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Magistério estadual

Professores entram em

greve na segunda-feira
Em Jaraguá do Sul e região, a relação de escolas que vão paralisar as atividades será divulgada na segunda.
Enquanto isso, representantes do Sinte pretendem reunir pais e alunos-para explicar os motivos da greve.

Página 19

Educação inclusiva
MARCELE GOUCHE

Vítima de paralisia cerebral, Ana Carolina (E) consegue frequentar a escola, apesar das dificuldades.
Ela é uma. das 260 crianças 'com necessidades especiais na rede de ensino de Jaraguá do Sul. Páginas 4 e 5

OCP nos bairros

Lixo incomoda
os moradores
A comunidade do Iaraguá
84 reclama do mau cheiro
e da proliferação de ratos

e insetos no local, onde
há cerca de 20 anos existia
um "Lixão". A Fujama
deverá ser chamada para
realizaruma vistoria na

ãrea, Página 17

,

Natação
Bons resultados
em Palhoça
Com as dezessete
medalhas conquistadas
no Troféu FitaAzul de

Velocidade, competição
em piscina de Sam,
equipe Arroz Urbano /
FME inicia de forma

promissora a temporada
da modalidade. Página 18

ComO ficar rico
QUando leio sobre isso,
sei que eStou perdendo

o meú tempo...

Luiz Carlos Prates
p.... 3,agma
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Núcleo de Automecânicas

Constituído em 24 de abril de 1995, é
um núcleo veterano que já desenvol

veu uma série muito grande de atividades

que, entre outras coisas, resultaram na

obtenção pelos dez membros do selo am

biental, em função de sua preocupação
com a coleta seletiva dos materiais Classe
Um, assim como a instalação de caixas de

Projaraguá
Reunindo 75 entidades
da comunidade civil '

organizada, sob 'o comando
de Giorgio Donini, o

Projaraguá é uma iniciativa

que tem autoridade para
discutir e opinar sobre os

mais diversos assuntos

relacionados à comunidade.
A sua pluralidade é a

garantia de se obter uma

decisão da maioria da
comunidade com total

transparência. Ainda
assim, tem sido muito

pouco utilizado pelo poder
público e isto evita que se

tome decisões que poderão
ser implantadas ao longo
de diversas gestões e, desta

ç' forma, solucionem de
maneira consistente gargalos
existentes, com baixo risco
de contestações na Justiça.
Suas diretrizes para 2030
são uma evolução do que foi
realizado para o Jaraguá 2010
e o Agenda 21, que foram
atividades que o precederam.

NOTA DE AGRADECIMENTO/MISSA

A famRia de Hilario Alido Schiochet
agradece a todos que prestaram seu

apoio na despedida Em especial a

todos, que estiveram sempre ao seu

lado.
, A missa em sua memória, será

realiiada nesta sexta dia 20 de abril, '.

as 19h, na Igreja da Matriz São
Sebastião.

decantação para Separar o óleo da água
utilizada na atividade. Uma importante
iniciativa é a parceria com o Senai para o

treinamento dos mecânicos para que não

tenham de aprender mexendo no seu car

ro. Também a ação social que é a Inspeção
Veicular Gratuita já se tornou um evento

anual na cidade.

esenvolvimento
tecn,oló �

CO
O IF /SC atua nos três segmentos clássicos das
universidades: o ensino, a pesquisa e a extensão.

Em relação à extensão, a oferta ainda é limitada,
pois os cursos de mestrado e doutorado ainda
estão concentrados em Florianópolis, mas

na área de pesquisa existe um programa de
desenvolvimento tecnológico que pode ser

acessado pelas empresas interessadas - já existem

alguns trabalhos em andamento - que poderão
ter seus projetos trabalhados por especialistas
de qualquer uma das 38 unidades existentes no

país. Considerando a qualidade das instalações e

disponibilidade de docentes qualificados, trata

se de uma grande oportunidade para empresas
que desejam obter ajuda para desenvolver

projetos de desenvolvimento tecnológico.

SC Gourmet
A 2a edição da SC Gourmet - Mostra
Brasileira de Delikatessen, Queijos, Vinhos
e Gastronomia acontece de 18 a 21 de julho
naVila Gêrmanica, em Blumenau (SC), com

cerca de '50 expositores já confirmados. Uma

oportunidade para exercitar os sentidos.

Thá
Esta tradicional incorporadora
de Curitiba está iniciando
suas atividades no município,
buscando investidores
interessados em imóveis em

outras cidades, assim como em

Balneário Camboriú. Há chance
de realizar empreendimentos por
aquI.

IF/SC
Élson -Quil Cardozo utilizou
a plenária Acijs/Apevi para
apresentar alguns dados sobre
esta instituição que está na cidade
desde 1994 e, atualmente, opera

,

com dois campus, onde estudam
1200 alunos em diversos cursos

técnicos. Os cursos do IF / SC
são totalmente gratuitos e para
conseguir uma vaga precisa ser

realizado o concurso de ingresso.
Segundo o professor, a demanda

pelo ensino está intensa,
atendendo estudantes de Iaraguá
do Sul e das cidades vizinhas.
Em relação ao curso superior em

Física, no entanto, a procura foi
muito intensa e o mesmo abriga
estudantes de diversos lugares
do país. Este é um curso que tem

uma oferta limitada e por isto

desperta muito interesse.

Consultoria'
No dia 20 de abril, às 9h, a Câmara
de Comércio e Indústria Brasil
Alemanha de Santa Catarina

apresenta o funcionamento do
Senior Experten Service (SES),
em reunião na Fiesc (Federação
das Indústrias do Estado de
Santa Catarina). O programa
de consultoria gratuita leva a

experiência de profissionais
aposentados alemães para
diferentes países e, nos últimos
anos, já contribuiu para a

realização de diversos cursos e

projetos em Santa Catarina.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 740
01 - 04 - 05 - 09 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 19
21 - 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2874 '

16 - 23 - 48 - 53
- 71

PERÍODO
SELIC 9,75% 7,MARÇO.2012
................................................................. 0.0 •••••••••••••••••• 0.00.0 •• " ..

TR 0,020% .
17.ABRIL.2012

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

CUB 1.136,34 ABRIL.2012

·SOVESPÁ"·"""""""·
""""..

···········":i:··ij·Oi;;"
.... ,

··"····"·'''·i7·�AB·RIL'jú)i2"'·,,····,··,,
NASIiA'i"�'·"·

,. ""., .. " ... " ." ....."."

""i82oi�··
." .. "" '" ,,,.,

i"7 �ÁjiRILjú)i2""····"·"···"·
•••••..•.. ;v •....••••.•••••...••...•.•...•.•..•...•..........••.......................................... , ...........•...•....••.•.•....•.....•.............................•..........•.•

AÇOES PETR4 21,58 -t 0,33%
VALE5 42,05 "ft 1,96%
BVMF3 11,07 1t 1,19%

••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••• 0'0 .

POUPANÇA 0,5750 17.ABRIL.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .. -0,69%
OURO .. -0,01%

,US$' 117,820
US$ 1650,510

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

;
.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

ijo"LAiúJ6M"iúiCiÁL' (EM·· Ri·)·' i·856'S'······" ·'·'··i·8"57·5 ··,·······;(ó:-7·���:::
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LIBRA (EM R$) 2,9623 2,9656 'iii 0,92%
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"'Cm assembleia realizada em Florianópolis, o Sin
Cdicato" dos- Trabalhadoras', em,! Bdrtcação (Sínte) ,

optou pela paralisação das aulas na rede estadual a

m4;t�a ,�ró�l1;la sEfmtnd�-f�ira. ,8D�eUf,. i.��c�g?U '

o prazo de 30 dias dado pela categona ao governa-
dor H�undo,. Cqlqmbo gara qtl�. foss�N ac�!tas.

as p'ropostas' dâ 'dasse. O" $ihtê ·mooa nê�ociando
e pressionando o governo estadual a conceder aos ser de R$ 1.451,00, com remuneração proporcional

Jprofessores êatarinenses 0 reajuste de 24%, estfpu'- 'I,' ide acordo com o lÚvel de especialização 'Cio profis:'
lado pelo Ministério da Educação, para o piso sala- sional, levando em conta ainda o tempo de carreira.

,rial �ªç�p:p,� ()J�roª���,�rid;;Ç9m,o '�PU1e9;rq, o y;alqJ ,;,1 .Bill. nossa regt�q, somentema. segqrida-feq�;se te��
mínimo a ser pago aos professores, porlêí, deveria a relação de 'escolas que vão aderir ,ao movimen-

to. Enquanto isso, representantes do sindicato irão
conversar cofii'!pais e alunos,' paraque' fiquem da�
ros os motivos que levaram a categoria à parali-

! ·s,ação. 'No a:no:Y(passtl;�o,· a ,majopa das !e�cC)las 'ca
tarínenses suspendeu as aulas por exatos 62 dias.
Não restam dú�das q.ç que a greve do magi"stério é le-

, ,., i' II.,. , ' ...... , . ,r'f' '

gírima e justa. Os srumós da categoria, historicamente,
estão aquém da importância que tem o professor para

,

o futuro das gei'ações.Tfivéstlr:em�ducaçãO deveriaser

prioridade de todo e qualquer governo. No entanto, a

realidade mosttÇt que está 19n9� do ideal, 60lfl escolas
sucateadas, superlotadas e professores desvalorizados.

!f\.EDt.l1:ossa tegião, s'ome�te 'na ..

segunda-feira se terá a relação de

I �sfJ�la� 'Ipe vã,! _de�i.. 1;&0, JV.��en��.

Charge

o leitor

Progresso
Realmente, Guaramirim

está posando de cara

nova. A última novidade,
entre muitas que virão,
foi a inauguração do cen

tro cirúrgico do Hospital
Padre Mathias onde deve
riam estar presente todos
os munícipes, ou a meta':

de, para ver de perto esse

sonho de todos sendo' re

alizado. Mas não foi isso

que observei. Criticar fica
mais fácil, talvez o impor
tante é quem estava pre
sente,

-

que realmente quer
o bem da cidade. Agora
é pra valer, os moradores
da Caixa d

�

Água vão ficar
satisfeitos com a pavimen
tação, adeus poeira. E tam

bém os moradores do bair
ro Figueirinha, através do

deputado Carlos Chiodini
e o prefeito Nilson, incan
savelmente lutando para
que essa obra aconteces
se. Precisamos nos - unir

para criar mais força, va

mos reivindicar obras para
nosso município, creches

para que os pais possam
trabalhar em paz, acessi
bilídade aos deficientes
físicos, auditivos e visuais,
melhorar um pouquinho
mais a saúde. É assim que
se constrói um grande mu

nicípio. Tenha certeza, Gua
ramirim em breve será uma

cidade modelo do Estado é
só seguir à risca o que está
sendo feito. Um abraço do
amigo da cidade.

Luís Carioca, comerciante

C:OI1iD.JJUI.ar·tiUle a, sua �.)ldJ;liã(). ES(�JJ.·f.:;Vti."'JlOs!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,

'!f'� # com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
WI/.

Como ficar rico

Oito dicas para você se tornar urn bilionário.
Esse era o título da manchete sobre um jovem

americano que ficou muito rico. A história estava
no site Terra. Sobre o mercado em que ele ficou
rico não tenho o menor interesse, depois eu conto.

Toda vez que vou ler algum artigo sobre essa

proposta, como ficar rico em poucas lições, sei
que vou perder meu tempo, ainda assim leio,
menos para mim que para entender as pessoas.

No relato do jovem, que atua na área digi
tal, havia as lições de sempre, faça isso, não faça
aquilo, nada que seja novo e menos ainda que
leve alguém à riqueza. O que leva uma pessoa à

riqueza é, antes de tudo, querer ser rico. Ter urna

ideia muito clara do negócio a ser iniciado, vivê-la
com a intensidade das certezas, fazer o que tem

que ser feito, esperar e gozar dos lucros naturais...

Essas fórmulas de como ficar rico, é como colocar
sobre a mesa os ingredientes de confecção de urn

bolo, de uma feijoada ou qualquer outro prato.
Não basta dar a uma pessoa a receita e colocar
sobre a mesa os ingredientes do prato, se o sujeito

,

não for cozinheiro, se não tiver jeito para a cozi
nha vai fazer um grude, uma paçoca braba, nada
de bom sairá das tentativas do sujeito.

Para ganhar dinheiro na vida é a mesma coisa,
não se precisa de diploma, de receitas, de nada. A

pessoa sabe o que fazer e como fazer. Leio mui
to sobre grandes empresários, sobre como cons

truíram suas empresas, nenhum deles precisou
de diploma para ficar rico. Não há fórmulas, há
motivações fundas e claras, há certezas de resul
tados, há convicção de que se faz assim e não de
outro modo. Se você tem uma boa ideia, primeiro.

não a conte a ninguém, depois saia para a ação
e mande ver, vai dar certo. Se ficar lendo livros e

ouvindo fórmulas ou conselhos acabará no SPC
ou puxando uma corda... Para ficar rico não há
fórmula, há ação e convicções.

Ela
Já contei aqui da Eliana Zagui, que há 34 anos

está numa UTI da Unidade de Ortopedia do Hos

pital de Clínicas de São Paulo em razão de uma

paralisia infantil que a deixou sem movimentos
do pescoço para baixo quando ela tinha 2 anos

de idade. Ainda assim, na cama, ela se formou
-

,

no Segundo Grau, em inglês, em italiano, em

História da Arte, escreveu um livro Pulmão de
Aço - o respirador artificial que a ajuda a respirar
maior parte do tempo, e ainda pinta quadros. É
sobre isso que agora quero falar.

Quadros
Eu vi na tevê os quadros que a Eliana, para

lítica, pinta com o pincel preso à boca. Inacre
ditáveis de tão belos e impressionantes. E di
zer que aqui fora, gente saudável, forte, geme
dificuldades e não estuda. Que belos vadios
existenciais. Merecem uma pua da vida!

Falta dizer
Reencontrei ontem uma velha "amiga",

uma frase. Fazia tempo que eu não dava com

ela por aí. A frase é esta: - "Os melhores médi
cos do mundo são: Dr. Dieta, Dr. Tranquilidade
e Doutor Brincalhão". Bah, estou precisando
achá-los rapidamente ...

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br • Gestor de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino e
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ção inclusiva

Os obstáculos
encontrados
nas escolas

Falta de acessibilidade dificulta ingresso dos
alunos com deficiências no ensino regular

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

cessita de cadeiras de rodas.
E embora as adequações para
garantir a acessibilidade se

jam questões simples como

corrimões, rampas e banhei
ros adaptados, estes recursos

nem sempre estão presentes.
Porém, a situação está mu

dando em todo o país.

Para as pessoas com defi
ciência física, as dificul

dades para a inclusão escolar
vão além elas salas de aula.
Nem sempre o deslocamen-

" ,.,

to é simples para quem ne-

MARCELE GOUCHE

INCENTIVO A professora Adriana NicolodeW
estimula a participação de Ana (D) nas atividades

Série Especial
Paraplégica, mas nem por isso fora da escola

o dia a dia da pequena Ana
Carolina Felisbino não é fácil.
Vítima de paralisia cerebral,
causada pela falta de oxigena
ção durante o parto, a menina
de apenas 11 anos é paraplégi
ca e muda. Mas as deficiências
não a impedem de levar uma

vida escolar quase normal.
Ela é uma das 260 crianças

com necessidades especiais
na rede de ensino de Jaraguá
do Sul e tem uma rotina mais
cheia que as outras estudantes
do 5° ano na escola municipal
Albano Kanzler. Ana preci
sa de acompanhamentos por
fonoaudiólogas junto a Apae
(Associação dos Pais e Ami -

.

gos dos Excepcionais), assim
. como sessões de fisioterapia
e hidroterapia, de segunda a

sexta-feira, para garantir que
os músculos não atrofiem.

