
Continuando a série especial
de reportagens sobre saúde,
esta semana você confere
dicas para envelhecer com
saúde. Além de moda,

receitas, entrevista, crônica
bem hmnorada do João
Chiodini emuitomais.

\

Imposto de renda

Está terminando o
,

.

prazo para declarar
Apenas' 35% dos contribuintes da microrregião acertaram as 'contas com o leão. Processo
deve serrealizado até o dia 30 de abril. A orientação é que a população não deixe paraI •

declarar em cima da hora, já que poderá enfrentar congestionamento na rede de Internet.

Página 16

MARCELE GOUCHE

'ito
Segundo a Jltlj a, 400/0 do total das den.úncias ambientais relatadas à
Oú.17icloria cl "eitura de Jaraguá do Sul estão relacionadas à poluição

-

sonora. Cas(freincidente� podem resultar até em prisão. p� 15

Capacitação
Escola inclusiva

•

exige preparo
Atender aos alunos com
necessidades especiais não
é uma tarefa simples, e pede
um esforço de capacitação
dedicado por parte dos
professores, junto com

uma equipe especializada.
Páginas 4 e 5

Sub 17

Basquete de
base em quadra
De casa nova, basquete
sub 1 7 masculino e

feminino de Jaraguá do
Sul realizam jogos na tarde
de sábado, no ginásio do
Beira Rio Clube de Campo.
Página 18

Não existe
acaso

'QUem inventou
essa história
de destino foi
um derrotado

da vida.

Luiz Carlos Prates
Página.3

, ....
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Lourival Karsten
. lkarsten@netuno.com.br

20 Congresso PróJaraguá
Está sendo preparado para o início de

2013 o trabalho de revisão das diretrizes

do Iaraguá 2030, compiladas pelo Pró-Iara

guá cinco anos atrás. Este trabalho será pre-

.

cedido por um ciclo de palestras e debates

que deverá trazer autoridades em diversas

áreas do desenvolvimento de cidades. Esta

iniciativa conta com o apoio da Acijs e da
. Católica de SC, que utilizará suas conexões

para trazer especialistas que evidentemen
te também enriquecerão os conhecimen-

tos dos estudantes da instituição.
Estas iniciativas vão abrir novas janelas

para o mundo ·e permitem a absorção de
novas visões do que se pode e deve fazer

para tornar Iaraguá do Sul o futuro que
sonhamos. Este esforço deve ser encarado

como uma construção do futuro pela ini
ciativa da comunidade, independente dos

políticos que estiverem no poder..Afinal, a
cidade do futuro é o lugar onde queremos
que nossos filhos e netos sejam felizes.

..

·Missão

Turquia
A Fiesc promove
seminário sobre

oportunidades de
.

negócio entre Santa

Catarina e aTurquia,
nodia 8 de maio, na
sede da federação. No
encontro será lançada
a missão empresarial
paraTurquia. O
evento será realizado
em conjunto com a

Associação Empresarial
Brasil- Turquia e

(,
com a Confederação
de Empresários
e Industriais da

Turquia (Tuskon).
O seminário terá

palestra do presidente
da associação, Guray
Sirkecioglu, que
vai falar sobre o

intercâmbio comercial.

DNULGAÇÃO

Venda de veículos
Em março, as vendas de veículos novos em Santa

Catarina cresceram 9,22%, totalizando 22.803

comercializadas. No Brasil, foram vendidas 478.898

unidades, com um crescimento médio de 21,16%.
OVale do Itajaí foi a região quemais vendeu, com
6.030. O maior aumento percentual ficou com
o .Sul, que registrou vendas 25,52%. A Grande

Florianópolis foi a única região com desempenho
negativo, registrando queda de 3,93%.

Efeito cascata
Quando o governo federal decidiu que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica

Federal iriam reduzir as taxas de juro, provocou uma verdadeira corrida para
as instituições e os bancos privados, que sentiram o problema imediatamente.
O resultado foi uma redução nas taxas praticadas pelos principais bancos que
terá de ser acompanhada por todos que quiserem se manter no mercado.

