a O, gol de Paka aos
12' do l° tempo. Com seis pon
tos ganhos na Chave F, a equi
pe precisa apenas de um ponto
para seguir adiante.

Outro destaque da roda
da foi a goleada do 2000 Multi
Marcas sobre o Roma/Rio Auto
Elétrica/Nei Automóveis, por 8
a O, a maior da competição até
o momento. Os demais resul
tados podem ser conferidos na

página 21. A competição apre
senta' uma média de 3,5 gols
por partida, com 142 tentos

anotados em 40 jogos .

Incidente

O destaque negativo da roda
da foi a confusão na partida entre
Corinthians e Ponte Preta, pela
Chave H, naVila Lalau. O jogo es

tava empatado em 2 a 2 quando,
aos 5' do 2° tempo, o árbitro Ale
xandre Fodi assinalou uma pena
lidade para o Corinthians.

Inconformados, quatro atle
tas daPonte Preta agrediram o ár
bitro e acabaram expulsos. Como
a equipe do Ribeirão Grande da
Luz só levou

_

onze atletas para
o jogo, optou por abandonar o

gramado. O fato irá a julgamento
pelaComissão Disciplinar.

-

IRIANE PORTO/AVANTE!

EMPATE Galácticos e Atlético B não saíram do zero no Santo Antônio

Em Guaramirim

Bem Bolado eBenfica na ponta
O Campeonato Varzeano de

Guaramirim realizou sua ter

ceira rodada no fim de sema

na. O evento promovido pela
Secretaria de Esportes e Lazer

apresenta uma média de 3,7
gols por partida, com 101 ten

tos anotados em 27 jogos.
Pela Taça Ronaldo Miron

da Silva, a Primeira Divisão, o

campeão Bem Bolado manteve,

os 100% de aproveitamento ao

vencer o Unidos daVila, por 2 a

1. O segundo colocado é o Cru

zeiro, que goleou o Atlético por
4 a O. Em terceiro lugar, o Avaí
bateu o Expresso Caixa d'Água,
por 5 a 1. O quarto colocado é o

União/Jagunços, que venceu o

Couve-Flor por 1 aO.
Na TaçaAntônio Pedro Vick,

a Segunda Divisão, o líder é o

Benfica, que alcançou a tercei
ra vitória ao marcar 4 a 2 no

Xavantes/Alchini Tintas. Rio
Branco e Pinheiros ficaram no

'2 a 2. Os Gaúchos venceram a

primeira, sobre o Sportin, por 3
a 2. O Iuventus goleou o Catara

tas, por 4 a O, enquanto o Lion
marcou 4 a 1 no Nápoli.

A quarta rodada da primei
ra fase acontece no próximo
fim de semana, com oito jogos
no sábado (21) e um no do

mingo (22).

Corupá segue invicto
Com uma virada espetacu

lar � a quarenta segundos do
final- o Corupá Buffalos man
teve os 100% de aproveitamen
to no Campeonato Catarinen
se de Futebol Americano. Foi
sobre o São José Istepôs, por
24 a 23, sábado, no Seminário

Sagrado Coração de Jesus.
Já o Jaraguá Breakers es-

treou com derrotano campe
onato estadual. Na tarde de

domingo, os 'quebradores' fo
ram até Joinville enfrentar os
atuais campeões estaduais do
Gladiators e não deram sorte.

Acabaram derrotados por 18 '

a 6. Pinga (#84) converteu o

touchdown solitário em prol
dos jaraguaenses.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CAMPEONATO ESTADUAL A equipe do Corupá
Butralos mantém os 100%' de aproveitamento

Copa Pomerode
Na zona de classificação'

Pela sexta rodada da Copa Pomerode, no domingo, o Cruz
deMalta venceu oMüller por 2 a 1, em Pomerode. Assim, pulou
para o terceiro lugar, com dez pontos. Já o Botafogo foi derro
tado pelo ÁguaVerde, também por 2 a 1, caindo para nono.' No

próximo domingo, o Botafogo enfrenta o Müller, em casa, e o

Cruz de Malta joga em Pomerode, contra o Caramuru.

Amistosos

Molequinhos
Ciclismo

Mullerem

segundo
-

emaçao
As equipes de base do Iuven
tus enfrentaram o Joinville
no sábado, em amistosos

preparatórios para o Cam

peonato Catarinense. Os
Juvenis foram superados por
4 a 1. Já os Juniores aprovei
tarammelhor as chances
do jogo, vencendo por 4 a

3. Luan marcou nas quatro
oportunidades. A estreia
tricolor acontece no dia
28, contra o Caxias.

O ciclista jaraguaense
Guilherme Muller (Rogério
Muller Personal & Pilates)
conquistou ótimos resulta
dos no fim de semana, em

etapas do Catarinense. No
sábado, ficou em quarto
lugar na prova de estrada,
entre Brusque e Botuverá.
No domingo, venceu a

prova de rua, em Brusque.
Os resultados lhe valeram
a liderança do ranking.