"Ela é incentivada e estimu
lada a participar de todas as

atividades, mesmo sem poder
escrever", conta a mãe adotiva,
Lindamir Felisbino. "Ela nos

surpreende bastante, não sabe
mos até que ponto vai a capa
cidade dela para acompanhar",
afirma, lembrando que a meni
na se sai muito bem na escola,
dentro da sua capacidade.

E é visível a felicidade da

jovem, capaz de se comuni
car apenas com os olhos. "Os
objetivos propostos ela tem

cumprido sempre, estamos

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

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

buscando um trabalho dife
renciado para ela dentro do
conteúdo que todos recebem
no 5° ano", explica a professora
Adriana Nicolodelli.

Mas as dificuldades não
são poucas. Acompanhada por
um estagiário da Prefeitura,
Ana precisa de ajuda para se

locomover dentro do espaço
escolar, para compreender al
gumas das atividades, e para
realizar os exercícios propos
tos em aula. "Nossa maior
dificuldade é no começo de
cada ano letivo ter que trocar
o estagiário e explicar tudo no

vamente para quem assume a

função", comenta a mãe.

Ela nos surpreende
bastante, não
sabemos até

que ponto vai a

capacidade dela

para acompanhar.

Lindamir

Felisbino, mãe

Atualmente, a função cabe
a Josemar Sacks, aluno do ter
ceiro período de Educação Fí
sica. "Eu acho que estou apren
dendo mais com ela do que ela

A

*Par.a adimplentes até 31n mo� 1

comigo", conta o rapaz, de 18
anos. "O que eu faço é reforçar
as explicações, cuidar da ali

mentação e do deslocamento
dela, e faço alongamentos nela

n�s aulas. No geral tem sido
uma experiência boa e produ
tiva. Ela é muito inteligente,
sempre entende bem o que eu

passo", elogia.
A limitação física incorre

em um obstáculo mais grave:
a falta de adequação dos es

paços públicos, restringindo a

movimentação. "Nós lutamos
.

.

por CInco anos para conseguir
a adequação do espaço na es

cola Albano Kanzler, e ainda
não é ideal", conta a mãe. O

problema não se restringe ao

espaço escolar. "Tem dias que
eu fico muito irritada com a

falta de adequação, tem lu

gares onde não temos como

passar, lojas que não pode
mos entrar porque não tem

rampas, ou porque as rodas
ficam presas", critica.

Devido às limitações da fi
lha, Lindamir teve que aban
donar o antigo emprego, como

recepcionista em uma clínica
médica. Mas os contatos esta
belecidos na antiga profissão
a ajudaram entender as limita
ções e encontrar auxílio. "Ela é
totalmente dependente, abri
mão de muita coisa por ela, es

tava desnutrida e muito debili
tada quando chegou", relata.

AVID •
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ACESSIBILIDADE
A gerente de·

Educação, MaIja
Rebelato, diz que
prédios mais antigos
não oferecem

-

estrutura adequada

"
o que é essencial

para garantir
,

o acesso nos

já contamos' e

nenhuma escola
está privada
de atender o

.

portador de 4

deficiência.

Vl
o

, b
....

Algumas das adequações
para alun�s deficientes:
� Rampas de acesso Para cadeirantes
• Elevadores para condução aos pisos superiores
• Corrimões - tanto nas escadas quanto nas rampas
• Banheiros e chuveiros adaptados

Pl-iscila Silveira
. Souza" Gerente

de Educação·
Especial

ESTUDOS Com suas'limitaçÕés, Ana C�olina
leva uma vida quaSe normal·em sala de aula

\ .

.•

."

, .

._
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Jovens
-

na política
Integrantes da executiva

provisória do PP Jovem de

Jaraguá do Sul irão se reunir
na semana que vem para
tratar sobre as bandeiras
que serão adotadas neste
ano eleitoral. Luís Fernando

. .

IenáriO
Baiana; Constantino 3275-0065-

2108.1-��9 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Atuais prefeitos.
querem .reeleição

.

. Almeida, presidente do

grupo, observa que os jovens
estão mostrando vontade

.

de participação política.Dos cinco municípios da região,.

quatro prefeitos pretendem' tentar
a reeleição em outubro e

, Apenas Felipe
Voigt ' (PP), de Schroeder, não entrará

.

na disputa majoritária; pois já alcançou
a vitória consecutiva em '2008 e agora
o seu vice Luís Aparício Ribas (PMDB)
deve concorrer, mantendo a aliança dos
dois partidos, que desde 2004 tem su

cesso nas urnas.

Já os prefeitos de Massaranduba, Má
rio Fernando Reinke (PSDB), de Corupá,

. - Luiz Carlos Tamanini (PMDB), de Iaraguã
do Sul, .Cecília Konell (PSD), e de Guara-.
mirim, Nilson Bylaardt (PMDB1, estão

dispostos a entrar no páreo. Dos três, so-
.

mente Tamanini não teráo vice em uma

composição adversária nesta eleição. .

. Já em Massaranduba, Armindo Sesar
Tassi é cabeça de chapa do PMDB e em Ia
raguá Irineu Pasold, filiado no PSDB, apoia
corria pré-candidata a suplente de sena
dor Niura Demarchi, e em Guaramírim

Altair José Aguiar rompeu tomBylaardt no
ano passado, após as polêmicas acerca do
sumiço de patrimônios püblicos,

. Já em Santa Catarina, dos atuais pre
feitos dos

,.

293 municípios, 198 têm di

reíto a reeleição. Mas, em pesquisa, 137

(69,19�) confirmaram disposição. de
concorrer, No país, segundo a_ Confede

ração, Nacional de Municípios (CNM),
2.418 (73,13%) prefeitos anteciparam
que, pretendem concorrer; outros 500
(15,14%) não devem entrar na disputa e,
333 (18,88%) ainda estão indecisos. Em 51

municípios, a CNM não conseguiu conta
to com os atuais mandatários,

O cenário partidário resultado de
2008 teve alterações, pois partidos per-

'deram prefeitos no. troca-troca cada
vez .maís comum ou devido à criação
de-novas legendas. Em Iaraguã, Cecília
se elegeu pelo DEM, mas ano passado
migrou para o PSD, partido que ajudou
a criar rio município. .

Suspeitas' /

"continuam
,

,

Ainda esta semana, o

'presidente da Câmara
de Corupá, João Carlos
Gottardi, planeja procurar

_ a Promotoria Pública para
saber sobre a representação
que protocolou acerca da .'

quantidade de decretos feitos

pelo governo municipal.
"No período de 3 anos,25
meses foram governados
pai decreto", coloca em

suspeita o parlamentar,
Outra denúncia' questiona
'a escolha de um terreno

"

para construção de casas
populares no' município.

.

-

, '

'Comissões do P'SDB
_

Tucanos de Iaraguá definiram a formação das comissões
....

de trabalhopara.as eleições de 2012. Forarncriados
os grupos de infraestrutura, que tem reunião. nesta

. sexta-feira, às 19h, além do social e de gestão pública.

�,o]-

Rdmeiíavez 40 ano
".� attás, Ot&l;rnesto
Weber (PLD ocupa hOJe a

", cadeirar$ie ,SURl��t!�"Ij���
composição pp. e PT na

.

Câmara de Vereadore
, " .... " ''': .1. q�," "'11 �' , 'i�

.... Üe Conipá� Ao& 67 an

o parlamentar analisa
�i que "as muãan:ças Na.
política foram radicais.

.

Nem pm;iss'o desisti
'

'de p�tiêipar, mas agora
.incentiva os novatos.
"Míriha àção J>olíticcl
termina neste ano, mas

, quero. entregar o bastão I

porque gente jovem .

,

'

tem que.assumir �.
Câmara. Vou contínuar

,V:tb��qop,,�a,�,
.

r: ErJll da 'comum��ae,

Saindo de' cena

Apesar da assessoria do deputado Carlos Chíodíni
(PMDB) ter confirmado ontem a participação do

presidente do partido, Antídio Lunelli, na disputa
majoritária deste ano, o. empresário não se manifestou

. sobre a informação de que teria desistido de concorrer
.

ao cargo de prefeito. No encontro mensalda legenda,
realizado na última segunda-feira, Chiodini comandou
o evento no lugar de Antídio - que teria chegado apenas
no. final da reunião devido a outros compromissos.

"

,. .

. Alíquotas do ICMS
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a

unificação em 4% das alíquotas interestaduais do ICMS
,

sobre importados, que passa a valer a partir de Iode
janeiro de 2.013. A discussão e votação da proposta, que,
duraram mais 'de quatro horas, provocaram intenso
debate. Os governadores de Santa Catarina, Raimundo

_Colombo, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, e
,

o vice-governador de Goiás, José Eliton Figueiredo,
.

participaram da reunião e pediram regras de transição
na implantação da proposta, que visa acabar com.a

chamada guerra dos portos. Luiz Henrique da Silveira
(PMDB-SC) e 'Paulo Bauer (PSDB-SC) defenderam o

• gradualismo naaplicação das novasregras a fim de "

permitir a adaptação das contas estaduais - mas foram

vencidos, Agora, matéria segue para exame do Plenário
,

em regime de urgência. Fonte: Agência Estado:

nsando ó P
do

,,.,.., .

�regIao
Decidido a acompanhar a articulação da campanha,.
eleitoral dos filiados do PC do B na região, o vereador
de Jaraguá Iean Leutprecht vê com bons olhos a

parceria que pode ser oficializada para a corrida
'

majoritária entre PC do B e PMDB de Corupá.
'

Curta a nossa página no Facebook e
fique informadó támbém na sua rede social!

facebock.com/ocorrelodopovc
,L
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, PaulínhoMixariano palco ,I

da'Seannesta quinta-feira'
Dia 19 Jaràguá do Sul

recebe mais uma vez o, co

mediante Paulinho Mixaria,
desta vez' com o show "Vai
cumê sag�" e lançamento
do sétimo CD e do segun
do DVD do artista - "Óia as

Cunversas - Parte 2".
Paulo Roberto Alves da

Silva é do interior do Rio
Grande do Sul. Nasceu em

Taquari, passou a infância
em Parobé e reside em Gra
mado há 20 anos, para onde
se mudou em busca de um

sonho: ser humorista. IISem-
pre quis trabalhar com hu
mor, porque sempre gostei

" tios palhaços de circo. �peSar .,

das dificuldades que eles têm
para manter o circo, eles pio-

"

porcionam alegria às .pessoas
e levam o sorriso ao rosto das

,crianças"" afirma. Inspirado
justamente no palhaço, Pau
linho Míxaria faz um 'humor
sem apelar para palavrões.
"Meus shows são para a fa
mília", destaca,

O ingresso custa R$ 40

(inteira) e R$ 20 (meia), e

pode ser adquirido na se

cretaria do Centro Cultural
ou no Posto Mime (matriz).
Informações pelo telefone
3275-2477.

Música de câmara

Museu Weg recebe
Quinteto de Sopro
Apresentação é

gratuita e aberta
à comunidade

Projeto Mú
sica nos Mu
seus apre
senta hoje, às

19h, no Museu

Weg, o Quin
teto de Sopro de Jaraguá do
Sul. O grupo se estabeleceu no

ano de 2011 como um dos mais

importantes da música de câ
mara de Santa Catarina, com o

objetivo de compartilhar a ex

periência musical com a socie
dade catarinense, e divulgar o

seu repertório inédito.
O Quinteto de Sopro é for

mado por cinco integrantes Fa
brício Vallério Ribeiro - flautista,
Francisco Holanda - oboísta,
Cleberson da Silva - clarinetista,
Joel Henquemaier - fagotista, e

Tadeu Malaquias - trompista. A

direção artística é Ioel Henque
maier e a coordenação de Gían
ne Karolyne.

O repertório pertence prin
cipalmente aos séculos 19 e 20.
Esta formação de instrumen
tos apareceu primeiramente
no Período Clássico como um

desenvolvimento dos conjim
tos de instrumentos de sopro,
chamados de Harmonien, que
eram grupos musicais muito
comuns na Europa na época.

QUINTETO IDnnlLGAÇÃO

FORMAÇÃO Fabrício Vallério Ribeiro. Francisco
Rolando. Cleberson da Silva. 'oel Renquemaier e

Tadeu Malaquias compõe o Quinteto de Sopro

Música e história
O projeto Música nos Museus tem o objetivo de

promover a música e aproximar o público dos museus,
ajudando na difusão da cultura musical para sociedade ao

mesmo tempo em que a divulga a conservação da história.
Com intuito de fomentar e democratizar 'a música

de concerto em Iaraguá do Sul e no Estado
de Santa Catarina, todos as apresentações

têm acesso" gratuito.

A literatura infantil surgiu no sé
culo 17, no intuito de educar as crian
ças moralmente. Em homenagem ao

escritor dinamarquês Hans Christian
Andersen e as inúmeras histórias
críadas por ele, foi instituído o Dia
Internacional do Livro Infantil, que é
comemorado na data de seu nasci
menta,

.

2 de abril. Dentre as fábulas
mais conhecidas estão "O Patinho
Feio", "O Soldadinho de Chumbo", i'Â
Pequena Sereia" e i�S Roupas Novas
dó Imperador".

Mas o mês de abril tem também
outra data importante para a literatu
ra infantil no Brasil, é o dia 18 de abril,
Dia Nacional do Livro Infantil e ani
versário de Monteiro Lobato. Quem

não lembra de Dona Benta, Narizi
nho, Pedrinho e Emília, nas aventu
ras de 110 Sítio do Pica-pau Amarelo"
e de tantos outros livros do escritor?
E foi para homenagear Lobato, um

dos precursores da literaturc infantil
no Brasil, que a data foi instituída em

2002. Todos os anos, diversas escolas,
bibliotecas e brinquedotecas relem
bram a importância do escritor.

No Brasil temos também mui
tos outros autores e obras que con

vidam, não apenas crianças, mas

jovens e adultos a entrarem neste
mundo maravilhoso, Ziraldo, Ruth
Rocha, Ana Maria Machado, Elisa
Lucinda e muitos outros excelentes
autores de livros infantis.

Literatura infantil tem datas importantes em abril

Hans

I
r • I,

Monteiro Lobato

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 191 QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Predomínio
de sol
Tempo estável com sol entre
nuvens do Oeste ao Sul do
Estado. Nas outras regiões
chuva fraca e isolada.

Temperatura em elevação.
Quinta - feira haverá sol pela
manhã com aumento de
nuvens no decorrer do dia
e pancadas de chuva com

trovoadas entre a tarde e

noite no Oeste e Meio Oeste,
devido à aproximação de
uma nova frente fria de
fraca intensidade.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

v Jaraguá
• 9h Vento favorável Sudeste 2km/h
• 12h Vento não favorável Leste 12km/h

Vento favorável
em um horário.