Ainda

Argentina
Em uma operação digna de um

Hugo Chaves, funcionários do

governo argentino simplesmente
tomaram o controle da petrolífera
YPF enquanto a presidente
anunciava a desapropriação da
mesma. AYPF foi privatizada
e era controlada pela empresa .

espanhola Repsol, acusada de
não realizar os investimentos
necessários e prejudicar os
interesses do país. Depois
de ações deste tipo até os

empresários brasileiros
que pretendiam realizar
investimentos no país vizinho,
certamente deverão reavaliar suas

decisões. Países imediatamente

beneficiados são Uruguai e
Paraguai. Esta ação é mais uma

.

etapa do processo que trouxe
prejuízos até para a Petrobrás que
perdeu áreas de prospecção.

TI em Jaraguá
Os investimentos em Santa

Catarina correspondem a R$ 230
milhões, sendo R$ 130 milhões

de recursos do SenaiNacional,
incluindo o financiamento do

BNDES, e outros R$ 100mil
com recursos próprios. Além da

ampliação emodernização de
toda a estrutura física, o Senai
instalará no Estado dois Institutos
de Inovação, em Florianópolis,
nas áreas de tecnologia laser
.e segurança integrada em
tecnologia da informação. Além
disso, núcleos especializados
no atendimento de diversos
setores da indústria receberão

upgrade e se transformarão em

Institutos de'Iecnologia, que serão
facadas nos setores de alimentos

(Chapecó), ambiental e vestuário
(Blumenau),metalmecânica
(Ioínville),materiais (Criciúma),
eletroeletrônica (Jaraguá do Sul),
logística (Itajaí) e automação'
e tecnologia da informação
(Florianópolis).

.

INDIC2"DORES ÍNDICE PERÍODO

SELIC 9%
-

18.ABRIL.2012
........................ , ,

,.

TR 0,020% 19.ABRIL.2012

'CUI)" ·:::·::::::·::::::·:::.·�:::::::�::.f�§·:·��:.:::::·:::::::�:���:��§�.�:.:::::: ::::::::::'::'::.:::
............. , ;;

.

.1.I.��.�.l.'.�...................... . � ..�g;.?.�'!'.� �.�:A����.:�g.�.� .Câmbio
Amaior tributação sobre a entrada de dólares

no país e a redução na Selic tiveram como

consequência a redução no fluxo de entrada no

país de moeda estrangeira. Commenor oferta, a

cotação passou a subir e já chega a patamares que
colocam em risco a inflação. Com o aumento na

cotação, os exportadores conseguem preçomelhor
lá fora e repassam a diferença para o mercado

interno e os produtos importados ficam mais caros.

Resultado, a volta do crescimento da inflação que
vai detonar uma nova onde de medidas.

COMMODlTIES

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04650
1° 19.600 250.000,00
2° 47.527 23.000,00
3° 09.632 13.000,00
4° 82.140 11.800,00
5° 01.783 10.765,00

\

NASDAQ �g;?.�'!'.o...... . ��.:�.���.:�g.�.� .

Áçólii"s'" PETR4 21,45 .. -1,42%
VALE5 42,07 ... -0,40%
BVMF3 11,26 'i 0,90%

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

POUPANÇA 0,5885 20.ABRIL.2012

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1237
03 - 04 - 10 - 12 - 25
34 - 35 - 38 - 42 - 53
54 - 60 - 63 - 66 - 74
75 - 77 - 81 - 82 - 93

PETRÓLEO - BRENT -t 1,57%
OURO i#lfr 0%

US$ 117,410
US$ �643,480

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

'ijOiAlÚjÓMEÚiciAL"CEMiúi·j···i·àS60'·
·········· ..

i·àsi·5
..

·········:t··ójolc;····
..

:i?9.:��:.t.Q:���0.:ª:�*.�
..

�:$.): ::::::.J�.?:�ª§:::.:::::.:::::::�:�.�§.§ª:::::·.:·::i.:::��:�:��2o.::
.���0.. ..(�.� .. �.�) �?�.?�.� �.;.�.?.�� ! g;.�.o(o. .