Fotsal

Sub20 goleiaCapivari
o futsal sub20 masculino da ADJ goleou Capivari de Bai
xo no sábado, na abertura do Campeonato Catarinense.
A partida, realizada no Sul doEstado, terminou 5 a O para.
os jaraguaenses, gols de Felipe, Daniel, Tarek e Charuto
(2x). Opróximo compromisso será nesta quarta (18), às

i I j i.íHlIIHl._I"HlII IHII_IbHl/11rl_.rrII/lHII_lI/ml/m_lm/UlII_.��rl•••U."'_IIIII1I1UL"rtrtll••W/UI/u;lUJ1IH11/11m_I.,mur.urn_wu_li, : '. _ 20hl5, contra São Matinho, naArena Iaragua,
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Fábula
Era uma vez um árbitro veterano, que cansado de ser xin

gado em campo, decidiu revidar os "elogios" recebidos
com sarcasmo. Cada vez que o atleta errava um passe, ele
dizia: "Boa bola, pé torto". Quando uma chance clara de

gol era perdida, ele zoava: "Está precisando ir ao oculista,
hein?". Quando o técnico fazia uma substituição e errava,

não perdoava: "Está querendo perder o jogo, cabeçudo". E
foi assim, revidando o (carinho' que recebia, que ele passou
a ser respeitado e temido. Suas arbitragens passaram a ser

referência e ele se aposentou como o melhor da história.

Figueirense, Joinville,AvaÍ e
Chapecoense nª�s�mJtinaI

'i;�:.-:�,;:;r:":;-:' 'I'" _",
o"�

,
iS
...._!·'�"I"l· -e- t '.t"?- .....

o Figueirense venceu o colocação, após vencer e elí
Camboriú por 3 a 2 no domín- minar o Criciúma. Athos, Éber

go, conquistando também o e Eliomar marcaram para o

título do segundo turno do Verdão do Oeste na vitória por
Catarinense. Botti, Fernandes 3 a 1, naArena Condá.
e Luiz Fernando marcaram os O outro semifinalista é o

gols do time da casa, enquan - Avaí, que goleou o Metropoli
to Renan e Iardel desconta- tano empleno Estádio do SESI,
ram para os visitantes. por 5 a 2. Felipe Alves (2x), Ro-

Na semifinal, enfrenta o binho, Arlan e Diego Palhinha

Joinville, equipe com a quarta marcaram para o Leão da Ilha,
melhor campanha na primei- que agora pega a Chapecoense
ra fase. Na última rodada, o na semifinal.

JEC venceu na Arena Joinville
o rebaixado Brusque por 2 a O,
com gols de Ramon e Aldair.

A Chapecoense terminou a

fase classificatória na segunda

As semirmais serão

disputadas ,-�m
jogos de ida e volta.

CARLOSAMORIM/FIGUEIRENSE

Jaraguaense Jean Deretti (D)
comemora o gol marcado pelo meia Fernandes

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Crítica
Não discuto nível de

arbitragem. Vez ou outra
posso comentar falhas. No

sábado, por exemplo, o
arbitro deixou de marcar um

pênalti para os Galácticos.
Mas ele e seu auxiliar não
tinham a visão que eu tinha
da jogada, transformada em
foto. Eu estava de frente para
o lance e informações como
essa precisam ser levadas em
conta na hora da crítica.

Será que vale
a pena?

Não estou aqui tomando
partido, mas discordo de

gente que acredita haver
má intenção na arbitragem.
Vocês sabem quanto um
árbitro ganha por jogo, para
colocar sua integridade física
em risco? Se apitar todas as

rodadas, não tira um salário
mínimo no fim do mês. E

aí, será que vale a pena se

sujeitar a apanhar por isso?

Continua na Internet
Essa discussão pode e deve continuar na Internet. Quem
quiser, pode acessar o blogue www.avanteesportes.com e

emitir sua opinião. Já tem bastante gente que comentou,
entre atletas e dirigentes. É importante ver como pensam
todos os lados, afinal, cada um de nós tem a sua verdade,
mas ninguém é dono da verdade absoluta.

Fórmula 1

Senna bem,
Massamal

, O piloto alemão Nico

Rosberg brilhou na China
e venceu uma prova de
Fórmula 1 pela primei-
ra vez na sua carreira. O
brasileiro melhor colocado
foi Bruno Senna, que aca
bou em 7°. Felipe Massa
chegou apenas em 13°.

,

Quem também comemo

rou o resultado da prova
foi Lewis Hamilton, que
passou SebastianVettel no
fim e assumiu liderança
do Campeonato Mundial,
com 45 pontos, dois amais

que o compatriota Iason
Button, agora vice-líder da

competição, que teve pro
blema em um pit stop.

Fórmula Indy
Barrichello
dá azar

Em Long Beach, o brasíleí
ro Rubens Barrichello fazia
suamelhor corrida na Fór
mula Indy. Chegou a pilotar
em terceiro, mas precisou
fazermais um pit stop
para colocar combustível.
Retornou na briga pela séti
ma colocação, quando foi
tocado na última volta pelo
também brasileiro Hélio
Castroneves. Eles - juntos
com um terceiro carro -

acabaram atravessados
na pista. "Gostaria que as

pessoas tivessemmais res

peito na pista", desabafou
Barrichello,após o frustran
te choque que
o deixou em nono.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma dos Artigos 17 e 18 inciso VII do Estatuto Social e de acordo com a delib

eração da Diretoria em reunião realizada no dia 28/03/2012, ficam convocados os

sócios da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL

"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS", para aASSEMBLÉIAGERAL ESTRAORDINÁRIA,
a ser realizada no dia 24/04/2012 com início as 18:00 horas, em primeira convoca

ção e as 18:30 horas, em segunda e última convocação, na Sede Central, situada
na Rua Presidente Epitácio Pessoa, n? 90, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC),
com a seguinte ordem do dia:

a) - Alteração do Estatuto Social da Entidade;
b) - Assuntos de Interesse Geral.