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

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasll.corn.br

or

O sujeito vai ao médico, caindo de bêbado. Durante a consulta, vêm as

perguntas de praxe:
- Nome?
- Juvenal dos Santos!
- Idade?
- 32 anos.

- O senhor bebe?
- Vou aceitar um golinho, para te acomp�nhar!

Sudoku

o
aas
C>
:::I
-

O
cn

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

,MINGUANTE 13/4

NOVA 21/4

CRESCENTE 29/4

CHEIA 6/5

Palavras Cruzadas

HOJE

Condição de
chuva fraca

/o Sul
e Região

MíN: 16°C
MÁX: 28°C

MíN: 15°C

MÁX: 26°C

MíN: 16°C
MÁX: 27°C

• Preamar
• Oh19: 1,Om
.12h49: 1,1m
• Baixamar
• 7h26: 0,4m
• 19h11: 0,2m

• Preamar
.1h39: 1,5m
·14�24: 1,6m
• Baixamar
• 6h19: 0,2m

Tábua • 19h02: 0,1 m

das marés Im
• Preamar
• Oh14: 0,9m
• 12h31: 1,Om
• Baixamar
• 7h10: 0,4m
• 18h46: 0,2m

• Preamar
·11h30: 0,6m
• 23h38: 0,6m
• Baixamar
• 6h11: 0,2m
• 18h13: 0,1m

HORIZONTAIS
1. Associação Brasileira de Inteligência / Massa de carne

ou peixe, conservada fria
2. O percurso de um avião em vôo / Sufixo aumentativo
3. Famoso balneário mexicano
4. Qualquer ambiente separado por divisórias, em labora-

tórios de análises clínicas, escritórios etc. / Rapaz
5. Os vasos que levam o sangue de volta ao coração
6. Levar ao ponto mais alto
7. Abaixar, descer
8. Mulher que se dedica à religião, professando em algu

ma ordem / A ponta da ... crista
9. Citar como prova
10. (Med.) Diz-se da anestesia aplicada no canal raqui

diana que circunda a dura-máter
11. Diz-se de substância que não tem cheiro
12. Um dos sobrenomes de Cabral, navegador portu

guês
13. O padrão monetário do Brasil/Número cardinal que

indica a falta de qualquer unidade.

VERTICAIS
1. A maior península da Terra / Distribuir sobre uma su- 11

pertície plana os contornos geográficos de determi-
nada região i 2

2. Largura de qualquer secção transversal do casco de
13uma embarcação / Casa de construção ligeira para

fins de recreação / Meio ... filé
3. Uma das maiores hidrelétricas do mundo, localizada na

fronteira entre Brasil e Paraguai / Desvio de rota de um

navio ou de uma aeronave

4. Variedade de pelica feita a partir da pele de carneiro,
. empregada na confecção de luvas, bolsas etc. / Fora

da-lei
5. Membro da Câmara Municipal
6. Impelir com a mão (um barco) / Grosseria, descor

tesia
7. Imagem que se origina em fenômenos físi,ços e mete

orológicos e é produzida quando a luz solar é refrata
da, dispersa e internamente refletida por gotículas de
água provenientes da chuva e suspensas na atmosfe-

'

ra / (Fr.) Tipo de vinho de cor vermelho-clara
8. Zombaria, pândega / Participar em peça teatral inter

pretando um personagem
9. Europa Oriental/ (Pop.) Indivíduo importuno, que não

larga outro / Nó que se desata facilmente.

2 3 4 5 {) 7 8 9

i II
II

II
II

II II

II
II II

I

II
II II

II

II
II
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7

9

10
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Quer publicar sua foto'
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

FOTOS MARISTA/DIVULGAÇÃO

No dia 5 de abril, Quinta-Feira Santa, todos os

ftmcionários e educadores do Colégio Marista
São Luís, de Jaraguá do Sul, se retmiram para a

realização de uma ação solidária na Escola Municipal
Henrique Haise, no bairro Rio da Luz. Na ocasião,

foram realizadas brincadeiras, pinturas, contação de
histórias e as crianças também receberam chocolates

. A Biblioteca Pública Municipal Maria Iva
Cabral da Luz, em Guaramirim, recebeu no dia
14, a primeira edição do projeto "Sábado tem

História". Foram 22 participantes entre pais e

crianças, que se divertiram e interagiram com

o mágico das histórias. A próxima edição do
"Sábado tem História" acontece dia 12 de maio.

GTA5

chega
steano

Nem deu tempo de jogar o atualíssimo "Grand Theft Auto 4" (apesar de ser um tí
tulo de 2008 e de ter seus segredos bem' expostos pelo YouTube afora) e já existem

I

rumores de que sua sequência completa - ou seja, não é pacote de expansão ou DLC
- é planejada para outubro deste ano. Como será o "GTA 5"? Nossos PCs atuais vão

aguentar? O PS3 e o X360 vão chorar para rodar a 15FPS? Sem ideia, por enquanto só a

notícia de que está nos planos da Rockstar para 2012.

Integrados
Dizem que os aplicativos de Android

mais usados são o Gmail, Twitter e Fa
cebook. Acreditando nessa informação,
uma desenvolvedora (Jappka) criou o

BlingBoard, um APP que centraliza o

serviço dos outros três. Basta jogá-lo
como widget na tela para visualizar de
uma vez só seus e-mails, mensagens do
Facebook e do Twitter, SMS e até as cha
madas perdidas. Parece bacana, apesar
de só mostrar 20 atualizações por vez.

,

para "Halo 4"
"Xboxseiros" que curtem uma

boa música, essa é para vocês:
a trilha sonora de "Halo 4" já
tem seus devidos responsáveis,
e são nomes de-peso. Um deles,
Matt Dunkley, deu palhinha
de seu conhecimento e talento
em filmes muito bem cotados
pela música original como

"A Origem" e "Homem de
Ferro e Cavaleiro das Trevas",
então podemos esperar coisa
boa. Não bastando isso, vem

com seu comparsa. Se você

acompanha o sarcasmo do
Dr. Gregory House desde a

primeira temporada, já ouviu
o que ele tem a oferecer no

começo de cada episódio.
Sim, estamos falando de Neil

Davidge, que foi produtor do

grupo de trip-hop Massive

IAttack. Embora não muito

conhecidos, já dá para sentir fque seremos levados a outras
-'-";;'l���I)��11�;mi!J1'1l'ii!;"�:�lf!i!J:!r'",,::�r:1fj��1��I��rj't!i�-;"5rci1:"--;:.dímensões com os act>Itlesl--. �- .i.. �. ��-�_

Música boa Trio Gamer
.

A Capcom, Namco Bandai e Sega revelaram um

projeto conjunto. Eles estão desenvolvendo um RPG
que unirá personagens das três empresas. Entre os

confirmados, por exemplo, temos Ryu e Ken (Street
Fighter), X e Zero (Mega Man), Chris e JiU (Resident
Evil), Kurt e Riela (Valkyria Chronicles), Sanger (Super
RobotWars), entre outros. Foi comentado que os per
sonagens terão seus movimentos / golpes clássicos,
como o Shoryuken para o Ryu. No entanto, nada mais
foi revelado a respeito do jogo em si. Detalhe: talvez
ele fique só lá no Japão, infelizmente.
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Você faz?
DIla sério! Todo mundo é a

rfavor do tratamento de vi

ciados. Eu também. Ninguém
quer drogados na sua redon
deza. Eu também não. Todos

querem que alguém faça algo
por eles. Eu também! Mas nin-'

guémfaz nada por eles. Epa!Eu

faço! E como fazer? Não seja o

problema, mas sim a solução.
Use a inteligência, crie, faça
qualquer coisa, menos criticar

quem se propõe a fazer. Logo,
logo notará a diferença.

Leitora do dia
Aleitara do dia é aAriana
Artmann. Ela é outra querida
que sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades de
nossa sociedade. Valeu mesmo!

Pensamento
do dia...

"Que toda a amargura, ira,
cólera, blasfêmia e malícia

sejam tiradas de vós. Antes,
sedes uns para com os outros

benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos

perdoou em Cristo.".

Muito'dez!
Os brindes personalizados
e ecologicamente corretos

da empresa Serimaq
Ecológicos estão muito shaw.

Principalmente as bolsas

para compras no mercado.
Muito dez! Quer saber mais?

Ligue: 3276-1510.

Onde comer bem
em Jaraguá

-r . Na Lanchonete do Zé, na

Ilha da Figueira. O meu

amigo Zé faz a melhor
chuleta da região.

www.ocorreiodopovo.com.br
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NAOTOOTAO
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

ISO 9001
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita

Vingativo "RuaDOmíngos�ri�'Jrs.N9va,.:mr�
Aquela moren.� �'re�-2c�?�t�" &-! M;." �·tJ "

'" , o!..�.;... ,� �• ....ã ��'
.

qlie"'e;competenfe em .

sua área, foi humilhada
e transferida para um

carguínho, só porque ela
tem um caso antigo com um

poderoso, que muita gente
dentro do órgão público
não gosta. Vingança com o

romance dos outros é covardia!

Por favor,um energético Red

Dragon para levantar o astral?!

GALO
LONORI

restaurante

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

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

R.: Feliciano Bortolini, 210
B.: Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

CYNTIA TETTOIDIVULGAÇÃO

NlVER
Marlene
Izidoro é a

gTande
aniversariante

de hoje

o ignorante
afirma, o sábio

duvida, o

sensato reflete.

ARISTÓTELES

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
vvww.koyrosnotel.com.br

DIVULGAÇÃO

..

IDOLO O meu amigo Dinor, o Brasa,
sob olhar atento do amigo Adria:i1inho, recebe

autógrafo do seu ídolo Zé Ramalho, que
fez show recentemente na urbe

\

Rodolfo Marchi
Um grande amigo
aniversariante de hoje é o

empresário Rodolfo Marchi, o

nosso querido "Comendador"

que vai comemorar a data .

intensamente entre seus

melhores amigos e familiares.
Parabéns! O meu desejo é que
você seja eternamente feliz!

Café colonial
Hoje, os mais badalados e de
bom gosto marcarão presença
na Confeitaria Bela Catarina.
Considerado um lugar muito

agradável, o espaço oferece
um delicioso bufê de Café
Colonial. O registro fotográfico
você confere na sexta-feira.
Haj� flash!!

( ! I !

ConforlDado
A vida é uma novela mesmo. Militantes daquele
político, sabe aqueles puristas ao extremo? Pois é,
são como maridos traídos. Sempre os últimos a saber

de alguma coisa. E quando sabem, fazem beicinho,
magoados, tristinhos. Mas, como todo corno que se

preza, no fim perdoam tudo. Né, não?

NAOTOOTAO .AMIGAS Segunda
feira, no happy hour

do Madalena, Márcia

Rodrigues, Lurdes

Freiberger, Daniele

Maes e Alice Pereira

Língua de veludo
Segundo o amigo Ézio Enke, um dos maiores corneteiros da

parada, o queridíssimo Adernar Duwe, foi um dos fundadores

do Salão Barg, no Rio da Luz, em 1939. Será? Há controvérsias!

Na minha opinião, Duwe com aquele rostinho jovem e corpo
de ator hollywoodiano, no máximo teria inaugurado o Salão

Doering. Ou será que o Duwe anda visitando a "Nossa Senhora
da Plástica", a mesma clínica do Silvio Santos? Vai saber!

RAPPY HOUR Este

colW1ista, Juliano

(Madalena), Tato Branco

e Michel, segunda-feira,
conferindo as

delícias do Restaurante

Madalena

Nicolas &
Matheus'
Hoje na Fuel Living, tem

sertanejo dos bons com a

presença dadupla destaque
em Santa Catarina, Nicolas
& Matheus. Mulheres
entram na faixa até 23h.
Vai perder?

Salve-se

quem puder
Quem aguenta todo dia
o engarrafamento das
ruas MaxWilhen e Jorge
Czerniewicz? O trânsito

virou uma colcha de

retalhos, com condutores

de veículos e mototaxistas

disputando cada pedaço
da pista. Ninguém respeita
ninguém. Quem perde mais

são os pedestres, que ficam
entre a cruz e a espada.

.�
c

'J9
.S!l
o
"'
o

'�
g
;ti
-8

� AULAS PRESENCIAIS

) 1 VEZ POR SEMANA

-8

..'-l-.

IMMiIIlflllllJH!lliIl,�IIJ!í/lIIIIljIlfll��fHJIIIa

SUPORTE DE
PROFESSORES

MATERIAL DlDATICO
GRATUITO

Polo em Guaramirirn se

FAMEGINSCRiÇÕES ABERTAS

0800 642 5000
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LIVRO:
O Sinal: O

Santo Sudário
e o Segredo da
Ressurreição

Há dois mil anos, a morte

de um Homem levou ao •

nascímenfo de uma nova

religião. Desde então, bilhões
de pessoas no mundo todo

, viveram e morreram em

seu nome. Mas as maiores.

mentês â'o,longo'dos séculos
não cQnsegup-am eXQliéar'
uma simples questão; o que,;""
acenteceu-parafazer com

.

que as pessoas acreditassem

nele? A resposta está neste

livro esclarecedor, que
considera o papel da mais

importante relíquia cristã, o

Santo Sudário.

Elyandria Silva,
escritora

Faziamuitos anos que não se viam, na ver

dade' os anos ultrapassavam duas décadas.

Eram "carne e osso", melhores amigos, confiden

tes. O primeiro, distraído, como sempre, vinha

de um lado, assobiando, olhando os produtos,
uma paradinha aqui, outra ali; bermuda cáqui,
chinelões, camiseta de surfista em tom laranja
com dizeres purpurinados, presente do filho no

último Dia dos Pais. O segundo, vinha no corre

dor oposto, também empurrando um capinha"
lista na mão, concentrado, parava nas prateleiras,
olhava vagarosamente os produtos; sapato, calça
e camisa de marcas italianas, todos comprados
na últimaviagem à Itália. Quando dava uma gui
nada para o corredor dos importados o avistou

de longe, ambos se olharam, avançaram, pensa

vam a mesma coisa, o tempo parou, ou melhor,
voltou. Sorrisos discretos no canto da boca,
mentes acelerando o pensamento, os carrinhos

corriam apressados e, pronto, foi, o encontro!

- Não tô acreditando! - abraço apertado.
- Cara, quanto tempo, o que é isso, te encontrar

aqui - tapa nas costas, daqueles fortes, que você

acha que o sujeito vai vomitar o pulmão.
- Cara, bom te ver, você sumiu, evaporou

-

saquinho no peito, gesto de intimidade entre

alguns machos - desde a festa do Tito não te

vejo! Onde você anda?

Crônica

Avida é muito injusta!
- Estamos em Sampa.
- Legal, sempre tô indo para SP. O que tá

inventando lá?
- Trabalho com informática, Internet.

- Ah, já ficou ricoPolinha (esse era seu apeli-
do)? E aVerônica, tudo certo?
- Ela tá bem, olha cara, não podemos nos queixar.
- Onde vocês moram lá? Aquele trânsito é um

inferno, como vocês aguentam?
- Moramos em Alphaville, mas eu não pego
trânsito, vou para o escritório de helicóptero.

E a Susi?
- Humm... tá, tá boazinha.
- Viemos visitar os pais daVerônica. E você pelo
jeito mora por aqui né, conta, trabalha onde?