LIBRA (EM R$) 3,0172 3,0210" 0,3%

MEGASENA
SORTEIO N° 1381
11 - 27 - 30 - 40 - 44 - 57

QUINA.
SORTEIO N° 2876
15 - 46 - 53 - 70 - 7)3 ( I , I " I I I

., I .,. II.. I'" I "II
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Esta semana, o oeI' publica uma série de reporta
gens sobre ainélusão naeducação, umapráticaque

vem sendo desenvolvida cada vezmais no Brasil.Urna i,
,

sociedadeJusta e que dê oportunídade para todos, sem,
qualquer tipo de discriminação, começa na escola. Di
ferente do quemuitos pensam, inclusão émais do que
ter rampas é banheiros adaptados. Além de executar

mudanças na estrutura física, a escolaprecisa oferecer na mobilidade, locomoção, uso da linguagem Braile

atendimento educacional especializado paralelamen- e de instrumentos para fazer contas. Tudo isso ajuda
te às aulas regulares, de preferência-no mesmo locaI.' na sua integração dentro e fora do ambiente escolar.

Assim, uma criança 'cega, por exemplo, assiste às aulas
'

Especialistas defendem que a escola tem que ser o re

com os colegas que enxergam e, no contratutno, trei- flexodavidadoladodefora.Ograndeganhoparatodos

é viver a experiência da diversidade. Se os estudantes
não passampor isso na infância, mais tarde terãomui
ta dificuldade em vencer os prçconceitos. A inclusão

possibilita aos que são discriminados pela deficiên
cia que, por direito, ocupem o seu espaço na socie
dade. Se isso não ocorrer, essas pessoas serão sempre'
dependentes e terão urna vida cidadã pela metade. ,

Apesar disso, muito seguem acreditando que o me

lhor é excluir, manter as crianças em escolas espe
ciais, que dão ensino adaptado. Mas já avançamos
nesta questão. Hoje, já sabemos que elas têm o direito
de ir para a escola regular.

Uma sociedade justa e que dê

oportunidade p,ara todos, sem qualquer
tipo de discriminação, conteça na escola.

,.r I

Charge

TENHO cmEl
QUePEUS
Nké
SUROol

Na semana do dia 19 de
abril é comum acompa

nharmos várias programações
e atividades lembrando o Dia
do Índio em todo o país. As ati
vidades são sempre as mesmas.

O engraçado nisso tudo é o faz
de conta que vivemos. Ignora
mos o massacre indígena na

região e vivemos o romantismo

da época da invasão do atual
Brasil pelos europeus. Passados
os 500 anos ainda dizemos que
esta terra não tinha 'donos'

As escolas geralmente utili
zam a data para mostrar para
as crianças um povo.diferente,
Um povo que vive na floresta e

que tem um estilo próprio. São
pessoas sermnuas, com penas
enfeitando a cabeça e com um

arco e uma flecha. Eis o índio.

Mas, se eles habitavam este

território; onde- estão? Esta

parte nós ignoramos. Fizemos
de conta que não sabemos das

matanças. Lemos as histórias
do desenvolvimento 'da região

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Não existe acaso

e não há registro deles aqui. Aí
fizemos de conta que acredita
mos para não dizer que os co

lonizadores assassinaram uma

nação toda.
Isso tudo foi no passado,

não é? Não foi. Hoje acompa
nhamos a luta do povo indíge
na para reconquistar as terras
que lhes foram tiradas à força
por fazendeiros e governos. E,
infelizmente, nos posiciona
mos contrários aos índios. "Es
tão invadindo as terras deste

povo que trabalha", exclama
mos horrorizados. Contudo,
deixamos passar depoimentos
de fazendeiros preocupados
com os 250 cavalos, pois não

sabem onde os colocar. Quem
precisa de �50 cavalos?

Portanto, é a semana do dia
19 de abril. Dia do Índio. Aos
poucos que restaram, parabêns!

Tudo bem, não posso provar que não exista des
tino. Nem ninguémme pode provar que exista.

Mas de uma coisa tenho certeza: quem inventou
essa história de destino foi um frouxo, um derrota
do da vida, um preguiçoso, um vadio.