JaraguáClo Sul, 17 de abril de 2012,
ERMES NISSEN
PRESIDENTE

II

/�
••

� 15/4 Santos* 5xO Catanduvense

.15/4 Palmeiras* 2x2 Comercial

• 15/4 Ponte Preta* 1x2 Corinthians*

• 15/4 Linense 2x1 São Paulo*

.15/4 Oeste 4x2ltuano

.15/4 Mirassol4x2 Portuguesa
• 15/4 Paulista 2xO Bragantino*
• 15/4 Mogi Mirim* 2x2 XV de Piracicaba

.15/4 Guaratinguetá 2x2 São Caetano

·15/4 Botafogo 2x1 Guarani*

*classificados às quartas-de-finais

• Campeonato Paulista '

• Campeonato Carioca

·15/4 Flamengo* 3x1 Americano
• 15/4 Nova Iguaçu 1 x3 Vasco*

·15/4 Macaé Ox1 Volta Redonda

·15/4 Resende Ox3 Bangu*
• 15/4 Fluminense 5x1 Olaria

• 15/4 Friburguense OxO Bonsucesso

• 15/4 Duque de Caxias 1x4 Madureira

• 15/4 Boavista 1x1 Botafogo*
*classificados à semifinal da Taça Rio

• Campeonato Gaúcho

• 14/4 Veranópolis* 1XO São José

• 14/4Intemacional* 3xO Cerâmica

·14/4 Universidade* 3x1 Pelotas

.15/4 Grêmio* 4xOVpiranga
*classificados à semifinal daTaça Farroupilha

• Campeonato Catarinense

·15/4Atlético-IB 3x3 Marcílio Dias

·15/4 Figueirense* 3x2 Camboriú
• 15/4 Joinville* 2xO Brusque
• 15/4 Metropolitano 2x5 Avaí*

·15/4 Chapecoense* 3x1 Criciúma

*classificados às semifinais

• Campeonato Varzeano
.

(Jaraguá do Sul)
.14/4 Roma Ox8 2000 Multi Marcas

.14/4 União Ox3 Kiferro

• 14/4 Juriti 4x3 Bazar do Rau

·14/4Atlé'aco "B" OXO Galácticos

• 14/4 Corinthians 2x2 Ponte Preta*

·14/4 Vatil2x1 Global Pisos

• 14/4Amizade 2x1 TIgre
• 14/4 Vila Lalau 2x2 Rau Madri

• 14/4 Atlético "N' 2x1 Flamengo "B"
• 14/4 Sport 3x2 Nereu Ramos

• 14/4 Roma EC 1x4 Brandemburg
·14/4 Santo Antônio 2xO Senem

·14/4 Barrabaxo 1xOVila Nova

·1414 Sociedade Barra 3x2Agro. Jonathan

·14/4 Unidos 1x3 Néki

·14/4 Operário 5x2 Nova Geração
*resultado sob júdice

• Campeonato Varzeano

(Guaramirim)
• 14/4 Rio Branco 2x2 Pinheiros (�D)
• 14/4 Sportin 2x3 GaÚchos (�D)
·14/4 Juventus 4xO Cataratas (�D)
·14/4 Benfica 2x2 Xavantes (�D)

. ·14/4Avaí 5x1 Expresso Caixa D'AguaWD)
• 14/4 Couve-Flor Ox1 União/Jagunços (1aD)
• 14/4 Cruzeiro 4xO AtléticoWD)
• 14/4 Bem Bolado 2x1 Unidos da Vila (1aD)
• 15/4 Nápoli 1x4 Lion (�D)

• Copa Pomerode
• 15/4 Tupi (GAS) 3x1 Caramuru (POM)
• 15/4 Botafogo (POM) 2x2 Vera Cruz (POM)
• 15/4Atlético (POM) 1x1 Floresta (POM)
• 15/4 Agua Verde (POM) 2x1 Botafogo (JGS)'
• 15/4 Müller (POM) 1x2 Cruz de Malta (JGS)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato Griesbach REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Notas e Protesto Novo endereço:RuaCeLProcópio Gomes deOliveira,380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDID\LDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, clco artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, paraa devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar destapublicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOSDOPRarFSrO:

'

Apontamento: 206366/2012 Sacado: AGUSTINHO GONCALVES Endereço: RUAADELlNA KLEIN EHLERT 68 LCITE 306 - Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89251-970 Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
19580 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 235,51 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$24,28 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 178,38 - Juros: R$ 1,18 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
18,65

Apontamento: 206365/2012 Sacado:ANTONIOAlR'IDNMARI1NSNETO Endereço: RUAPAULO EGGERT 119 - Jaraguá doSul-se
- CEP: 89257-770Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0173659018
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 236,50 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$24,26 Descrição dos valores: Valor
do título: R$174,03 - Juros: R$1,16 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 206458/2012 Sacado: B E D COMERCIO DEMEDICAMENTOS Endereço: RUAROBERIO ZlEMANN 2091 SOl- Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: RIOMED DISTRlBUICAO I.IDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 430983C - Motivo:
falta de pagamentoValor:R$ 293,34Dataparapagamento: 17 deabril de2012ValorR$26,51 Descrição dosvalores: Valordo título: R$
237,92 - Juros: R$ 3,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 206307/2012 Sacado: BRlMAXSERVICOS ESPECIAUZADOS DE LIM Endereço: RUAREINOLDO RAU 60 SAlA 07 -

Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-600 Credor: PODER IMOVEIS I.IDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000015342 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 259,30Dataparapagamento: 17 deabril de2012ValorR$23,94Descrição dosvalores: Valordo título: R$
211,20 - Juros: R$ 0,84Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 206350/2012 Sacado: CARlDS ALEXANDREPEREIRA Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 528 - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0186818010
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 156,66 Data para pagamento: 17 de abril de 2012ValorR$23,75 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 206463/2012 Sacado: CD ElEfROINDUSIRIALI.IDA Endereço: RUA25 DEJULHO 1650 SL04 - JARAGUÁDOSUL
se - CEP: 89259-000 Credor: DIVAlLORE FOMENTOMERCANTIL I.IDA Portador:TI(]) DO BRASILGUINCHOS EGUlNDASfES
I.IDA Espécie: DMI - N°TItulo: 0440-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.325,57Data parapagamento: 17 de abril de2012Va
lor R$56,1O Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 8.250,00 - Juros: R$ 33,00 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 206476/2012 Sacado: CLAUDIAWANA SIDLFI ME Endereço: R JOAO JANUARIOAYROSO 2050 SAlA 03 - JARA
GUÁ00 SUL-se - CEP: 89253-100 Credor: PORID SECURITlZADORASIA Portador: SUMMERGIRL CONFECCOES I.IDA Espé
cie: DMI - N'Titulo; 2190/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 484,78 Data para pagamento: 17 de abril de 2012ValorR$38,54
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 417,33 - Juros: R$ 15,44 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 206347/2012 Sacado: CLAUZER ESTEVES DZIEDZlENSKY Endereço: RUABERTHAWEEGE 3450 - Jaraguá do Sul
se - CEP: 89260-500 Credor: AlRI1NES TUR PASS I.IDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 00018820 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 36.946,47 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$170,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$
36.741,25 - Juros: R$146,96 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 206494/2012 Sacado: D BAUMANN TECN ENG TERMICA I.IDA Endereço: RUA BERTHAWEEGE 3450 - BARRA
00 RIO CERRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-500 Credor: DIAMONT EQUIPAMENTOS ESPECIAIS I.IDA Portador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 563 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 12.889,01 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$103,85
Descrição dos valores: Valordo título: R$12.75O,00 - Juros: R$ 80,75 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 206493/2012 Sacado:D BI\UMANNTECNOLSEGEMENGTERMICAL Endereço: RUABERTHAWEEGE 3450 - Ja
raguá do Sul-se - CEP: 89260-500Credor: DIAMONTEQUIPAMENTOS ESPECIAIS I.IDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 347
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.593,09Data para pagamento: 17 de abril de 2012ValorR$57,93 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 5.500,00 - Juros: R$ 34,83 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 206617/2012 Sacado: DUTECH ROBOllCS IlDAME Endereço: RUA OOS IMIGRANTES 500 - Jaraguá do Sul-se -

CEP: 89254-430 Credor: GTF INDUSTRIA I.IDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo; 1962 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.161,31 Data para pagamento: 17 de abril de2012ValorR$123,10Descrição dosvalores: Valordo título: R$3.ooo,00 - Juros: R$1oo,00
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 206322/2012 Sacado: FSfAMPARIAMAIS BRASIL I.IDAME Endereço: RUA JACOB DASIIYA 641 FUNDOS - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-390Credor: COPAGAZDISTRlBUIOORADEGASSA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: ROO448lX - Motivo:
falta de pagamento \hlor:R$ 7.092,41Dataparapagamento: 17deabril de2012Valor R$6O,43Descrição dosvalores: \hlordo título: R$
6.999,95 - Juros: R$37,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 206360/2012 Sacado: ISAIASGOooYCARVALHO Endereço: RUA INACIO ZACKO 47 - JARAGUA00 SUL-se - CEP:
89259-810Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 19245 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 214,54 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$24,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$
166,18 - Juros: R$1,10 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 206358/2012 Sacado: JANILDES RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 460 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
0186755010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 221,78 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$24,18 Descrição dos
valores: Valor do título: R$162,44 - Juros: R$ 1,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 20,96
----------------------------------------------------------------------------------------c.---------------------------------------------------------------

Apontamento: 206378/2012 Sacado: JARAGUACARGO LOGETRANSP I.IDA Endereço: RUAGUSfAVO FRlEDMANN 61 - Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89256-190 Credor: POSID SANTA ROSA I.IDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: FNP44757 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 2.534,48 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$33,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.470,21 - Juros: R$ 10,70 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 206367/2012 Sacado: JOSE JOEL RODRIGUES Endereço: RUA GUSTAVO MARQUARDT 270 - Jaraguá do Sul-se -

CEP: 89260-397Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0201951003
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 283,76 Data para pagamento: 17 de abril de 2012ValorR$24,59 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 224,01- Juros: R$1,49 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 206501/2012 Sacado: KASA DESIGNE COM. MOY.DEC. I.IDA Endereço: AV GETULIO VARGAS 5 SALA 1 E 2 -

CORUPA-se - CBP: 89278-000 Credor: INDONESIA COMERCIO DE ARTF$ANATOS IlDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 93-A/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 646,06Data para pagamento: 17 de'abril de 2012Valor R$24,58 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 555,83 - Juros: R$ 1,48 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 206576/2012 Sacado: LEONOR PALUOO Endereço: BR 280 KM 74 NR 777 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Credor:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MARQUARDT I.IDA Portador: - Espécie: CH - N'TItulo: 8501297 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 628,78Data para pagamento: 17 de abril de 2012ValorR$51,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 535,00
- Juros: R$ 28,53 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 206361/2012 Sacado: LUCIANADALCANAlIl Endereço: JOAO JANUARIOAYROSO 1699 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89253-100 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0168911022 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,14 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$24,23 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 170,00 - Juros: R$1,13 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71 .