- É, sim, optamos por uma vida mais calma,
com qualidade, sabe como é. Trabalho com o

mercado imobiliário.

ovelas
AMOR ETERNO AMOR· GLOBO. 18H

Todos se emocionam ao ver Rodrigo tocando piano. Gabi vai embora ao

ouvir Clara dizer que Verbena está ao lado do filho. Juliana chama Beto para

trabalhar em seu projeto para a revista. Miriam se incomoda ao saber que

Rodrigo quer encontrar Elisa com ajuda da ONG. Cris acredita que Kléber

tirou a barba por sua causa. Francisco conta para Bruno que está morando

com Beatriz. Fernando sugere uma data para seu casamento com Miriam.

Valéria fala para Josué esquecer dela. Zé e Carmem ficam com medo de via

jar de avião, enquanto Valéria.fica eufórica com a cheqada.ao Rio de Janeiro.

CHEIAS DE CIIIlRME • GLOBO· 19H

Penha bota Sandro para fora de casa. Inácio beija Rosário. Conrado

.demonstra interesse em Cida. Rosário desconfia da semelhança de Fabian

com Inácio. Apesar das queixas dos filhos, Lygia não percebe as falhas de

Socorro. Penha é contratada por Máslova. Rosário e Penha levam um pre

sente de aniversário para Cida. Lygia constata que Manuela está com febre

e pede para Socorro não deixá-Ia sozinlia, Inácio visita sua tia Romana e é

perseguido por dois motoqueiros. Máslova encomenda flores para Cida, mas

manda entregar sem cartão. Socorro conta para Laércio que Rosário e Penha

são amigas. Rodinei entrega as flores de Cida, mas diz que são para a filha

do patrão. Elano propõe que Chayene pague uma indenização a Penha na

audiência de conciliação. Rodinei dá a Cida o anel que mandou fazer para

ela. Inácio se instala na mesma pensão de Dinha. Alejandro conta para Lygia

que Socorro deixou Manuela sozinha. Sandro é levado machucado para a

casa de Penha. Cida avisa a Rodinei que está tudo acabado entre eles. Con

rado acha que Cida é filha dos Sarmento, e a deixa constrangida.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H

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 rodo

viária. Nilo pede comida a Lucinda. Carminha vê Jorginho e Nina conversan

do. 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 Diógenes 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.

�CIlRAS-RECORD-22H

O segurança da portaria diz a Otávio que Martim saiu com seu carro. Otávio

conta para Toga que Martim o roubou. Otávio para de repente e cai no chão,

lembrando de seu casamento com Maria. No Rio de Janeiro, Martim conta para

Manuela que conseguiu cem mil reais de Otávio. Martim fica intrigado ao saber

que Nameless prometeu encontrá-lo no Rio. Nameless ouve a conversa de Ma

nuela e Martim através do GPS. Olívia conta para Décio que suspeita que Martim

tenha roubado Otávio. Décio suspeita que Otávio tenha recebido mais remédios.

O médico afirma que Otávio precisa de alguém para acompanhá-lo em tempo in

tegrai e Olivia se oferece. Toga retira as balas da arma guardada em uma gaveta.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20H30

Eduardo e Vitor têm uma discussão acalorada. Olavo fica perplexo ao sa

ber que Amanda está grávida. Amanda chega à mansão dos tios e Vera conta

que Eduardo; Olavo e Vitor estão conversando no escritório. Eduardo afirma a

Vitor que ele não conseguirá afastá-lo de Amanda. Aline provoca Vera e Lucy ao

chamá-Ias de velhas desagradáveis. Aline ouve a discussão de Olavo, Eduardo,

Amanda e Vitor atrás da porta. Eduardo pergunta a Amanda se ela foi para cama

com Vitor quando ele esteve na fazenda. Eduardo garante que vai pedir o teste

de DNAapós o nascimento do bebê. Aline entra no escritório e pergunta a Aman

da se ela está esperando um filho de Vitor. Cínic.a, Aline diz que Vitor a traiu.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Deve ser algum negócio
ilegal, escuso, eu aposto, ele

'sempre foi um burro! Il vida

é muito injusta mesmo, porque

ele tá riéo e não eu.

- Humm, legal, bom, tem que nos visitar em

Sp, aqui, pega, meu cartão, tem meu celular,
e-mail, me liga, vamos nos falar.
- Sim, claro, bom te encontrar.

Tudo de novo, abraços, tapinhas, saquinhos.
- Amor, você não faz ideia de quem eu encon

trei no supermercado.
- Quem?
- O Marcos.

-Não.
- Sim.
- Jura?
- Juro. Tá rico, mora em Alphaville, tem helicóp-
tero, vi sair do estacionamento com um Jaguar.
Disse que trabalha com informática em SP.

- Contrabando?
- Não sei.
- E a cretina daVerônica?

Silêncio.
- Calma amor, ele sempre foi trambiqueiro.
- Deve ser algum negócio ilegal, escuso, eu

aposto, ele sempre foi um burro! Avida é muito

_
injusta mesmo, porque ele tá rico e não eu.

- Calma amor, a vida é injusta mesmo!

"Sabe-se que enquanto vivemos estamos mais

ou menos expostos à inveja, mas depois da

nossa morte os nossos inimigos deixam de nos

odiar". (Demóstenes)

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 SulClique animal

Diva, que trabalha na Fundação Cultural, enviou a foto das suas

fofuras, a Anita (bulldog), de 2 anos, completados este mês, e a Eymi,

que vai fazer um ano dia 1 de maio. Elas trazem muita alegria para a

família e estão o tempo todo jWltas, brincando e dormindo

Aniversariantes
Deoglair Edilson Gesser

Edson William Piotto
Elvira Voigt
Elvis de Freitas

. Everson Bolluf

Fabio Sartori
Fernanda Barcelos

Irma Goulart
• f \ ) Mql) Lescowicz

18/4
Amélia Laguna
Anadir Lidia G. de Melo

Angela Maria Vicente

Steindl
Catarina Bachmann

Celso Kreknicki

Cidenil Deles
"m Claudionei Steinert

Ivanir Lombardi
Jonata S. de Souza

Jonathan Schwer

Jorge José Soares

Leticia C. Milbardt

Leticia Signorelli
Lili Marta Jost
Luis Augusto Berch

Marli Zocatelli

Milton Ziehlsdorff

Rafael S. Vieira
Rosane J. K. da Silva

Sebastiao Fuse
Terezinha Malheiros
Thainara Mello

Wilma L. S. C. Monteiro �
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Atriz de "Carrossel"
gTava para a novela

A estrela mirim Maísa Silva, gravou a

música "Varinha de Condão" para a trilha
sonora da novela "Carrossel", que vai ao ar

dia 21 de maio, às 20h30, no SBT. Estreando
nas novelas, Maísa tem impressionado nos

estúdios da emissora. Aos 9 anos, ela chega
para gravar com o texto decorado. Quem viu

a pequena atuando garante: ela parece uma

adulta em cena, tamanha sua seriedade.

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

ÇOMO ASSIM
NAO cONseGUe
DAR BRONCA NO

SR peposo?!!

Cine a

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, 19h 1 °
• 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
• Silli Pig - Dub. - 13h30, 18h30
• Xingu - Dub. - 15h40, 20h45
.GNC4
• Guerra é Guerra - Leg. - 20h, 22h
• O Lorax: em busca da trúfula perdida - Dub. -

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

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
'12 Horas - Leg. - 14h20, 16h20, 18h50, 21h20
/. GNC 2
• 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. - 22h1 °
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h30, 15h40,

17h50,20h
.• GNC3

• Projeto X - Leg. -14h, 16h15, 19h, 21h30

.GNC4
• Fúria de Titãs 2 - Dub. -14h30, 16h30, 19h10,

21h20
.GNC5
• Jogos Vorazes - Leg. - 21 h40
• Xingu - Dub. - 17h40, 19h40
• O Lorax: em busca da trúfula perdida - Dub. -

13h45, 15h50

Tirinha

As ffttLHORES TiRAS
SÃO ESSAs EIYi QUE
HA' um NARRADoR ...

SR PE;;POSO, VOCÊ
VAI PAGAR MUITO
CARO POR TeR
eRRADO esses
DOCUMeNTOS!

• 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), 15A, 17h, 20h, 22h
• Cinepolis 5

.

• Silli Pig - Dub. -12 anos -14h, 19h
• Xingu - Dub. - 12 anos - 16h10, 21 h25
• Cinepolis 6
• Heleno - Dub. -12 anos -13h10, 15h50, 18h15, 21h
• Cinepolis 7
• Jogos �orazes - Dub. -12 anos -16h20, 21h15
• O Lorax - Em busca da trúfula perdida - 3D - Dub. -

12h20(A),14h25b19h20,00h10
(A) SOMENTE SÁBADO E DOMINGO

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

esperança. A auentura animada conta a

jornada de um rapaz que procura pela
única coisa que poderá fazer com que
ele conquiste a afeição da-garota de seus

sonhos. Para encontrá-la, ele terá que
descobrir a história do Lorax, a zangada
porém charmosa criatura que luta para
proteger seu mundo.

, I;: I

Morre Adriano
Stuart aos 88 anos

o ator e diretor Adriano Stuart morreu

domingo, em São Paulo. O artista foi en

contrado desacordado e a-causa da mor

te ainda não foi divulgada. O ator fumava
muito e estava depressivo. Stuart estreou

na televisão em 1959 e, ao longo de sua

carreira, atuou em filmes e programas de

Tv. Seu último trabalho na televisão foi
na minissérie JK, da Globo.

A viúva de Kurt Cobain, Courtney Lave,
pediu desculpas via Twitter para a filha de

'les, ]:1ranqes Bean .C;obain,. depois de tOJpar
uma Bronca da herdeira pelo microblog.

"Me desculpa por ter acreditado na fofoca.
Mamãe te ama", escreveu Love. O assunto

ao quaLeIa se referia �ra um ;uposto ariaÍr
entre o vocalista do Foo Fíghters, Dave

Grohl, e sua filha de apenas 19 anos.

Pamela Anderson
deve US$ 520 mil

A atriz Pamela Anderson é mais uma

das famosas que está enfrentando proble
mas com a justiça americana. A estrela do
extinto seriado Baywatch deve US$ 524,2
mil (R$ 962 mil) em impostos, de acordo
com a nova lista disponibilizada pela Re

ceita Federal americana. Nos Estados Uni

dos, as pessoas que devem mais de US$
100 mil devem ter seus nomes tornados

públicos, conforme uma das leis do país.

Horóscopo
CVl AluES

.

I· No trabalho, poderá sentir dificuldade de concentração.
\ Não deixe que isso atrapalhe o seu rendimento e

mantenha o foco em suas tarefas. Cuidado com as

palavras - pense antes de falar. No campo afetivo, não

faça promessas que não possa cumprir. Cor: pink.

� TOURO

U Mantenha o foco em seu trabalho, especialmente em

novas atividades que exijam habilidade. Evite expor
seus objetivos aos colegas. No amor, aposte no diálogo
para se aproximar do seu alvo. Mas, se já tem um par,

esclareça já os mal-entendidos. Cor: amarelo.

II GÊMEOS
No campo profissional, atividades em grupo são as mais
favorecidas neste período. Seja mais flexível e troque
ideias com pessoas experientes. Assim, vai amadurecer

seus projetos. Participe da vida da pessoa amada e o

romance vai deslanchar. Cor: bege.

6;\ CÂNCER
� Bom dia para demonstrar mais as suas habilidades,

em casa ou no trabalho. AD lidar com alguma situação
nova, não se deixe influenciar pela insegurança: enfrente

e mostre o seu valor! Agir com discrição pode evitar

alguns contratempos no amor. Cor: branco.

.o tEÃo
UL No campo profISSional, só embarque em urna discussão

caso seja realmente necessário. Problemas de

comunicação podem surgir ao longo do dia. Pense mais

antes de falar ou poderá magoar as pessoas com sua

sinceridade. No amor, evite conflitos! Cor: azul.

rrk VIRGEM

II..\' Pequenas viagens a trabalho estarão favorecidas neste

dia. Aproveite o período para resolver problemas. Dê
uma atenção especial às finanças, pague suas contas
e cobre quem está lhe devendo algo. No romance,

aproxime-se mais da sua cara-metade. Cor: roxo.

Cunhada de Príncipe
pode ser processada

Pippa Middleton, cunhada do Príncipe
William pode ser processada por estar num

Audi, onde o motorista apontou uma arma

para os fotógrafos de plantão. Uma teste

munha fez uma queixa àpolícia e caso exis

ta provas suficientes, Middleton será con

vocada pelas autoridades para a, acusação.
Na França, é proibido andar com qualquer
tipo de arma para intimidar pessoas na rua,

mesmo com a licença para ter uma.

..n. UBRA
- Não perca tempo impondo seus pontos de vista aos

colegas de trabalho. Aprenda a aceitar a opinião dos
demais. No campo sentimental, converse com sua

cara-metade. Ouça as vontades da pessoa amada e

tente satisfazê-Ias na medida do possível. Cor: branco.

m ESCORPIÃO
II 4 Excelente momento para refletir sobre suas ações

profissionais mais recentes. Assim, conseguirá fazer os

ajustes necesséríospera melhorar seu desempenho.
No romance, mal-entendidos podem surgir. Então,
tenha cuidado com suas atitudes. Cor: tons pastel.

.. /\ SAGITÁRIO
;<.

-

No trabalho, faça mais e fale menos. Excelente
momento para brincar e interagir com familiares. Um

jantar romântico conta com boas energias. Faça o que
estiver ao seu alcance para agradar sua alma gêmea
ou conquistar alguém especial. Cor: azul-escuro.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Não tenha receio em assumir a liderança no campo
profissional desde que tenha Objetivos claros em

mente. Acabe com os conflitos em família: é tempo de
unir forças. Na área sentimental, seu carisma estará
em alta. Aproveite para fisgar quem ama Cor: preto.

h'\A AQUÁRIO
""""""" Você vai sentir vontade de compartilhar suas

conquisfac) com as pessoas ao seu redor. Porém, tenha
mais cautela: alguém pode não ser receptivo ao seu

jeito mais expansivo. No convMo com o par, este é um

bom dia para olNir mais e falar menos. Cor: pink.

\ I PBXES
7T CUide de sua vida financeira com dedicação ou poderá

se ver em apuros mais à frente. Já é hora de cortar

gastos e começar a economizar. Na área sentimental,
divida suas pfeocupações e.corne com o apoio de sua

alma gêmea para o que Precisar. Cor: pink.
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ARQUIVO HISTÓRICO

MARCELE GOUCHE

•

As imagens acima registram a rua Professora

Marina Frutuoso, no c�aD1ento com a Marechal

Deodoro da Fonseca, na década de 1980. Hoje, no

local está o prédio comercial Marcatto.

Contabilidade
Consuftoria Empresarial

�. 00&2"""
f'lllh'Wit1nmmü

Cot�""tél\"L:}
Credibdidadc

www·iiJUIll1.·oom.br

�47113n-4r41 .. romu. • pj ",fO.