Destino significa uma "condenação" a que não

podemos escapar, e por condenação quero di
zer um "roteiro", uma vivência que veio de cima ...
Deus não faria isso, basta ver que há I/roteiros"

gravemente diferenciados. Algumas pessoas são

saudáveis, ricas, felizes; outras são tudo em senti
do contrário. Deus não faria isso, não o Deus que
conheci estudando Teologia.

, Mas não é bem disso. que quero falar, quero fa
lar é de uma história que acabei de ler no jornalVa-
10r Econômico. É a história de um escritor pernam
bucano que passou por um péssimo momento na

. vida, sofreu um AVC e ficou com seqüelas. Passou
mesmo por uma séria crise existencial, sujeito
culto, um bom pensador da vida. Pois esse sujei
to, cujo nome preservo, disse ao repórter do jornal
que logo após o AVC ele perguntava aDeus por que
ele, o que fizeram para merecer aquele castigo? -

"No começo eu pensava que fosse um castigo", dis
se enfaticamente. - I/Depois entendi que Deus não
castiga ninguém, fui atropelado pelo acaso ...

"

Toda esta conversa para chegar a este ponto.
Como é que um sujeito culto acredita em acaso?
Acaso é efeito sem causa. E não existe efeito sem

causa, todo consequente tem um antecedente, isto
é, uma causa. Tudo, absolutamente tudo na Natu

reza se entrelaça, não existe acaso.

Acaso é como acreditar em destino, uma des

culpa, uma acomodação de quem não quer ver a

verdade anterior e que produziu os maus resulta
dos agora vividos. Acreditar em acaso e acreditar

Do leitor
,.

Dia do Indío, Cadê eles?

N"dson Antonio Gonçalves
de Souza, estudante

de Jomalismo

em destino retira das pessoas as responsabilidades,
as culpas. Muito cômodo, mas irreal. Sou o que sou

porque me fiz ser como sou, não houve acasos .. ,

Melhor
Melhor, bemmelhor é acreditar em livre-arbí

trio e não em acasos ou destino. Se não podemos
provar a existência ou não do destino, faz mais
sentido acreditarmos na nossa liberdade para
escrever o nosso próprio roteiro da novela da
nossa vida. E nessa novela somos ou o mocinho
ou o bandido, ou amocinha ou a vilã. Mas somos
nós que nos colocamos nesse papel na vida. O
mais é desculpa de indolentes existenciais.

Mutilados
Você já acompanhou alguma Paraolimpíada?

Há pessoas sem as duas pern�s correndo mais
do que nós. Será que essas pessoas um dia pen
saram que o destino não as quis correndo? Seria
mais cômodo para elas, mas elas não desistiram,
venceram o "destino" e hoje correm mais do que
nós. Que tal, não é melhor pensar em livre-arbí
trio que em destino?

Falta dizer
Só para você não esquecer, o principal arre

pendimento das pessoas que estão na U'I'I para.
morrer, segundo o depoimento de uma enfer
meira australiana, é não terem vivido a vida que
queriam ter vivido, viveram a vida que os outros

esperavam que vivessem... Se o que você está

pensando fazer está dentro da lei, faça, não dê
bola para ninguém. Insisto, se estiver dentro da

lei, vá em frente. Para depois não se lamentar e
dizer que teve medo de não agir.

Fale conosco
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Parte IV

Capacitação
Professores

•

precisam
de preparo

Atendimento ao deficiente exige maior esforço,
e planejamento por parte dos docentes

JARAGUÁ DO SUL
-" " .. , ,." .

Pedro Leal

A tender aos alunos com ne

r\cessidades especiais não

é uma tarefa simples, e pede
um esforço de capacitação
dedicado por parte dos pro
fessores, junto com uma equi -

pe especializada no setor para
sanar toda a demanda' dessas

crianças. Adriana Nicolodelli
descobriu de primeira mão

como esse tipo de aluno exige.
um preparo extra ao receber
em sua turma: um garoto com

deficiência auditiva - e agora
ensina dois jovens deficientes.

"Como se comunicar?"
Foi a primeira pergunta

Com 20 anos de experiência
na pedagogia, a professora do 5°

ano da escola municipal Alba
no Kanzler, em Iaraguá do Sul,
Adriana Nicolodelli ainda- assim
não estava preparada para o de
safio que caiu em suas mãos no

segundo semestre do ano pas
sado: um aluno com deficiência
auditiva. IINo primeiromomento,
ficou o questionamento princi
pal : como me comunicar ?".