Apontamento: 206363/2012 Sacado: MARCIA CAJl\RlNA FILLA Endereço: RUAADELINA KLEIN EHLERT 187 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-837Credor: INFRASUL - INFRAFSfRUTURAE EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 0176825016
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 229,09 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$24,24 Descrição dos valores: Valor
do título: R$I72,oo - Juros: R$1,14 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 206519/2012 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POLZlN -ME Endereço: R AFFONSO BARTEL 233 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FERRAMEND\S GERAIS COMERQO E IMPORTACAO S A Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 214931-33 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.403,56 Data para pagamento: 17 de abril de 2012ValorR$35,55 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5.339,10 - Juros: R$12,45 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 206429/2012 Sacado: NATUl.AR I.IDA ME Endereço: RUAWALDEMIRO MAZURECHEN 16 - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89251-830 Credor: KG MaTOS I.IDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 56387 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 202,08 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$23,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 154,00 - Juros: R$ 0,82
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 206362/2012 Sacado: ROSIVANE DA SILVA Endereço: ADELINA KLEIN EHLERI 581 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-837 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0176821016 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 229,09 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$24,24 Descrição dos valores: Valor do
título: R$l72,oo - Juros: R$1,14 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 206577/2012 Sacado: SEMA MANUT E COM DE EQUIP INDS I.IDA Endereço: R.JOAO TOZINI 95 - CENTRO -

CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: HB FOMENTO MERCANTIL lJDA Portador: ESCOFAS IND COM ESC Espécie: DMI - N°
TItulo: 177/12-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 580,71 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$25,06 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 490}00 - Juros: R$ 1,96 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 51,45
-

Apontamento: 206441/2012 Sacado: STILUSCOMDEROUPAS EACESSORIOS LT Endereço: RUAPASTORALBERIOSCHNEIDER
699 SL 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CBP: 89260-300 Credor: CONFECCOES THAROG I.IDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
0033635504 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.661,88 Data para pagamento: 17 de abril de 2012Valor R$28,42 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.598,30 - Juros: R$ 5,32 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio doPovo", na data de 17/04/2012. Jaraguá do Sul
(SC), 17 de abril de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 25

MENEGOTTI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n". 07.527.17010001-78

NIRE n". 423.0002.976-9

Senhores Acionistas. Apresentamos as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2011 e

comparativo com 2010, para apreciação e julgamento. Valores apresentados em Reais.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em Reais

ATIVO 2011

633.051
1.847

448.759
182.445

2010

175.852
4.728
54.554
116.570

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Receber
Impostos a Recuperar

NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO

51.029.964
51_026.788

3.176

44.865.815
44.859.603

6.212

TOTAL DO ATIVO 51.663".015 45.041.667

PASSIVO
CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas
Tributos a recolher
Juros sI Capital Próprio a Pagar

PATRIMÓNIO LIQUIDO .

Capital Registrado
Lucros Acumulados
Ajuste Avaliação Patrimonial

2011
1.344.605

4.135
105.218

1.235.252
50.318.410
4.680.000
39-013.255
6.625_155

2010
886.591
4.224
65.115
817.252

44.155.076
4.680.000
32.656.813
6.818.263

TOTAL DO PASSIVO 51.663.015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO

45.041.667

01/01 a 31/12
2011

º
º
º
º

(3.851)
(60.494)
(1.422)
(2.619)

2.280.684
(3.851)

6.360.293
6.356.442

O
2.010.000
8.366.442

01/01 a 31/12
2010
º
º
º
º

(1.120)
(70.415)
16.984

(1.930)
1.648.209

(1.120)
6.290.513
6.289.393

O
1_380.000
7.669.393

RECEITA BRUTA

DEDUÇÕES DAS VENDAS
RECEITA LíQUIDA
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras

LUCRO/PREJuízo OPERACIONAL

Equivalência Patrimonial
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS

IRPJ E CSLL
Reversão de Juros s/ Capital Próprio

RESULTADO DO EXERCíCIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Períodos de 01 de Janeiro até 31 de Dezembro
(Em Reais)

2010
7.656.174
7.672.429
7.669'.393

3.036
(121.785)
(54.554)
(67.231)
105.530
65.115
4.216

527.058

(490.859)
(6.290.513)
(6.293.513)
(1.380.000)
(1.380.000)

(14_339)
19.067

4.728

(14.339)

2011
8.367.412
8.369.478
8.366.442

�.036
(460.080)
(394.205)
(65.875)
458.014
40.103

(89)
418.000

O

(6.360.293)
(6.360.293)
(2.010.000)
(2.010,000)