\

1952

Prof. Antonieta de Barros

Em abril de 1952, o Correio do Povo publicou a nota de falecimen

to que dizia: "Estão de luto as letras e o magistério catarinense com o

súbito falecimento de D. Antonieta de Barros, renomada educadora

e escritora, que, por largo tempo exerceu diversos cargos públicos,
a todos emprestando o brilho invulgar se. sua inteligência e cultura,
além de uma dedicação sem limites. A extinta foi diretora do Instituto

de Educação que, ainda hoje, reflete os efeitos de sua sábia e acertada

orientação. Como representante do povo, exerceu o mandato de de

putada estadual, tendo participado da Comissão de Redação de leis

da passada legislativa. Militante da imprensa, colaborou em diversos

jornais e revistas, sob o ·pseudônimo de "Maria da Ilha", tendo mes

mo deixados publicados alguns volumes de prosa. Associando-se às

inúmeras demonstrações de pesar pelo seu falecimento o Correio do

Povo deixa aqui registrado suas condolências a família enlutada".

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
tIO
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Lunelli )\IlU1A?Oi I C
Grupo Lunelll

Pelo Mundo

1946·

Fim da Liga das Nações
A Liga (ou Sociedade) das Nações surgiu em consequência dos horrores da Primeira

Guerra Mundial e foi a primeira tentativa de consolidar uma organização universal

para a paz. Acreditava-se que futuros conflitos só poderiam ser impedidos se fosse

criada uma instituição internacional permanente, encarregada de negociar e garantir
a paz. O principal precursor da ideia fora o presidente norte-americano Woodrow

Wilson (1856-1924). A dissolução da Liga das Nações aconteceu no dia 18 de abril de

1946, mas não passou de uma formalidade. Na prática, ela deixara de existir alguns
anos antes. Além disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) já havia iniciado suas

atividades a 24 de outubro de 1945, como organismo sucessor da Liga. -

'1977

Estreia o prbneiro telejornal
matutino brasüeiro: Bom Dia São Paulo
Bom Dia São Paulo é um telejornal brasileiro transmitido pela TV Globo, em São Paulo.

Foi ao ar pela primeira vez em 18 de abril de 1977, tornando-se o primeiro telejornal
matutino brasileiro. O Bom Dia Sp, também foi o primeiro a utilizar as Unidades

Portáteis de Jornalismo (UPJ), o que possibilitou a entrada ao vivo de repórteres em

todo o Estado. A experiência resultou na formação de uma rede de jornais locais ao

amanhecer seguidos pelo Bom Dia Brasil, o primeiro telejornal de rede todos os dias .

Na década de 1990, o Bom Dia foi o pioneiro a ser apresentado fora do estúdio para

comemorar o aniversário da cidade de São Paulo direto do Parque do Ibirapuera. O

telejornal traz as primeiras notícias do Estado de São Paulo nas manhãs da Globo,
com informações sobre os fatos mais importantes do dia, entrevistas, os principais
acontecimentos do Estado, a previsão do tempo, a situação do trânsito na capital e nas

maiores rodovias, os resultados da última rodada esportiva, entre outras informações.

Personagem histórico

Odilon Redon

Bertrand-Jean Redon, conhecido como Odi

lon Redon, nasceu em Bordeaux, em 20 de

abril de 1840. Foi um pintor e artista gráfico fran

cês, considerado o mais importante dos pintores
do Simbolismo, por ser o único que soube criar

uma linguagem plástica particular e original.
Redon foi um dos membros mais desta

cados do movimento simbolista, cujas bases

teóricas foram definidas pelos manifestos do

poeta Mallarmé e. pela estética romântica. Di -

.

ferente da obra de seus colegas,' a sua chegou
aos limites da sugestão e da abstração, e pode
se dizer que, tanto formal quanto conceitual

mente, chegou, de modo visionário, perto da

futura vanguarda surrealista.

Suas gravuras são ricas com uma visão'

muito pessoal de um universo de sonho. Ele

mesmo declarou,
"
... deixo livre a minha imagi

. . , nação .no sentido de utilizar tudo o .que a lito.-..

grafia pode me oferecer. Cada uma das muitas

peças é o resultado de uma procura apaixona
da do máximo que pode ser extraído da conju
gação do uso do lápis, papel e pedra".

DIVULGAÇÃO

Redon foi um dos membros mais

_ destacados do,movimento simbolista
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Ponto ·de Vista
Raphael Rocha Lopes, advogado e professor

,
'

"merítíssímo''
,

'Aprendi, também, e aí foi

em casa mesmo, que com in

timidade se trata aqueles com

quem se tem intimidade. E res

peitosamente a todos,' Quem
me conhece sabe que não faço
questão alguma 'de ser tratado

,

por "doutor". Contudo, até hoje .

'

trato pessoas que .não conheço
ou conheço pouco por "senhor"
ou "senhora", ainda que sejam
mais novos do que eu, enquan-
to não me derem sinal de per
mitirem outro tratamento.

Vou mais longe. Penso que
muito do desrespeito q_ue par
cela da moleca a alimenta hoje
decorre da falta da imposição
de certas formalidades .. Não é
frescura. É respeito, puro e sim-

ples. É educação na sua verten -

_ ._,

te mais natural.

.

Forma de tratamento o escambau
.

Semanas atrás, recebi um, associada à expressão antiga
e-mail (mais de um, na re- "Vossa Mercê". E pesquisou,

alidade) cujo título era mais também" a origem da palavra '

ou menos assimtVocê é o es- "escambau", a. qual, segundo
cambau". Contàva o texto, não essa pessoa, não seria possível
exatamente com as palavras precisar,
que narro agora, que uma de- ' O interlocutor virtual es-

,

.

terminada pess0é! (que apa-. tava indignado, embora em

rentemente assinava. a missi- nenhum momento tenha sido

va) estava indignada porque indelicado ou' mal educado,
.um magistrado não aceitou com a reação do magistrado ao'

ser chamado" em gabinete, de ser chamado, como já falei, de

"você". E mais, que' o ditojuiz "você". "Você é o escambau" te

de Direito ainda tinha lhe des- 'ria sido a respqsta.. '.,
ferido um impropério: o tal "es- Um conselheiro antigo, cha
cambau". Mais exatamente' um

'

mado Jack, diria para irmos por
"você é o escambau". . partes. Vou tentar seguir tão sá-

O emitente do e-mail origi-
_

bia orientação, dividindo meus

nal - não os que recebi, que já pensamentos em duas partes.
eram replicados ., parecia até.

" 'Na primera tenho que dizer

letrado, pois discorreu sobre a que procurei nos seis dicioná

origem etimológica da palavra rios (mais dois eletrônicos) que
"você", que', segundo ele, está tenho em casa - alguns bem

. ántigos, é verdade - e não en- como uma retaliação (ok, ou

contrei a palavra "escambau" tio eufemismo) do que como
Mas que a palavra existe, disso "Você é um monte de coisas".
não tenho dúvida.. Já a ouvi. Vá lá, eu não estava presente
Já a falei. E se está na boca do - para saber se isso aconteceu

povo, . existe. Contrariado con - ou não, mas não é'coisa que se

versei com o "todo-poderoso". '·espera ouvir de um magistrado
E. o Google me levou a. Sérgio em um gabinete. Na realidade,

,

Rodrigues, da Coluna Todopro- não sei, também, se o dito au

sa. Fiquei ainda mais frustrado tor do texto realmente o é.

quando descobri que a palavra
" Assim, chego ao segundo

está no Houaiss, o dicionário' ponto .. Pronomes de tratamen
que está na casa dos meus pais! to. Aprendi lá tio primeiro grau,
Pode significar tanto "um mon -

, agora ensino fundamental, que
tede coisas" quanto ser.um eu- ,"você'" é utilizado para trata

femismo de palavrão. Lendo o
. mento íntimo ou familiar. Nun-

.

texto de' Sérgio Rodrigues, tive ca tratei meu tio desembarga
a sensação que foi, da mesma' dor ou 'meu padrinho juiz de
fonte que bebeu o indignado "você" dentro de um fórum. Se

autor originário do e-mail. bobear, hem fora, por simples
Pois bem. Dadas as drcuns- .

questão de respeito. Aprendi,
tâncias parece que o "escam- láno primeiro grau, que magis
'bau" do e-mail foi usado mais .trado se trata de "excelência" ou

,
.
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Vereàdore's
'.

.

Criação de vagas não será rediscutida
, '.

Mas reajuste salarial

dos parlamentares
deve entrar na pauta .

em' maio, de acordo
com o presidente da

Casa, Adernar Winter

,vagas na Câmara. No entantoi�
. Winter, quando foi recém em

possado presidente da Casa no

inicio de 2012, cogitou a reto- v

mada do debate, mas' agora
voltou átrãs,

Já sobre o projeto para rea

justar o salário dos parlamen
tares, Winter disse que será dis
cutido em maio. O tucano não .

antecipou os percentuais, mas
.

... u ... , .....u............... já está ciente que o assunto vai

gerar polêmica.. "Será como

aconteceu com o aumento

Diferente do que havia do salário dos vereadores de
anunciado em janeiro, o Guaramirim", No início deste

presidente ,da C�m�ra de Ve-
mês, o prefeito Nilson Bylaar-

readores de Jaragua -do Sul, dt (PMDB)
. . .

t
. _

. sanCIOnou proJe o
Adernar Winter (PSDB), nao de lei

.

t '3007'
. , '.' _

- e eI que reaJus ou em 70 os
Ira retomar a discussão sobre

'

salários dos parlamentares, de
o aumento do número de ca-

deiras para a próxima legisla-
R$ 3,311lil para R$ 5,4 mil.

�

_

tura. "Vão ficar os 11 porque
os presidentes dos' partidos
não se manifestaram a favor'
de discutir o tema novamen-

,

te", declarou, relembrando que
.

pelo princípio da proporciona
lidade da Constituição Federal
o município poderia ter até 21

-

parlamentares.'
Em julho do. ano passado,

o Legislativo chegou a apro-
!'�- •• '.�'r;:G:' jt{"",: »: I ........""

�:.""- var a-ptoposta de aumento em
, -,

f' discutir o tema-

�,,� .._p.-E1IJ.1�iJo:turno, mas a oPlnião .:. ....
_

-

pública prevaleceu e os'verea-
dores desistiram de criar oito

JARAGUÁDO SUL

Verônica Lemus
I .

,"
Vão ficar' os .

,11 porque os

presidentes dos

, pa:.:tidos não se

manifestaram

a favor de

novámente.

MARCE];.E GOUCHE

REAJUSTE Presidente da.Câmara Dão revelou qual será'o,percentual

Programação:
JO.rnal da Ban_d - Das' ,6:0P 't\ as' 7:00 h

.Apresentação: Tim Francis.co

A Hora dó Rol'lco - Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e ircevei'ência na sua manhã!

Mántlã Show - Das 9:00 h as 12':00 h
Varl&dade$, plimios e a

-

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebo!,lças

..

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h

Varied�des. prêmios iii a particlpação-do ouvinte
, Ap.reselÍtação: Marc.e,lo Straçk'

.
,

. Fone: 337,5-0500 wvvw.bandfrn99.col11.br
.

,

", ..Ademar Winter.

. DIVULGAÇÃO

DE"J."AJ.dIIIES RelUlião em FlOlianÓpolis serviu.
para esclarecer algumas regTaS sobre 9 processo

.Iphan vem a Jaraguá do Sul
,

,

. para discutir tombamento
No dia 26 deste, mês, re.: do ramo imobiliário, .Marcelo

presentantes do Iphan (Insti- Freitas, mobilizou a comuni

tuto do Patrimônio Histórico dade para ir até Florianópolis.
.

e Artístico Nacional) de· Santa Ele construiu um loteamento
Catarina vêm a Jaraguá do Sul no Rio da Luz e aguarda deci

para uma audiência com á co- .. são do Instituto para vender os

munidade., no Salão Barg, no' lotes. De acordo com Freitas,
Rio da Luz, às 19h30, e uma - dentro do órgão há divergência

.

reunião com. representantes . sobre quais encaminhamentos

da prefeitura. O assunto será devem ser dados em relação ao .

o tombamento de 12 quilô- Rio da L4,Z. IIDeu para entender

metrosdo bairro Rio da Luz. A .

que eles estão interessados em

visita foi anunciada na última ajudar a população, mas de-
. segunda-feira em uTI?- encon � veriam ter feito isso em 2007,
tro entre políticos,} empresá -

.

quando foi feito o tombamen

rios, representantes da comu -

. to", comenta.
,

nidade e o superintendente do A principal reclamação dos
7

. órgão, Dalmo Vieira Filho, que moradores do bairro é de que
. aconteceu em Plorianópolís. o Iphan não os ouviu quando

. O morador e empresário foi realizado o tombamento.

De
.

acordo com o deputado
.estadual Dieter Janssen, que. .

participou do encontro, uma

-das diretrizes esclarecidas pelo.
Iphan é de que qualquer alte-:

ração que venha a ser feita no

bairro precísará ser autorizada

pelo órgão e pela prefeitura.
Ainda foram feitas algumasrei

Vindicações ao instituto? como

diminuir a área tombada de 12

quilômetros para quatro.

Reunião no prÓximo
dia 26 "ai discuti� '.

o tombamento

histórico de

12 quilômetros
do' bairro.
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(41) 3145-3145

,

L

I JARAGUÂ 00 SUL
(41) 3274-0000

1) Fhl nc'! Dv" rniqu ,2.0 16V FI x C(lmbio mec nico pintura ,ôlici bra 00 11/U e !idapam TU1encial'l1eOto 001 entrada dê 60 % do valor do veiculo e saldo em 24 vezes através do banco ReI. Estoque 1 unidade .2} togsn Authentíque Básico 1.0 16V
111' LtlX 4Ft p1Ptura �(Jlida bf<lfl o 11/12, à vl·ta� RS 26. fstoql 2 unidadt!s. 3}Sand ro Pn'vi!ege utomà'oo 1.61 completo 11112, sem freios abs e alr bag. pintura sólida branco.à vista R$ 42.990. Estoque 2 unidade4) Clio Baslco 1.0 16v 11/12., pintura sólida branco,

'

• vf<tafl$ 23/ 90. Estóq(J(l2 unldad s.S) Renault Ka....go 161 II Ui f1 .. 11/12 semporta lateral( as '(' ) P à SUl s 34.590. E toque 1 unidade. 6} Ouster Básica 1.616'1 12/12 preço à vista R$49.990. Estoque 1 unidade.7) Renault Master l1Hl 2.5 dcl16v 12/13 [básice)
pr ,() vbUt H$ 67.390.Est()(�ue 1 \.midade.A Ronault res ,Na·se o direIto dea�f especlfit:

�

us veicules sem avis prévio.Ofertas válidas até 20/04/2012 ou enquanto durarem os estoques, somente para as concessionárias Renault liberté. Para mais InformÇÕE!s,
ç.on!)ulte um cence slot! ria Ren'1I1lt Ubertê. Imagens ilustrativas. Alguns it 11$ mostrados e!Olll1'le nados o opcionaís e/ou referem-se a versões especificas. Preserve a vida. Cintes de s,egurança em conjunto com alr bags podem salvar vidas. Se beber, não dirija.

I:: I •

j I
.. 1 I' •• i I: F, 'ÇA REV1S0eS EM SEU veiCULO REGULARMENTE.