Atualmente, Adriana lida com
dois alunos especiais: o rapaz
deficiente auditivo que continua
em sua turma, no período dama
nhã' e Ana Carolina Felizbino,

.

vítima de paralisia cerebral, no
período da tarde. São dois casos

distintos, com necessidadesmui
to diferentes. IIEu tento fazer um
trabalho mais lúdico com eles, o
que é avaliado é quão bem estão

acompanhando e todos os aspec
tos das limitações deles", afirma.

"Hoje essa criança consegue
se perceber como aluno desta
unidade escolar, participa dos
eventos e consegue acompa
nhar a turma quanto a apren
dizagem", frisa. A participação
na rede regular garantiu uma

socialização saudável para a

criança, assim como oportuni
zou aos outros alunos a chance

______ 1

de conviver com as diferenças
e de aprender a linguagem de
sinais. IINós fazemos apresenta �

ções, contações de histórias e as

explicações do conteúdo na lin

guagem de sinais pela intérpre
te. E sempre que possível tam
bém realizo essa mediação, com
a linguagem de sinais", ressalta.

liA inclusão é e continuará
sendo um desafio a ser vencido,
para professores que como eu,
acreditam na escola como um

lugar para todos, independente
de cor, raça, religião ou necessi
dade especial", conta a professo
ra, que mantém no blog (adrínic.
blogspot.com.br) relatos sobre
a experiência de trabalho com

portadores de deficiência, assim
como outras atividades desen
volvidas em aula.

Quanto à jovem Ana Caro

lina, tem confiança na capaci
dade da pequena em participar
das aulas. IIEu acredito que ela

esteja de fato aprendendo bem,
e acompanhando bem as au

las, mesmo só se comunicando
com o olhar", afirma. A menina
só consegue responder "sim" e

"não" para as 'perguntas a ela di

recionadas' e as atividades pro
postas precisam ser adaptadas
para lidar com essa limitação.

Série Especial
MARCELE GOUCHE

"�""
�"

.�-
�.- .

DEDICAÇ...�O Professora Adriana se esforça para incluir todos os ahmos

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua ,CortlunitJadé
Terapêutica localizada na Estrada Geral Auroral
barrroRío Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
se.
O rnalorobjetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenír,reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem Gomo orientar os
familiaresem pafiículare a sociedádeerh geral.

APOIO:
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Aperfeiçoamento constànte
_

Embora ainda não seja a ideal, a rede de informações a respeito da deficiência
de. atendimento aos alunos com neces- e das limitações da criança, assim como o

; sidades especiais pass? por um -aperfei- seu desempenho no ano anterior,
çoamento constante: hoje, em Iaraguá Este ano, já foi realizado um curso de
do Sul, são 260 alunos com deficíências capacitação de professores, com foco na

.

que estão' inclusos na rede.municipal de
.

linguagem de Libras - a língua padrão de .

ensino regular,
-

158. deles' com acompa- .' sinais no Brasil. "Uma das.nossas priori
nhamento por parte das salas de Aten- dades é a capacitação do pessoal, e para o

dimento Especializado da Secretaria da trabalho específico com educação espe
Educação, e o restante por ONGs como a cial só contratamos profissionais que jáI -

APAE (Associação dos Pais e Amigos dos - sejam especializados", explica. Na quar-
Excepcionais) e a AMA (Associação Ami- ta-feira, foi iniciado um curso de Braile.
gos dos Autistas}.

\

para os professores .da . rede municipal
. Segundo a' gerente de Educação Espe- que atendem crianças cegas. .

.

cial, Priscíla Silveira Souza, Iaraguã con- Alguns dns alunos recebem acompa-
ta hoje com 81 profissionais específicos nhamento de estagiários; O auxílio é vol

para o atendimento destes alunos, entre tado para crianças que não tem como se

psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, deslocar por contra própria e precisam de

estagiários e outros, "Todos participam ajuda para várias necessidades básicas, as- .