(2.881)
4.728

1.847

(2.881)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

a) RESULTADO LíQUIDO AJUSTADO
Lucro Líquido do Exercício

Depreciação e Amortização
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO

Créditos a Receber
Impostos a Recuperar

c) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO 'DO PASSIVO

Obrigações Tributárias
Obrigações com Pessoal
Juros sI Capital Próprio a Pagar
Empréstimos de Sócios

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Equivalência Patrimonial
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Distribuição de Lucros aos Sócios

(1+2+3) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LíQUIDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

VARIAÇÃO NO PERíODO'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LíQUIDO
Valores em Reais

, Ajuste,
Data Histórico Capital Lucros

Avaliação TOTAIS
Registrado Acumulados

Patrimonial

31.12.09 Saldo de Balanço 4.680.000 26.367.420 O 31.047_420
01.01.10 Avaliação Patrimonial Controlada 7.013.278 7.013.278
31.12.10 Lucro doExercício 7.669.393 7.669.393

,

31.12.10 Juros sI Capital Próprio (1.38Q.000) (1.380_000)
31.12.10 Amortização Avaliação Patrimonial (195.015) (195.015)
31.12.10 Saldo de Balanço 4_680.000 32.656.813 6.818.263 44.155.076
31.12.11 Lucro do Exercício

.

8.366.086 8_366.086
31.12.11 Juros sI Capital Próprio (2.010.000) (2.010.000)
31.12.11 Amortização Avaliação Patrimonial (193.108) (193.108)
31_12.11 Saldo de Balanço 4.680.000 39.012.899 6.625.155 50.318.054

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
MENEGOTTI PARTICIPAÇÕES SA CNPJ nO. 07.527.170/0001-78. NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS' ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011: 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Empresa tem
como objeto social a participação societária em outras empresas como holding não financeira, constituída em 27 de
julho de 2005. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: O balanço patrimonial, as

demonstrações 'de resultados, demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido
findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E FISCAIS ADOTADAS: As práticas e as estimativas contábeis adotadas

pela Sociedade estão adequadas às exigências da Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores, em consonância com as

normas contábeis aplicáveis a PME. A sociedade observa 6 regime de competência para o registro de suas

transações. 4 - ATIVOS NÃO-CIRCULANTES: OS valores demonstrados na conta de INVESTIMENTOS estão

representados pela equivalência patrimonial de sua participação societária, e na conta do IMOBILIZADO de valores
constantes da conta de Equipamentos de Informática, pelo seu valor líquido de depreciação, não tendo havido
nenhuma aquisição ou baixa no período. 5 - PATRIMONIO LíQUIDO: O Capital Social, totalmente subscrito e

integralizado está representado por 4.680.000 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil) ações ordinárias e

nominativas, sem movimentação no período.

ILARIO BRUCH - Contador
CRCSC 6.984/0-4

CPF n". 069.088.619-53

MERCIA MENEGOTTI SCHUNKE FERREIRA HORN
Diretora Presidente

CPF n°. 489.254.039-00

1 '
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cidente na R-280

Motorista indiciado

porhomicídio culposo
Representante da empresa de transportes e

funcionário ainda serão ouvidos pela Polícia

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Vanderlei Pedro Sampaio, 44
anos, motorista do cami

nhão que se envolveu no aci

dente que vitimou as gêmeas
Raquelli e Raelli Melchert, de
20 anos, será indiciado por ho

micídio culposo (quando não

há intenção de matar). O laudo

do disco do tacógrafo - medidor

de velocidade obrigatório em

veículos de carga e passageiros -

apontou �xcesso de velocidade.

De acordo com Maurício

Francisco, responsável pela De
legacia de Corupá, o motorista
dirigia a 75 km/h em trecho da
rodovia em que o máximo per
mitido é 60 km/h. Agora, Fran
cisco aguarda os depoimentos
dos envolvidos no acidente e

o laudo pericial do caminhão,
que verificará se houve falhas

por parte da empresa responsá
vel pela amarração das bobinas

de papel, que se soltaram, atin

gindo o veículo das jovens.
Segundo Maurício, o laudo

ARQUIVOOCP
li!líli,'

LAUDO De acordo com Maurício Francisco, a

perícia apontou que houve excesso de velocidade

deve sair nas próximas sema

nas e os depoimentos do mo

torista, da transportadora e da
fabricante e responsável pelo
carregamento das bobinas se-

. rão realizados nomunicípio ca

tarinense de Três Barras, cidade
de origem dos envolvidos.

O acidente que matou as

irmãs aconteceu no dia 12 de

março, na BR�280, no trecho

próximo à curva da Igreja San

to Antônio.

o desastre vitimou

as irmãs gêmeas
Raquelli e Raelli, no
dia 12 de março.

Morte de ciclista

Acidente fatal

na ruaWalter

Marquardt
José de Siqueira, 57 anos,

morreu em um acidente na

rua Walter Marquardt.: na
Barra do Rio Molha, por vol
ta das 20h do último sábado,
dia 14. De acordo com teste

munhas, a vítima pedalava
na contramão quando coli
diu a bicicleta contra um ve

ículo Monza, de·Jaraguá do
Sul. O motorista do Monza

realizou teste de bafômetro,
que não detectou a ingestão
de bebidas alcoólicas.

Fim (Ias invest·
,...

açoes

os laudos periciais dos exames

para que o caso caminhe para
julgamento. São aguardados os

resultados dasamostras de san

gue retiradas dos pés do suspei
to, do facão encontrado na cena
do crime, e o laudo cadavérico,
que determinará quantos gol
pes a vítima sofreu.