(
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VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

A:
rO"TIR,oénCRÉATIVE TECHNOLOGIE

1-Preços à vista, sem troca, nãd incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 40% + 24 parcelas •

com taxa de 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 36.990,00. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 40% +

24 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física.
*CO/MP3 player e rodas de liga leve 15" grátis na compra do modelo: Cfroên C3 GLX Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Ofertas válidas até 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativa�.
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ECOSPORT XLS 1.6 2004
COMPLETA + AIR BAG

R$29.900,00

PALIO 2010 AR QUENTE
PELlCULA E

PARACHOQUE NA COR

KA 2001 ROCAM
COMOPCS

207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CD PLAYER

FaX 2010 ALARME
DT OH LTTE

Rua Walter Marquardt,

� 1850 Ba_irro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - se

= �_ =",,:7

automóveis

Contatos: 3372.1070 • 3370·4714 ._ 9125·2008

CERATO 1.6 16V MEC. 2011
R$ 52.900,00 A VISTA

MONTANA 2007 COMPLETA

R$ 28.900,00 A VISTA

FIESTA SEDAN 2009
COMPLETO

R$ 27.900,00 VISTA

FIORINO 2009 TRAVA
ALARME CO PLAYER

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG,
ALARME E CO PLAYER

MEGANE 1.6 2007
COMPLETO

MONTANA 2004
COM AR

:- • OO�mIm)CI�
:. • o o �m!)CI�

PALIO 2P 2008
ELX 1.4

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17
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Jara2uá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Saependi

Sal. (amboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Slumenau (Loja SR): 473323-7171

Jainville (Show Roam): 47 3435-0885

Joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248 ..0777
São José: 48 3288-0777 -r

Power Imports
www.powerimports.com.b�

Preço válido até 10/04/12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Optima cód.: V.5SS, para pagamento à vista.
Frete de RS 2.000,00 não incluso. Estoque de 5 unidades. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km. o que ocorrer primeiro, para cobertura básica.
Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas.

Palio Celebration 1.0

21.800,00
2007 - 4 portas - Vermelho - Flex - Aquecimento, Vidros Elétricos,
Limpador e Desembaçador Traseiro.SX4 2.0 MT

Venha conferir!

19.500,00

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

Uno Mille 1.0

2007 - 4 portas - Verde - Flex - Ar-condicionado, Vidros e Travas
Elétricas, limpador e Desembaçaçor Traseiro, Cd Player.

TR4 2.0 AT

Fie'sta Hatch 1.065.000,00
23.000,002010 - Vinho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd Player, Freios Abs, Air Bag Duplos, 4x2, 4x4 e Reduzida, Câmbio
Automático.

2009 - Preto .: Flex - Aquecimento, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

Grand Vitara 2.0
4x4 MT

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

207 Escapade 1.6

34.000,00
2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Acendimento Automático de Faróis e

Limpador do Para-brisa.
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• Salas comerciais para aluguel na

Rua José Picolli, bairro estrada

nova. (56 e 72 m2). Excelente

localização. Salas estarão prontas
em +1- 20 dias. Interessados

entrar em contato com Gileno no

fone (47) 9172-9175

• Trabalho com serviços de corte e

poda de arvores. Tr: 9158-0019

• Trabalho como diarista na Vila

Lenzi e região. Tr: 9178-1437 com

Lucia.

Doa-se um cachorro Schnauzer de

porte pequeno preto, não tem 1

ano.Tr: 8886-3266 cl Maicon.

• Precisa - se de casa pra alugar
que tenha a Bitz. Tr: 8833-4787

ou 3372-1205 após as 18:00.

• Moça para dividir aluguel, boa

localização, apartamento em

ótimo estado, todo mobiliado

Local: Condomínio Bartel

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

47-9912-4067

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS. Paga
se bem. Interessadas fazer contato

pelos fones 3372 - 0013 I 3273-

5673 I 9662-6777

• Procura moça para dividir

Apartamento no centro de Jaraguá
do Sul, Apto mobiliado e com

internet. Interessadas ligar: 9648

5447

• Trabalho como diarista e

mensalista. Tr: 3273-0779.

• Compra-se Motorhome porte
médio de 30.000,00 a 50.000,00
mil reais Tr: 9905-20641 Dalto

• Buscamos empreendedores,
grande oportunidade de negócios.
Fone: 47 9992-6045. Ou WWW.

hlom.netjvenci
I

• Procuro empregada domestica,
casal necessita para São Paulo

para todos os serviços e que
saiba cozinhar. Tr: 3372-1490

com Darci

• Aceito doação de beliche usado.

Tr: 9198-5568

• Vende-se maquina nova de corte

de aço a plasrna-oxipira. Tr: 9653-

0717
\

• Vende -se monitor LCD LG Flatron

115 50S. R$ 150,00. Tr 9113-

2661

• Gravador dvd externo da Samsung
para note ou pc usa 02 portas
usb semi novo R$ 100,00. Tratar

9917:3771

• Modem tp-link para adsl 2 modelo

8816 acompanha caixa, cabo

rede R$ 70,00. Tratar 9917-3771

• Vende-se Torno e Guilhotina,
interessados falar com Cristiano

9918-6757

• Vendo estrutura de ferro 12x25

com colunas de 6 m, interessados

falar com Cristiano 9918-6757

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

88139131.

• Vende se uma diária no Hotel

Ribeirão Grande, para o casal,
apartamento Standard, com 3

refeições(almoço, jantar e café

da manha + o acesso a toda

estrutura de lazer com exceção
aos esportes radicais). Tr: 3275-

0944.

• Vendo lindos filhotes de Yorkshire

com apenas 30 dias, são puros
e já com a primeira vacina.R$
800,00 Fêmea e R$ 650,00
macho à vista. Fone 47 9182-

2268

• Vende - se colchão de casal. R$
50,00. Tr: 3273-0779

• Vende - se comercio de pescados,
atende mercado, lanchonetes e

restaurantes. Tr: 9988-6649.

• Vende - se maquina overlok, reta

eletrônica. R$ 2200,00 as duas

3376-6143 cl Rosangela
• Ps3 Slim 160 Gb Bluray e 3D

modelo novo ORIGINAL SONY

cl controle, jogos. R$ 690,00.
X-Box 360 Slim e 3D modelo

novo, controle, jogos. R$ 590,00.
Nintendo 3ds destravado cl jogos,
bate fotos em 3D R$ 510,00. Tr:

9188-7769/9907-1512/8462-
8442/8840A992, e-mailjmsn
giovannibnu.vendas@gmail.
com Entregamos instalado e

- configurado
• Vende-se filhote de York Shire

macho, R$350,00 contato 3370-

2715 - cl Dorli

• Vendo filhotes lasa Apso com 5

meses. R$ 450,00. Tr: 9231-1166

18404-2883.

• APARTAMENTO cl suíte + 1

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

Creci 14482.

• APARTAMENTOS cl 2 quartos
+sacada cl churrasqueira, área

de festa, áreas de 53 á 65 m2• R$
entrada + parcelamento + financ.

Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Apt. 76m2 privativo na Vila Lenzi 3

quartos mobiliado R$145.000,OO.
Tel 9918-99968443-3633

• APARTAMENTO PRÓXIMO DA WEG

E MARISOL - você vai adorar ter

essa facilidade. Dois quartos,
churrasqueira. Financiável, pode
FGTS. Visite. (47) 3371-4008.

CRECI 15022.

• Apartamento novo com 2 quartos,
cozinha mobiliada, vaga de

garagem aceita financiamento e

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

• Apartamento em construção, valor

promocional para investidores, 2

quartos, R$ 80.000,00. Tr: 9159-

9733. Creci 14482

• Vende - se prédio no Estrada Nova

com 3 apartamentos, e uma Kitinete.

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

• Alugo Apto, com 1 quarto, cozinha

e BWC. Rua: Max Wilhelm, 837

prédio azul. Bairro: Baependi.
Tr:3371-6021

• Apto no Rau, 67 mP área útil - 2

quartos, sala cozinha, BWC, área

de serviço, vaga de garagem.
Pode usar o FGTS. R$ 120.000,00
Tr: 9159-9733 creci 14482

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao

posto cidade. R$ 100.000,00 a

110.000,00. Tr: 3273-5233.

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no

Firenze terreno 370m2 murado

R$135.000,00

Tel: 9918-9996 ou 8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO AMIZADE -

Amplo quintal para aproveitar o lazer

e ótimos cômodos bem distribuídos.

Suíte, 02 qtos. Terreno: 364 m2•

Casa: 125 m2• Financiável. (47)
33714008.CREC115022

• Casa Nova 135 m2 porcelanato,
água quente, laje inclinada,
moderna próxima da Unerj/Rau,
R$275 mil. 9918-9996

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390

m2• Porcelanato, água quente, laje
inclinada, moderna próx. Unerj/Rau.
R$ 275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg I de

alvenaria com 180 mt2, 3 salas 1

escritório, 2 banheiros, llavanderia,
1 churrasqueira, 3 quartos' e 2 vagas
de garagem, o terreno mede 13 por
27.Tr: 3371-8082 I 9905-7365.

(aceito apart. ate R$ 150,000,00.)
Valor da casa R$ 298.000,00.

• Vende - se uma casa de alvenaria

com 2 quartos, BWC, e cozinha na

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

• VENDE-SE casa Nova 100m2 no

Firenze terreno 370m2 murado

R$135.000,00. Tel: 9918-9996 ou

8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO AMIZADE -

Amplo quintal para aproveitar o lazer

e ótimos cômodos bem distribuídos.

Suíte, 02 qtos. Terreno: 364 m2•

casa: 125 m2• Financiável. (47) 3371-

4008. CRECI15022

• casa Nova 135 m2 porcelanato,
água quente, laje inclinada, moderna

próxima da Unerj/Rau, R$275 mil.

9918-9996

• casa Nova com 135 m2, terreno 390

m2• Porcelanato, água quente, laje
inclinada, moderna próx. Uneri/Rau,
R$ 275 mil. 8443-3633

• Vende-se uma casa prox. a Weg I de

alvenaria com 180 mt2, 3 salas 1

escritório,2 banheiros, llavanderia,
1 churrasqueira, 3 quartos e 2 vagas
de garagem, o terreno mede 13 por

27.Tr: 3371-8082 I 9905-7365.

(aceito apart. ate R$ 150,000,00.)
, valq�f*H#i+'$Wm�#f�t�UHHUH

• ALUGO sala comercial no centro

de Guaramirim com 60 m>, Valor

a combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO quarto pI pensionista no

centro. Tr:'8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete

na R:Prefeit9 Waldemar

GrÚbba,1532.Tr: 3275-

1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro,
Vila Lenzi e Vila Nova com 112, 3

quartos e Casa na Vila nova. Tr:

3371-9311/8809-8185(vivo) Com
I

Evonete/Alberto.

• Alugo Apt com 2 quartos e

garagem no Rau prox. ao posto
cidade. R$ 530,00. Tr: 9993-2131

• Aluga -se sala comercial no

centro de Guaramirim.Tr: 3373-

1900

• Alugo Kitinete - com 30 m2 na

Rua Ernesto Lessmann 615 - Vila

Lalau, Jgua do Sul próx. a Weg. R$
300,00 Tr 9976-5630/9608-
44841 3635-4443

• Alugo quarto pensionista no

centro livre de água, luz e internet.

Garagem disponível após as

22:00. Tr: 8826-2565.

• Salas comerciais para aluguel na

Rua José Picolli, bairro estrada

nova. (56 e 72 m2). Excelente

localização. Salas estarão prontas
em +1- 20 dias. Interessados

entrar em contato com Gileno no

fone (47) 9172-9175

• Aluga -se kitinete com cozinha

e sala conjugada, 1 quarto,
,

WC e área de serviço.(70 mt

da Prefeitura de Jgua do Sul),
'do p-referência para Idosos,
estudantes ou casal sem filhos. Tr:

3371-1634.

• ALUGO sala comercial no centro

de Guaramirim com 60 m2• Valor a

combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO quarto p/ pensionista no

centro. Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete na

R:Prefeito Waldemar Grubba,1532.
Tr: 3275-1185/9912-6200

• Aluga-se quitlnetes no Centro,
Vila Lenzi e Vila Nova com 112, 3

quartos e Casa na Vila nova. Tr:

3371-9311/8809-8185(vivo) Com

Evonete/Alberto.

• Alugo Apt com 2 quartos e �

garagem no Rau prox. ao posto
cidade. R$ 530,00. Tr: 9993-2131

\

• Aluga -se sala comercial no centro

de Guaramirim.Tr: 3,373-1900

• Alugo Kitinete - com 30 m2 na

Rua Ernesto Lessmann 615 - Vila

Lalau, Jgua do Sul próx. a Weg. R$
300,00 Tr 9976-56301 9608-

44841 36354443

• Alugo quarto pensionista no

centro livre de água, luz e internet.

Garagem disponível após as

22:0Q(fÉ�8826-2565.·. ,

• Aluga -se kitinete com cozinha

e sala conjugada, 1 quarto,
WC e área de serviço.(70 mt

da Prefeitura de Jgua do Sul),
do preferência para Idosos,
estudantes ou casal sem filhos. Tr:

3371-1634.

• Caminhão GMC 710 gabine
Basculante, baú de alumínio, 7

pneus novos, motor de BMW, baixa

quilometragem, revisado. Aceito

propostas, troco por menos valor

ou maior valor. Tr: 3370-7994 I
9916-9619 .

• Vectra CD 2000 completo prata/
IPVA pago.R$ 20.000,00. Tr: 9997-

0791 cl Carlos. Email: aecbartz@

ibest.com.br

• Vendo, Meriva 2007 12008 joy
completa 60 mil km: valor 30 mil

reais. fone 99288264

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747

com José.

• VENDO sem troca, pálio 2006,
flex 1.8 HLX completo, comp.

bordo, 4p, branco, torro por

R$ 20.500,00 (tabela Fipe de

23.500), 3371-1634

• VENDO PALIO ELX

FLEX-l.3-2005/05 PRATA

I COMPLETO, ar, direção,
vidros e travas elétricas, baixa

quilometragem. IPVA 2012 pago.
R$ 19.800,00 (quitado) ou R$
10.100,00 + prestações. Ótimo
estado de conservação, 5 pneus

novos (Step nunca rodou), interior

impecável,computador de bordo,
insulfilme. contato: 9671-4532

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$
3000,00. Tr: 3276-0850.

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

Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor

novo,IPVA pago. R$ 8500,00. Tr:

3370-6910 I 8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0,
flex 2009,com ar condicionado,
totalmente revisado e emplacado.
R$ 21.000,00. Tr: 9936-0243.

• Fiesta 97, cor prata, duas portas
em ótimo estado, R$ 7.000,00
aceito moto. Tr: 3276-0478

• Vendo F 4000 ano 82,MWM. R$
25.000,00 ou troco por carro de

menor valor. Tr:3371-6968. . I
f
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• Peugeot 206, 1.0 16v, gas. 2005,
vermelho, Ar cond., vidro/trava
elétr. , manual, 02 chaves, insufilm,
MP3, R$ 16.500,00, (47) 3371-
1634

• Peugeot 206 selection, 2003, 2 p,
preto completo R$ 16.000,00. Tr:

32753538/9931941
• Peugeot 307 Feline 2.0 Aut. Ano:

2007 Preto Completo/Bancos em

couro; Ar Digital; ABS; RII ; Valor R$
31.000,00. Tr: 8888-5583/8885-
2085

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

• Renault clio hatch authentique
2004 4 portas vermelho,
alarme, trava, vidros elétricos, ar

quente, des. traseiro. Entrada 6

mil+financiamento, aceita moto

como entrada. 9132-7771

• Renault Clio Expression 1.0
-16 válvulas,Ano/Modelo
2004, completo (Ar Cond., Dir.