.... das atividades regulares, e no contratur- sim como para alunos com deficiência que
no fazem acompanhamento nas' salas acabe causandomaior comprometimento.
de AEE· (Acompanhamento Educacional A contratação de estagiários para acompa
.Bspecializado) ou por outras vias", expli- nhar as crianças segue orientações da le
ca. A outra diferença p'ara estas crianças gislação e da cartilha do Centro Municipal.
é que as escolas contam com uma pasta deAtendimento de Educação Especial.

"
Eu tento fazer.um trabalho mais

lúdico com eies, o que é·avaliado é quão
bem estão acompanhando. e todos os

aspectos das limitações deles.
Adriana' Nicolodelli,_ professora

IGUALDADE Atendimento aos alunos "normais" não é

prejudicado pela-assistência aos portadores de deficiência
,. -

'

SEXTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2012 ESPECIAL

_

Todos os alunós participam das
atividades regulares, e no contra
turno fazem acompanhamento· nas
salas de AE ou por outras vias.

Priscila Silveira Souza, gerente
de Educação-Especial

. I
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/

IenáríO
Dalana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br .

. Estado: .. entre
,

.

,
.

complicações e inércias
,

,

.

, /\ onda de problemas do governador oficialmente refrescar a memória do
.flRaimtindo Colombo não para de . governador sobre um problema antigo.
crescer e a semana que vem promete ser Lopes entregou ontem uni ofício à SDR -

bastante tensa. A greve dos professores reivindicando uma posição do Estado
está decretada para começar na segun- sobre OS" pagamentos da defensoria
da- feira, dia 23, e o SenadoFederal irá dativa e como pretende liquidar o pas- '

votar a proposta que unifica em 4% a alí- sivo ,com os advogados' da assistência
,

quota do Imposto sobre Mercadorias e, judiciária, na ordem de R$ 90 milhões.
Serviços (ICMS) cobrada sobre produtos Em assembleia realizada no dia 3

importados em operações ínterestadu- deste mês, os advogados credenciados
.

ais, na quarta-feira, dia 25. para este serviço comunicaram o des-
Além das duas situaçõesmenciona- .

credenciamento. Enquanto isso a po
. das, o presidente da 23a Subseção' da pulação carente fica a mercê do desca
OAB/SC, Raphael Rocha Lopes, vem so do Estado, ressaltouLopes.

MARCELE GOUCHE

.'

_, .
'

.

Seminari'o Estadual de Vereado,res
o presidente daAvevi,Valmor Piariezzer, convida para o Seminário Estadual
deVereadores, marcado para os dias 14, e 15 de junho, em Iaraguã do Sul.
Senadores catarinenses poderão participar para contribuir com informações
sobre o projeto de resolução 7_�/2010, que unifica as alíquotas interestaduais, _

do ICMS de produtos, além de explanar as últimas definições sobre a

ReformaPolítica, Lei Eleitoral e do Sistema Nacional de Defesa Civil.

Representação da OAB \

-

,

A representação encaminhada pela subseção dá Ordem dos Advogados (OAB) .de
Iaraguá do Sul e daComissão daMoralidade Pública da entidade, emmarço, ao
Centro deApoio Operacional daMoralidadeAdmínístratíva da Procuradoria Geral .,
de Justiçade Florianópolis resultou na intimação da prefeita Cecília Konell. No
documento, a OAB pediu se cabe alguma ação criminal contraamandatária
por descumprir a tOA (Le] Orgânica doMunicípio) ao praticar nepotismo
por empregar parentes no Paço. O teor da intimação está sob os cuidados do
promotor daMoralidade Püblica'daComarca de Jaraguá, RicardoViviani.

I r

I : - 1 I; I

www.ocorreiodopovo.com.br

'Direito à

informação
pública.
Sancionada pela presidente
Dilma Roussef em novembro,
a Lei de Acesso à Informação
Pública entra em vigor em
18 de maio. A legislação
estabelece aos órgãos públicos

, \

o dever de divulgar, inclusive
pela Internet, as informações
de interesse coletivo do

.

governo. A lei considera
como regra a divulgação dos

, dados públicos. Haverá sigilo
somente, para dados pessoais
(como declaração de renda

ou prontuários médicos)
e .informações referentes à

.segurariça nacional, diplomacia,
-: pesquisas tecnolõgicas,

Com isso, qualquer cidadão
brasileiro poderá exigir o
cumprimento da lei por
prefeituras, governos de
Estado, União, órgãos do
poder Legislativo e Judiciário e

empresas estatais.