A filha do casal está sob a tu

tela da vizinha, que já era babá

Assassinato no EstradaNova
da criança. O homicídio ocorreu

na rua Wagner Luis Zapello por
volta das 22h50 daúltima quarta
feira, dia 11. Lucimere Gonçalves

_
da Silva, 24 anos, foi encontrada
caída no chão da residência pela
vizinha, que acionou a Central

Regional de Emergências (CRE),
da'Polícia Militar. A vítima rece

beu facadas nas costas e não re

sistiu aos ferimentos.
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Inquérito
Abuso de autoridade

é investigado pela PM
Foram iniciadas as inves

tigações sobre a denúncia de
abuso de poder que teria sido
praticado por policiaismilita
res de Guaramirim no final do
mês passado. Segundo o co

mandante da 2a Companhia
de PolíciaMilitar, Major Jofrey
Santos da Silva, um inquérito

policial militar foi instaurado
para investigar a denúncia

de que PMs teriam agredido
Marcelo Dolm, 30 anos, e ati

rado contra seu irmão, Már
cio, 32, atingindo-o na perna
com uma bala de borracha.

Agora, é preciso esperar pelo
resultado das investigações.

Estão encerradas as investi

gações sobre o caso do homem

que esfaqueou a esposa. Juarez
Karachowske, 25 anos, confes
sou o crime perante as Polícias
Civil e Militar, todas as teste

munhas foram ouvidas e o caso

já foi encaminhado ao Fórum.

A delegadaMilena Fátima da
Rosa, daDelegacia daMulher de

.

Iaraguá do Sul, esp�ra apenas
CHRISTA INGEHlllEWAGNER, Interventora

REPÚBUCAFEDERATlVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRlSTA INGEHILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados apartirdapublicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 diasúteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscriçãoGeogI'áfica daServentiaou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 29738 Sacado: ANA MARIA GUNS GONZATIl ME CNPJ: 09.120.532/0001-37 Endereço: Rua Braço Campinas n°
s/no, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: TEAAVIAMENIDS lIDA CNPJ: 00.353.931/0001-73 Número doTítulo:

531 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 27/03/2012 Va

lor: 41,00 Liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 52,98,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29769 Sacado: BORCHARDT E FILHOS 1RANSPORTES lIDA CNPJ: 79.935.573/0001-67 Endereço: Rua 11 de No

vembro nO 1009,Centro, 89108-000,MassarandubaCedente:ENGEPEÇASEQUlPAMENTOSLIDACNPJ: 05.063.653/0003-03
Número do Título: ooA/12599A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 30/03/2012 Valor: 557,99 Liquidação após a intimação:R$U,6O, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29750 Sacado: DEVIGIJ11RANSPORTES lIDAME CNPJ: 06.118.058/0001-10 Endereço: Rua Bananal n° 440, Ba
nanal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: SHARK MAQUINAS PARA CONSfRUÇÁO lIDA CNPJ: 06.224.121/0001-01
Número do Título: 130000218 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 29/03/2012 Valor: 586,53 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29926 Sacado: EDSON DE SOUZA QUEIROZ CPF: 034.277.489-10 Endereço: Rua José Rover Belegante nO 20,
Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998414778-6

Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: BANCO FICSAS/ADataVencimento: 28/04/2010 Valor: 13.067,04 Líqui
dação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29735 Sacado: JOSE SALVADOR SANTANA DA SILVACPF: 832.037.619-04 Endereço: RuaButuca nO 104, Butuca,
89108-000,MassarandubaCedente:AUTOMECANICACAJU lIDAMECNPJ: 07.554.778/0001-91Número doTítulo: BEspé
cie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 26/03/2012 Valor: 525,33
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29802 Sacado: KS USINAGEM aDA - ME CNPJ: 01.045.960/0001-30 Endereço: Rua São Jose no 63, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: SUCATAS INDAlAL lIDA CNPJ: 80.645.708/0001-39 Número do Título: 3814.1 Espécie: Dupli
cata de Ven<J.a i\1�lpU\til.por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:

02/04/2012 Valor: 286,26 Liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 29770 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGO ME CNPJ: 83.108.662/0001-07 Endereço: Rua Benjamin Constant

n° s/n°, Benjamin Constant, 89108-000, Massaranduba Cedente: SHARK MAQUINAS PARA CONSfRUÇAO lIDA CNPJ:
06.224.121/0001-01 Número do Título: 04001433800 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 01/04/2012 Valor: 1.931,00 Liquidação após a intima
ção:R$ll,60,Condução: R$ 57,43,Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 29831 Sacado: MADEIREIRA SPEZIA lIDA CNPJ: 08.680.580/0001-17 Endereço: Estrada Geral l° Braço do Norte
n° s/n°, l° Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92.702.067/0001-96Número doTítulo: 03006958 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 02/04/2012 Valor: 2.516,27 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 77,43,

Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 29836 Endereço: EstradaGeral l°Braço do Norte n° slt», l° Braço do Norte, 89108-000,Massaranduba Cedente:
BANCO DO ESTADO DORIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067 /0001-96Número doTítulo: 03007077 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 02/04/2012 Valor: 2.171,98

Liquídação após a intimação:R$ll,60,Condução:R$ 77,43,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29925 Sacado: MARll ZlEHl.SDORFF CAROCA FERNANDES CPF: 703.700.289-53 Endereço: Rua Luiz Alves
n° 1447, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Título:

998423803-1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: BANCO FICSA S/A Data Vencimento: 13/05/2010 Valor:

13.753,92 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29923 Sacado: PAUW JOSEBRUHMULLER CPF: 047.802.329-45 Endereço: Rodovia SC 413 nO 100,RioBranco,
89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FlCSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86Número doTítulo: 998233460-0 Espécie: Cé
dula deCrédito BancárioApresentante: BANCO FlCSA S/ADataVencimento: 12/08/2009 Valor: 10.099,20 Liquidação após a
intimação:R$ll,60, Condução: R$10,88,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29766 Sacado: RILCAL INDUSTRIA E COMEROO DE CALCADOS lIDA - ME CNPJ: 03.389.786/0001-79 Endere

ço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO 100, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E

CREDITDMUTUODOS FABRICANTESCNPJ: 01.667.766/0001-97Número doTítulo: 2012/1649Espécie:Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 30/03/2012 Va

lor: 4.083,35 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 29814 Endereço:Avenida Izidio CarlosPeixer n° 100, IlhadaFigueira, 89270-000,GuaramirimCedente: BVFINAN

CEIRA S/AC.El CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 251020548 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante:
SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 25/04/2011 Valor: 55.892,88 Liquidação após a intima

�o:R$1l,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29898 Sacado: SELERIACECllJARANGHETI1 SPEZIA CNPJ: 05.793.913/0001-26Endereço: RuaAlto Guarani-Açu
nO s/n,Alto guarani-Açu, 89108-000, Massaranduba Cedente: CAMPANHA INTEGRADADEDESENVOLVIMENTOAGRICO

LACNPJ: 83.807.5!l6/0001-28Número doTítulo: 12239401 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 12/03/2012 Valor: 30,00 Liquidação após.a intima
ção: R$ll,60, Condução: R$ 61,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29645 Sacado: SIMONl TATIANl DASILVA CPF: 003.613.559-39 Endereço: Rua Otto Bauer nO 580, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO !TAJAI CNPJ: 82.639.451/0001-38 Número do Título:
030/0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA

MIRIM DataVencimento: 15/03/2012 Valor: 600,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 29940 Sacado: SOUJCOES INDUSTRIAIS SCHROEDER lIDA - ME CNPJ: 12.338.758/0001-13 Endereço:
Rua São Paulo n° 194, Caixa d'Agua, 89270-000, Guaramirim Cedente: OXIMIX COMEROO DE GASES aDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 025351 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 04/04/2012 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Editai: R$15,00

Protocolo: 29728 Sacado: STARC MONTAGEM INDUSTRIAL lIDA CNPJ: 08.815.806/0001-40 Endereço: Rua Luis Anto
nio Borinelli nO 67, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: LUCIANO DONIZEIE MOREIRA CASSIMIRO ME CNPJ:
04.137.682/0001-30 Número do Título: 013.01/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANKBRASILSA - BANCOMUl11PWDataVencimento: 28/03/2012 Valor: 1.476,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60,
Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramirim, 17 de abril de 2012.
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Reajuste salarial é reivindicado
Seagro e Simvet

realizam assembleia

geral para reivindicar
melhores condições
de trabalho no

setor agropecuário

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Nesta segunda-feira, o Sin
dicato dos Engenheiros

Agrônomos de Santa Catarina

(Seagro) e o Sindicato dos Mé
dicos Veterinários (Simvet) de
ram início às sessões regionais
da Assembleia Geral Extraordi
nária' organizada com o obje
tivo de discutir melhorias nas

condições de trabalho dos pro
fissionais do agronegócio em

Santa Catarina.
Dividida em sessões regio

nais pelo Estado, a assembleia
acontece em cooperativas e

MAIS DE

empresas do setor até esta

quarta-feira, dia 18. Por conta
do cenário atual de desvalori

zação do profissional do setor

agropecuário, médicos veteri
nários e engenheiros agrôno
mos foram convocados a fazer

parte das reuniões em que serão

discutidos, entre outros temas,
a aprovação da Pauta de Reivin

dicações da Campanha Salarial
2012/2013 e o salário mínimo

profissional das categorias.
A assembleia que corres

ponde à região de Jaraguá do
Sul ocorreu em Massaranduba,
no início da tarde de ontem.

Segundo o Diretor Regional do
Seagro de Jaraguá do Sul, Da
gwin Wachholz, a decisão foi
a de apoiar as reivindicações
apresentadas na pré-pauta.
Entre elas, está o pedido pelo
reajuste salarial, que deverá ser
corrigido em 100% em relação
à inflação acumulada desde o

ano passado, e exige também
o aumento real dos salários em

7,?% com relação ao PIB, a ser

•

I
s

DIVUGAÇÃO

,� .#1,
�

"

,
�

aplicado nos valores Já corrigi-
dos pelo reajuste de 100%..

Depois de encerradas as

reuniões regionais, a Seagro e

a Simvet, em Assembleia Geral
em Florianópolis, irão reunir
todas as considerações e elabo
rar a pauta definitiva, que será
reivindicada ao governo e ao

Sindicato das' Indústrias para
que as demandas da pauta se

jam aprovadas e repassadas aos
funcionários da categoria.

Divididas em
sessões regionais,
as assembleias
acontecem nas

cooperativas e

nas empresas.

DEMANDA
Pedidos da categoria
serão apresentados
na assembleia geral
em F1orianópoüs
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