Hidr., V.Eletr, Travas Eletr., Air-

Bags (Motorista e passageiro,
Insulfilm) em perfeito estado de

Conservação, IPVA 2012 pago. R$
17.000,00 sem troca. Contato com

Rosana / Eduardo Fone: (47)3370-
7014.

• Megane Sedan ano e modelo

2007, 2.0 automático completo.
R$ 36.500,00. Tr: 9247-9002.

• Vende - se Scenic 2004 Prata

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

9103-2020

• Renault Scenic 1.6 Expression
Mec, 2004, Chumbo. Completo, RII

R$ 22.000,00. Tr: 8888-5583/
8885-2085

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v

ano 2004, cor prata, completo.
Ar Condicionado, Air Bag Duplo,
Direção hidráulica, Vidros

. elétricos,Volante com regulagern
de altura, Controle som no

volante, IPVA pago. Sem troca. R$
16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

• Vende se Gol, ano g3, completo,
prata, ótimo estado de

conservação. R$ 16.500,00. Tr:

3370-7994/ 9916-9619

• Vende-se Fax 1.6 4P preto
completo, ano 2004/2005 os itens
são origlnals.de fábrica. Carro bem

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

• Vendo Montana Conquest 1.4,
vermelha, 2008 ótimo estado de

conservação. Preço a combinar.
Tr: 8812-4103 com Gilmar

• Gol99 special, 1.08 válvulas, 70
km original, cinzai emplacado,
4 pneus novos - 2 dono.(ótimo
estado de conservação). Tr:

9109-4349 com Olavo/Edite. R$
13.000,00

• Vende -se Voyage 2010

completo. R$ 28.000,00. Tr:

3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV.

R$ 10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se C3 1.4 ano 2006

azul, em ótimo estado.Tr: 8422-

2576/8433-7002.

• Kadett GL ano 97 MPFI 2.0

gasolina com kit gnv, vistoria
2012 ok, cor preto, vidros e

travas elétricas, alarme, rodas

esportivas de liga, faróis de
milha original, pneus semi

novos, bateria e amortecedores

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

• Vendo Pólo Preto sedan 2007,
completo, com rodas de liga
leve. R$ 31.000,00. Tr 9159-
9733

• Toyota Corolla XEI 1.8 Aut.
Ano: 2004, Preto, Completo/
Bancos em couro; ABS; RLL.
Valor R$ 31.000,00. Tr: 8888-

5583/8885-2085
• GM Corsa Super 1.0 1998/

Cinza 2 portas, Limp. e Desemb.

Traseiro, RLL Valor R$ 9.500,00.
Tr: 8888-5583/8885-2085.

• Hyundai Tucson GLS Aut. 2008

/ Prata Completo + Bancos em

couro; Ar Digital; Piloto Aut. ;

Único Dono. Valor R$ 43.000,00.
8888-5583/8885-2085

• Ford Courier, CLX 1.4, 1998

Azul, RII, Protetor de Caçamba.
R$ 10.500,00. Tr: 8888-

5583/8885-2085.
• VW Golf 2.0, 2000, Azul,

Completo / Bancos em couro;
RII 17 R$ 18.600,00. Tr: 8888-

5583/8885-2085 .

• Kia Picanto EX 1:1 Aut. 2006,
Preto, Completo, RII. Valor A

Combinar. Tr: 8888-5583/8885-
2085.

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

• Vende - se Escort impecável,
ano 94. R$ 8000,00. Tr: 3370-
7994 / 99169619

• Vendo Escapade 2008 1.6

completa abaixo da FIPE.

Telefone de contato: 9992-
4000

• Compro Carros e Motos
financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada,
busca e apreensão, documentos
em atraso, ou já apreendido. Tr:

(47) 9696-3566.

• Vendo parati 1.8 ano 95,3 dono,
muito bem conservada, gasolina,
farol de milha, trava Multloch.R$
11.850,00. Tr: .9:L5t-2805.. �:

• Vendo Corsa ret ano e modelo
98 4 portas cor verde perolizado,
Ar condicionado, travas elétricas,
alarme, chave geral, cd com

DVD totalmente revisado. R$
13.000,00 somente venda. Tr:

8313-6088.

• Sportage 2008, preta, interior
couro caramelo, único dono,
impecável. R$ 44.900,00.
Contato (47) 9973-8743

• Vendo 2 veículos uma moto

Suzuki GSXR 1100 azul, IPVA

2012, com motor aberto

poucos reparos, e um Logus 93

vermelho, com motor novo. R$
12.800,00. Tr: 47 8890-9854
com Marcos.

• Scenic ano 99 verde, completo.
R$ 18000,00. Tr: 9973-5780

• Vendo Moto Apache Dafra
vermelha 150 c com corpo de
250. Modelo 2011 com um ano

de uso nova. 4500 km rodados.

R$ 2000,00 + assumir 15

parcelas, IPVA pago. Tel: 9923-
9418 ou 99698058 falar com

Marcele

• Vende-se moto CBX 250 twister
2005 prata.R$ 5600,00. Tr:

9196-8676 com Edivaldo ou

Jaqueline.
• Vende -se moto Yamaha xt600

(ténéré) ano 90 corazul/ 2
faróis.Tr: 8497-7723 ou 9961-
0465.

• Moto Kasinski, modelo WIN

110, com 5000 km rodados,
vermelha e preta. câmbio semi

automático, partida elétrica e

painel completo. Rodas dianteira
e traseira aro 17 em liga leve
e freio a disco dianteiro+ dois

capacetes inclusos. Valor R$
2.800,00 a negociar. Tratar com

Ederson 9118-4900

COMPRO CONSÓRCI'O
,À VISTA

TECNOLOGIAS
E NOVAS IDElAS
MOVEM O MUNDO.
TRAGA AS SUAS
PARA O SENAC.

I

Processo
Seletivo

SENAC 2012/2
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Celta LS 2012,� CJassic LS 2012 Ei���I(OC=m

� ·GMAC CONTE COMIGO
"I!(J '(INV!'

lll!IllilIf!!íl .

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0,2 portas, FlexpowerJcoofig R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990,00. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço
promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatch 1.4,4 portas, EconoJlex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00.Ofertas válidas para o período
de 18 e 21 abril de 2012 no Estado de Santa Catarina para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica,
taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Velculos
Automotores. www.chevrolet.com.br· SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

\
,

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 iD�JG�4'

A partir de

i:t$
Trio elétrico e Direção hidráulica

"
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�OCP NOS BAIRROS
.

- População quer
mais segurança

Natural do bairro, o presidente da Associação de Mora

dores, Adilson Braun, fala da insegurança. Ele relembra a

fuga do presídio que aconteceu no ano passado. "Nos últi
mos tempos, a situação está melhor, mas ainda precisamos
de mais segurança", afirma.

Trânsito,

Faltam
acostamento

e sinalização

Já são três anos

ligando pra
Prefeitura e pedindo

o acostamento.

Braun reclama a falta de
acostamento na rua Bertha We

ege e conta que é uma reivindi

cação antiga do bairro. IiJá são
três anos ligando pra Prefeitu
ra e pedindo o acostamento".
Ele explica que não é por falta
de espaço físico, já que existem
faixas laterais disponíveis para
a colocação do asfalto.

Ageu Wille, 25 anos, é vigi-
1ante e mora na região há qua
tro anos. Ele faz o trajeto de
bicicleta todos os dias e lem
bra que já foram três mortes

por falta de acostamento "Sin
to medo, porque tenho que
andar em Cima da pista".

Outro problema está em

frente à escola municipal Luiz
Gonzaga Ayroso e o Centro' de

Educação Valdir Edson Thei
lacker. "Sem faixa elevada, ou

lombada eletrônica. Acredito

que é a única escola de Iara
guá sem sinalização".

SUJEmA Na encosta é possível ver latas, vidros e outros entulhos'

Jaraguá 84

Moradores reclamam
de lixo e mau cheiro

tos, deve ser devido ao lixo que
está em 'decomposição", supõe.

Nesse caso, o presidente da
Fujama (Fundação do Meio

Ambiente), César Rocha, pede
cuidados. A decomposição do
material gera chorume, gases
e o solo pode ceder, causan

do desmoronamentos. '� água
das chuvas também fica conta

minada, penetra na terra e vai

para o lençol freático", explica.
Segundo ele, a Fujama não

conhecia o problema. Os mora

dores precisam solicitar uma vis
toria oficialmente da fundação e

da Prefeitura para avaliar as con

dições do local. "Não podemos
dar nenhum parecer sem ter co

nhecimento real do problema e o

histórico do local", fala.

Fujama orienta comunidade a solicitar
vistoria do lugar onde teria sido um lixão Adilson Braun,

presidente da

Associação de
Moradores

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

a costureira Marli Silveira Perei

ra' 57 anos, reclama da situação.
Quando chove, segundo ela, li
xos caem do barranco da casa

que' fica acima da onde mora.

'�o passado, eu estava adu
bando a horta e me cortei com

um vidro que caiu do barranco".
Outros' moradores também

estão descontentes. Há 20 anos

o mecânico Ademir Vizintanhe,
38 anos, mora no bairro. Atrás
da casa onde vive, fica uma en

costa. É possível ver os restos
de entulhos e materiais. "Hoje o

grande problema aqui são os ra-

il ]inte anos atrás, havia um li
I V xão localizado em um mor

ro' que fica nas ruas Jerusalém
e Quadrangular, no bairro Iara
guá 84. O relato é de morado
res da região que contam que
caminhões depositavam nesse

espaço entulhos e restos de ma

teriais, Agora, a população lo
cal tem de conviver com o mau

cheiro que exala do lixo, além do

aparecimento de ratos e insetos.
Moradora da rua Jerusalém,

j

INSEGURANÇA Falta de acostamento preocupa

o ingrediente que faltava para deixar a sua
receita ainda mais doce tem endereço certo.

Em Jaraguá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Sélecta nos seguintes lugares-:

Com negócio !odo di a.

3501-3232
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Bayem pula na

frente em semifinal
Ontem, equipe alemã venceu o Real Madrid,

por 2 a 1. Hoje jogam Chelsea e Barcelona

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

Henrique Porto

Com um gol do artilheiro Ma
rio Gómez no fim do jogo, o

Bayern de Munique bateu o Real
Madrid por 2 a 1 na tarde de on

tem, na Allianz Arena, pela par
tida de ida da fase semifirial da

Liga dos Campeões da Europa.
Com o resultado, o time alemão

joga pelo empate no jogo de vol

ta, no dia 25 de abril, no Estádio

Santiago Bernabéu.
.

Apoiado na torcida, o Bayern
abriu o placar aos 16' do 1° tem

po, com Ribéry. Após cobrança
de escanteio, Sergio Ramos ten-

tou o corte, mas a bola sobrou

limpa para o francês chutar de

primeira e vencer Casillas.
Os merengues alcançaram o

empate aos 7' do 2° tempo, por
intermédio de Õzíl. Após um rá

pido contra-ataque do Real Ma
drid e uma jogada confusa na

área, Cristiano Ronaldo escorou

a bola para Õzil completar ao gol.
O jogo caminhava para o em

pate' quando a estrela do alemão
Mario Gómez - filho de pai espa
nhol e mãe alemã - brilhou aos

44'. De carrinho, ele escorou um

cruzamento na pequena área de

Philip Lahm e deixou os bávaros
novamente à frente, resultado

que persistiu até o apito firial.

Hoje, o Chelsea - desfalcado
do brasileiro David Luiz - e Bar
celona se enfrentam no Stamford

Bridge, em Londres, pelo jogo de
ida da outra semifinal. A partida
inicia às ISh4S, com transmis
são em canal aberto. "É justo
dizer que precisamos de duas

exibições perfeitas, mas estamos

confiantes", acredita o técnico
Di Matteo, doChelsea, A final da

Liga dos Campeões está marca

da para o dia 19 de maio, em jogo
único, na Aliianz Arena, casa do

Bayern de Munique.

Chelsea e Barcelona
entram em campo

hoje, às 15h45, para
a outra semifinal.

DIVULGAÇÃO/AJINC

PltATElUJAS Meninas do revezamento conquistaram duas medalhas de prata

l\l"a'tl!'çãel)
Dezessete medalhas no Fita Azul

O fim de semana marcou a

abertura da temporada de com

petições em piscina para as equi
pes infantil e juvenil da Ajinc.
Dezoito atletas daArroz Urbano/
FME estiveram em Palhoça, para
a disputa do Troféu Fita Azul de

Velocidade, competição com

posta apenas de provas de SOm.
.. Destes, os grandes desta

ques foram Jonathan Witkosky
- ouro nos SOm livre, na cate-

goria Infantil 2 - e Vinícius da
Cruz - ouro nos SOm borboleta
na Infantil I.

Além da prova que venceu

'na batida', Da Cruz ganhou .ou

tras duas medalhas individuais
e participou das equipes de re

vezamento, onde faturou mais
duas medalhas de prata. O reve

zamento infantil feminino não

ficou atrás, repetiu o desempe
nho dos garotos e também con-

quistou duas medalhas de prata.
No total, a delegação jara

guaense conquistou dezessete
medalhas no campeonato. "Ti
vemos alguns resultados bastan-

I

te expressivos, principalmente
considerando-se que o treina
mento não estava focado nesta

competição, mas sim nos even

tos nacionais previstos para os

próximos meses", avalia o técni
co Kiko Fructuozo .'

DIVULGAÇÃO /UEFA

,"-

VANTAGEM O Bayern de Munique vai jogar pelo
empate em Madrid no jogo de volta desta fase

Patrocíni()

Basquete tem

Lutàls

Lecinvence

campeonato
• •

lDaIS�pOIO
o basquete feminino de.

Iaraguá do Sul anunciou
mais um patrocinador. Trata
se da empresa Mega Consór

cio, que se junta à Faculdade

Jangada e FME no apoio da

categoria sublZ. O contrato

prevê o pagamento de cota

mensal em dinheiro, além
de um bônus para cada in

dicação feita por membros
da Associação Basquete Ia
raguá. Comandada por Julio
Patricio, a equipe estreia no

Campeonato Catarinense da

categoria neste sábado, dia

21, às 14h30, contra Joinville,
no ginásio do Beira Rio.

O lutador jaraguaense
Wilian Rafael Lecin, repre
sentando a Academia Mas

ters, venceu no sábado a se

gunda edição do Fight Spirit
Piraquara. A competição,
realizada na região metropo
litana de Curitiba, envolveu
combates de muay thai, sub
mission e MMA. Lecin, de
20 anos, garantiu o título no

muay thai amador, na cate

goria até 8Skg. Foi sua segun
da conquista na temporada.
Na primeira, em Curitibanos,
faturou o 2° Fight Champion
Kick Boxíng, no low kick ar

mador' categoria até 8Skg.