Ansei�pelo
.

cargo'de vice'
.

o vereador de Schroeder
Leonor Jacobi (PP) continua
interessado em participar da
majoritária este ano. O ex

secretário de Obras e Serviços
Urbanos da prefeitura almeja
o cargo de vice na chapa que
será encabeçada pelo atual
vice-prefeitoLuís Aparício

" Ribas (PMDB).

CPI Mista"
e Código �

Florestal,
Nesta quinta, foi criada a

'

CPlMista do Cachoerra
para investigar as ligações
do bicheiro CarlosAugusto
Ramos com políticos e

, empreiteiras que participaram
de licitações e que prestam
serviços ao governo federal.
Politicamente, os partidos
querem dar um sinal de que a

CPIMista não ficará no papel.
.

Os líderes têmatéterça-feira,
dia 24, para Indicar seus
'representantes na comissão.
O presidente da Câmara dos

. Deputados, Marco Maia (PT
RS), que 'confirmou a votação ,':

do Código Florestal para o dia
24, conforme acordo ,

feito com líderes partidários,
,

, disse que a CPI não irá,
atrapalhar a apreciação da
matéria..Fonte: O Globo.
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.Sábado temStammtisch na

PraiadoGrantemBarraVelha.
Quem' estiver ou preten

de ir para Barra Velha neste

sábado tem uma opção de
lazer. A partir das 10h, ocor
re a 2a edição da Festa dos

Amigos - Stammtísch. A festa

que tem como objetivo ofe-
, recer aos moradores, turistas
e veranistas, opções de lazer
e confraternização. Esta edi

ção será realizada na Praia .

do Grant, transformando a

Rua Jair Viana (beira-mar da
Praia do.Grant) em um espa-

ço de confrat_ernização com

música e gastronomia. A pro
moção é da Fundação de Tu
rismo de Barra Velha.

O termo Stammtisch é for
mado pela junção das pala
vras do alemão Stamm (tron
co ou tribo) e Tisch (mesa).
Numa tradução literal, "mesa
de tronco" ou "mesa da tri
bo". O termo Stammtisch
também é usado no sentido
de umamesa redonda de dis
cussão ou mesa cativa.

Festa �_-
�.

_"
-

• •

oes nacionais
. .

)la Fecarroz 2012
Cantor Latino, banda Charlie Brown [r e qs

sertanejos Marcos e Belutti vão garantir a animação
assarandu
ba já está a

todo vapor
preparan
do a 13a

Festa Ca
tarinense do Arroz (Fecarroz).
Organizado pela Prefeitura, o

evento acontece de 25 de abril a
IOde maio, no Centro Esportivo
Municipal Erich Rode. E mais
uma vez a cidade traz atrações
nacionais para a festa, este

ano serão o cantor Latino (dia
47), a banda Charlie Brown -Ir
(dia 28) e os sertanejos Marcos
e Belutti (dia 30).

Os shows foram terceiriza
dos a uma empresa promoto
ra de eventos, que arcará com

todos os custos e estrutura,
informa o prefeito Mário Fer
nando Reinke. Toda a estrutura

será armada dentro do campo.
O palco ficará na parte onde
não existe grama e a estrutura

metálica para os camarotes e

tablado ficaráno campo.
O gramado deve ser inaugu

'rado no fim do ano e não será

prejudicado porque não será

permitida a presença de cami
nhões para descarregarmaterial.
A estrutura será diferente da de
2010 quando o público teve difi
culdade de ver o artista no palco,
principalmente quem estava em

.

posições' menos' privilegiadas.
Este ano o palco s��� elevado.