JllJ.tel1ôlei

Campeonatono domingo
Estão abertas as inscrições para o 1 ° Torneio de Futevôlei

do Centro Comunitário Hannemann, da Barra do Rio Cerro. O
evento ocorre no domingo, dia 22, a partir das 9h. Os organiza
dores esperam a participação de aproximadamente 20 duplas.
O torneio tem apoio da Fundação Municipal de Esportes (FME),
com inscrições gratuitas através dos telefones 3376-2982 ou

9167-2982. Segundo Osni Marchezzi, organizador do evento e

praticante da modalidade, já estão confirmadas a participação
, .,

deduplas de 'Ioinvílle, São Francisco do Sul e Blume�au:
'
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Sintevota
a favor de

paralisação
Suspensão das aulas deverá começar nesta

segunda-feira em escolas estaduais da região

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

OSindicato dos Trabalhado
res em Educação (Sinte)

decidiu no final da tarde de on

tem, em assembleia geral rea

lizada em Florianópolis, pela
paralisação das aulas na rede
estadual a partir da próxima
segunda-feira. A adesão à gre
ve é resultado das negociações
que vinham sendo feitas entre

o Sinte e o governo do Estado,
que teve 30 dias para apresen
tar uma contraproposta que
fosse de encontro com as rei

vindicações dos professores.
De acordo com a coordena

dora do Sinte regional de Iara
guá do Sul, Cristiane de Oliveira

Müller, as escolas da região irão

aderir à greve, mas somente na

próxima segunda-feira é que
serão definidas quais unidades

irão parar as aulas. "Até lá nós
também vamos conversar com

os pais e os alunos, explicando
sobre a greve", disse Cristiane.

O Sinte vinha negociando e

pressionando o governo esta

dual a conceder aos professores
catarinenses o reajuste de 22%,
estipulado pelo Ministério da

Educação, para o piso salarial
nacional do magistério. Com o

aumento, o valor mínimo a ser

pago aos professores, por lei,
seria de R$1.451,00, que deve
aumentar de acordo com o ní
vel de especialização.

Contrapoposta de
Raimundo Colombo

não· acatou todas as

reivindicações feitas

pelo sindicato.

j'

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGuÁ DO SUL

_ I J

MARCELE GOUCHE

PROTESTO Principal reivindicação da categoria
diz respeito à aplicação do piso definido pelo MEC

,..

Apontamento: 206369/2012 Sacado: EUSABE1H DOEGE Endereço: ARTI-IUR BREITHAUPT
780 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-839 Credor: lNFRASUL - INFRAFSI'RUTURA E EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0184669011- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 328,49 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$24,9O Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 270,74 - Juros: R$1,80 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Arrombamento

Furto no

AInizade
Um apartamento foi

arrombado na tarde de se

gunda-feira, na rua Rober
to Ziemann, bairro Amiza

de. Segundo relatório da

PM, o morador informou

que o apartamento estava

sem ninguém no período
das 14h às 18h, e quando
retornou, o imóvel havia
sido arrombado. Segundo a

vítima, foram furtados rou

pas, perfumes e bebidas no

valor aproximado de R$ 5

mil, quatro televisores, um

videogame Playstation, um

rádio relógio e outros obje
tos. Segundo. consta no re

latório, existe a suspeita de

que outros apartamentos
tenham sido arrombados
neste mesmo endereço. A

polícia civil ainda não tem

pistas sobre os responsá
veis pelo crime.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SAN11\. CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDfD\LDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Sc,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste

Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 206789/2012·Sacado: A3 INCORPORADORA DE IMOVEIS ITDA EPP En

dereço: RUA NELSON NASAID N 61 APT 202 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89253-040 Credor:
BANCO SAFRA S/A Portador: EUANE SA REVEST CERAMICOS Espécie: DMI - N° Titulo:
448358662 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.980,08 Data para pagamento: 18 de abril
de 2012Valor R$29,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.926,00 - Juros: R$ 6,82 Emo
lumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 206620/2012 Sacado: ADIRSON HANEMANN Endereço: RUA BERmA

WEEGE 380 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: F M PNEUS LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 6-50612/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 208,56 Data

para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$23,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1SO,00 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 206354/2012 Sacado: ANASTACIA MARTINS Endereço: RUA SANTA JULlA
40 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-650 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTIJRA E EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0201882003 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 197,08 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$24,05 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$143,37 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 206454/2012 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS TEC. INE LIDA Endereço: RUA

JORGE CZERNlEWICZ 1098 - CZERNlEWICZ - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255·000 Credor:
Dl COMUNlCACOES E EXPWRACAO DE SERVlCOS Portador: - Espécie: DMI - N" Titu
lo: 0000209809 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.036,66 Data para pagamento: 18 de
abril de 2012Valor R$42,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.965,00 - Juros: R$19,65
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
14,71

.

Apontamento: 206644/2012 Sacado: CLASSIC PNEUMATICOS ITDA Endereço: RUA JOAO
PLANINCHECK 481 SL 01 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: INFOXRECUP
E COM DE PARACHOQUES ITDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 159 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.054,60 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$27,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 998,60 - Juros: R$ 3,99 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 206356/2012 Sacado: CLEMIUSAN AUGUSTO MACIEL Endereço: RUA
FRANCISCO DUTRA 420 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - IN
FRAFSTRUTIJRA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0186783010
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 211,63 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor

R$24,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 152,36 - Juros: R$ 1,01 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

APontamento: 206704/2012 Sacado: CWDOALDO MORAES DOS SANTOS Endereço: RUA

IZIDIO CARLOS PEIXER 383 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor: GRATIOFAC FOMEN: i) E
ASSESSORIA COMERCIAL ITDA Portador: - Espécie: CH - N'Tltulo: 000538 O - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.765,68 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$201,02
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.535,00 - Juros: R$177,92 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 20637112012 Sacado: CRISTIANO BARAUNA Endereço: RUA ANGELO BE

NEITA 65 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-230 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUIURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0201877003 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 642,48 Data para pagamento: 18 deabrilde 2012Valor R$27,00 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 585,82 - Juros: R$ 3,90 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 206746/2012 Sacado: ELAINE ERNA LUCHTENBERG Endereço: RUA DO
NALDO GEHRlNG 77 APTO 1001 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: COMERQO DE CE
LULARES BANDEIRA ITDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3492200B - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 376,73 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$26,57
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 326,00 - Juros: R$ 3,47 Emolumentos: R$ 11,60 -

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

Apontamento: 206760/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL ITDA ME Endereço: RUA

JACOB DA SILVA 641 FUNDOS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-390 Credor: COPAGAZ DIS

TRIBUIDORA DE GAS SA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: ROO4532X - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 9.103,10 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$71,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.999,98 - Juros: R$ 47,99 Emolumentos: R$l1,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$17,83

Apontamento: 206793/2012 Sacado: ,INCORPORADORA CARDIN NUNES ITDA Endereço:
RUAMARTIN STHAL 585 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-310 Credor: ARDOSIACON
CRETO ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: GMOO1503 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 12.215,82 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$51,40 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 12.129,26 - Juros: R$ 28,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 206653/2012 Sacado: LEANDRO PAUVEl:.S Endereço: RUA LEOPOLDO
MULLER 33 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 892SO-OOO Credor: AUTO MECANlCA KillILMANN

ITDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 10407.1 - Motivo: falta de pagamento Valor:

R$ 650,03 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$26,62 Descrição dos valores: Va

lor do título: R$ 588,25 - Juros: R$ 3,52 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

1

Apontamento: 206370/2012 Sacado: MARlSTELA MENEL ROZA Endereço: RUA DOMIN
GOS RODRIGUES DA NOVA 331/301 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-640 Credor: IN
FRASUL - INFRAESTRUTIJRA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0201913003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 345,79 Data para pagamento: 18 de abril
de 2012Valor R$25,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 296,56 - Juros: R$1,97 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 206709/2012 Sacado: METALURGICA CLAUS ITDA - ME Endereço: RUAOU
VlO DOMINGOS BRUGNAGO 481 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-260 Credor: MANNES
MANGUElRASVITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0512030101- Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 217,26 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$23,97 Descri

ção dos valores: Valor do título: R$164,38 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$l1,60 - Publica

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

Apontamento: 206375/2012 Sacado: ROSINOWANDERLElVARGAS RODRIGUES Endereço:
RUABERTOLDO DREWS 43 SAL 01- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-442 Credor: BELMIITAL
1ND E COM ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 65573/1- Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 5.434,98 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$51,63 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.3SO,50 - Juros: R$ 28,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 206770/2012 Sacado: VANDERLEI DE SATELES Endereço: RUA BERTOLDO
DREWS 1594 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-442 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS LIDA
- EPP Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 899/02 - Motivo: falta de pagamerito Valor: R$
107,19 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$23,17 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 54,36 - Juros: R$ 0,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 206771/2012 Sacado: VANDERLEI DE SATELES Endereço: RUA BERTOLDO
DREWS 1594 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-442 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS ITDA
- EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 899/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
107,19 Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$23,17 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 54,36 - Juros: R$ 0,07 Emolumentos: R$Il,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-

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

Apontamento: 206772/2012 Sacado: VANDERLEl DE SATELES Endereço: RUA BERTOLDO
DREWS 1594 - laraguá do SuI-SC - CEP: 89258-442 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS ITDA -

EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 898-2 - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 179,93
Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$23,26 Descrição dos valores: Valor do título:

R$127,01- Juros: R$ 0,16 Emolumentos: R$Il,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução.Rs
23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 206773/2012 Sacado: VANDERLEI DE SATELES Endereço: RUA BERTOLDO
DREWS 1594 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-442 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS ITDA -

EPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 898-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 179,93
Data para pagamento: 18 de abril de 2012Valor R$23,26 Descrição dos valores: Valor do título:

R$127,01- Juros: R$ 0,16 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$15,46

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 18104/2012.

Jaraguá do Sul (sq, 18 de abril de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 20

E D I T A L - TOMADA DE PREÇOS N!! 006/2012
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia com fornecimento de
material e mão de obra, a serem aplicados na execução dos serviços
complementares e na construção das áreas de serviços de 3,65m2
das 75 casas populares moduladas em concreto armado, convênio

Sehare/Cohab, situadas na Rua (887) Domingos Anacleto Garcia,
Bairro Três Rios do Norte (71 casas) e na Rua (950) Neura Maria

Prestini, Bairro Santa Luzia (4 casas), na cidade de Jaraguá do Sul, SC,
em conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha

Quantitativa/Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Minuta de

Contrato, que são partes integrantes deste EditaI,REGIMENTO: Lei

Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 14

horas do dia 04 de maio de 2012, na Secretaria da Habitação é
Regularização Fundiária, situada na Rua Ângelo Rubini, 600, Barra

do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC. ABERTURA dos ENVELOPES: às

14h 1 Omin do mesmo dia e local, conforme data e endereço acima.

RETIRADA DO EDITAL, ANEXOS E INFORMAÇÕES: O edital estará

disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem

qualquer custo. Os Anexos, informações, dúvidas e esclarecimentos

poderão ser obtidos por escrito no endereço abaixo ·ou pelo e-mail
habitacao@jaraguadosul,com.br, ou na Secretaria da Habitação e

Regularização Fundiária, Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro,
Jaraguá do Sul, SC, 89260-000, ou ainda pelo telefone 47 2106-8633.

ORÇAMENTO MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.026.038,52 (hum
milhão vinte e seis mil trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Jaraguá do Sul (SC), 04 de abril de 2012.

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

e Coordenadora do FROHAB
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Padre Aloísio Boeing
Fiéis agradecem as bênçãos

Aniversário de
seis anos da morte

do sacerdote foi
marcado por
homenagens

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

1\ gradecimentos pelas graças
1'\alcançadas, orações para
pedir a beatificação do sacerdo
te e muita comoção. Foi assim

que os fiéis celebraram durante
todo o dia de ontem a data de
aniversário de seis anos da mor

te do Padre Aloísio Boeíng, na

Paróquia Nossa Senhora do Ro

sário, em Nereu Ramos. O sacer

dote, nascido no dia 24 de de
zembro de 1913, no município

- de São Martinho, faleceu no dia
17 de abril de 2006, aos 92 anos.

As homenagens iniciaram

pela manhã, com a "Missa da

Misericórdia", conduzida pelo
- padre Ademir Bauler, da Pa

róquia Nossa Senhora de Fáti

ma, de Joinville, e animação da

EDUARDO MONTECINO

ORAÇÕES Após a missa, um Terço foi rezado em frente ao túmulo de Aloísio

Comunidade Arca da Aliança.
Depois da missa, os fiéis se

"reuniram em frente ao túmulo
do sacerdote para rezar o Ter

ço em honra a Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, ensina
do pelo Padre Aloísio.

A dona de casa Almida
Fuzzi Plozzai, 55 anos, apro
veitou o momento para dar

marcada por dois momentos

éspeciais: além de presidir a
-

Santa Missa, o Padre Alírio José
Pedrini também lançou o livro
"Pelas três vias espirituais com

Padre Aloísio". Já à noite, foi a

vez do Padre Adenir José Ron

chi, vigário Geral da Diocese
de Joinville, presidir a missa
em homenagem ao sacerdote.

Beatificação
Primeiro

passo dado
Durante as homenagens

ao Padre, a emoção também
tomou conta da irmã Zenai

de, 62 anos, da Igreja Nossa
Senhora do Rosário. A irmã
da Fraternidade Mariana do

Coração de Jesus, fundada

por Boeing, diz que a me

lhor lembrança do Padre é a

orientação firme para uma

vida fraterna e de vivência
com o povo. "Sempre foi
como um pai. Fiquei junto
a ele em seu leito de mor

te. Ele foi em paz, como um

santo", afirma.

Apesar de já ser aclama
do como santo pelos fiéis,
a Igreja Católica ainda não
oficializou a canonização.
Segundo a irmã Zenaide,
o primeiro passo foi dado
em-fevereiro: "O bispo Dom
Irineu Scherer, de Joinville,
acolheu a entrada do pro
cesso' para servo de Deus.

Agora, os postuladores da

Igreja Católica no Vaticano
vão analisar o pedido. Após
a comprovação de milagres,
o Padre poderá ser conside
rado santo", explica.

um testemunho e comprovar
sua fé: "Há 20 anos, meu ca

sarnento estava passando por
uma grave crise. Foi em uma

confissão que o Padre Aloísio
me deu o conselho que mu

dou minha vida. Hoje, com

quatro filhos, meu matrimô
nio completa 37 anos", conta.

À tarde, a celebração foi

COM ACOMPANHANTE PARA VER UM

JOGO DA SELECÃO NA EUROPA.
,

, Mais informações em uma Concessionária Volkswagen ou em �com.brlpromocao

www.vw.com.br. Promoção válida até 18/04/2012 para veiculos com pintura sólida e custo de frete incluso. Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód. 5U11C4, básico: á vista a partir de R$ 27 ..990,00.
Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód. 5U11E4, completo: á vista a partir de R$ 33.990,00. Taxa de juros de 0,99% a.rn. confira condições na CaraguáAuto Elite. IOF, cadastro e despesas de gravame
inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inClusas no cálculo da prestação e do CET. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado

ao cliente previamente à contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeltos de fabricaç1io e montagem em componentes
internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SACo 0800770 1926. Acesso às

pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Promoção "Torcedores Volkswagen" - válida até 03/06/2012 para concorrer a 25 viagens com acompanhante. Confira mais detalhes da programação,
� DAS regulamentõ e do sorteio no síte www.vw.com.br/promocao. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n' 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto n' 70.951/1972 e Portaria MF 4112008) e obteve

�$IOMM(AS o Certificado de Autorização SEAE/MF n' 06/0058/2012 expedido pela Secretaria de Acompanhamento Económico do Ministério da Fazenda.
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47 3274 6000
.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSVfAGIEN. '..
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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