Entre as atrações , estão tam

bém' desfiles festivos, exposições,
gastronomia, festival da canção,
apresentações, cursos, e muito
mais. Acesse. www.fecarroz.com.br
e veja aprograràação .compíeta,

Sucessos corrao "Desce 40
S�to" serão cantados pot
Marcos e Belutti no dia 30

CClI1l seu esBJb,
prÓprio, liillblO
se�aa"ação

.0·4ia27
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Previsão do Te:mpo
Oanoínhas
....
13° 24°

São Miguel
do Oeste

....
19° 24°

Chapecó
....
18° 24°

Tempo instável
Sexta-feira e sábado as

nuvens predominam em

boa parte do Estado, com
condições de chuva e

trovoadas no Oeste eMeio
Oeste devido a um cavado,
e de forma bem isolada nas
demais regiões entre a tarde
e noite. Temperaturamais
elevada na sexta, diminuindo
um pouco no sábado com
a passagem de outra frente
fria pelo oceano.

Ensolarado Instável Parcialmente
.Nubtado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 7km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Sul 8km/h em dois horários.

80°/0• 15h Vento favorável Sudeste 11 km/h I(

• 18h Vento favorável Sudeste 7km/h
de �:S:��!i:.ade

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Hu:mor
Quatro médicos
Toca o telefone e o médico reconhece a voz de um colega do outro lado da linha:
- Precisamos demais um jogador de sinuca para completar o quadro.

.

-, Estou a caminho.

Enquanto ele veste uma blusa, suamulher pergunta:
. - O caso é grave?

'

-,É sim, responde ele,muito sério -Tão grave que jáhá três outrosmédicos no local.

Sudoku

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

Também não _se pode
repetir números em cada

"
.

quadrado, de 3x3.'

o'
lca
C>
�
-

o
cn

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 2h47: 1,5m • 1 h24: 1,.1 m
.15h47: 1,7m • 14h13: 1,2m
• Baixamat • Baixamar

MINGUANTE 13/4 • 7h24: Om • 6h24: 0,3m

Tábua
• 20h99: 0,1 m • 20h09: 0,3m

NOVA 21/4 das marés Itajaí Imbltuba
• Preamar • Preamar
• 1h21: 1m • Oh08: 0,6m

CRESCENTE 29(4 • 13h57: 1,2m • 12h51: 0,7m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 6/5
• 6h12: 0,2m • 7h15: 0,1m
• 19h06: O,�m .19h39: 0,1m

Joinville
....
16° 30°

Jaraguá do Sul
.�", .
"V"- 150 290

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

�

Previna-se!

I

Rio do Sul
......
13° 27°

Blumenau
T •
16030°

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

DOMINGO
MíN: 16°C
MÁX:_28°C

•

SEGUNDA
MíN: 15°C

�,. ---MÁX: 28°C

Florianópolis
.....
20° 29°

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Construção em linha curva, arco, cúpula
2. O ator Nercessian / Símbolo d� parsec, unidade astro

nômica de distância
3. Assassino

�

4. (Quím.) O samário / O teólogo alemão Martinho

(1483-1546), líd,er da Reforma, movimento religioso
que levou ao nascimento do protestantismo

5. Método de condicionamento físico que utiliza apare
lhos com mola, tornando os exercícios sem impacto

6. Elememento de composição: para dentro / Apto a

übrar-se
7. Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações
/ A atriz Giulia, do teatro e TV

8. Feita por ti / Parte macia do corpo de um animal, espe
cialmente de vertebrado

9. (Pop.) Quebra-quebra
10. (Elet.) Sífl1bolo do \folt-ampare, unidade de potência
/ Enganar sob falsas aparências.

11. Criador de galinhas, patos etc.
I

12. Elevação de terreno / As iniciais da atriz norte-amerí- 10

cana Ryan, de "Armadilhas do Amor"
13. Cada um dos períodos de tempo em que está dividi- i 1

da a programação de uma emissora, caracterizados
por diferentes audiências e consequente diversidade i 2

de programação e dos preços para inserção. de co-
13merciais.

VERTICAIS
,

1. Que pode ser considerado responsável de um fato ilí-
cito

,

2. As iniciais do cantor e compositor mineiro Timóteo /
Resultado de muitas coisas postas em conjunto / In
terjeição de admiração, espanto

3. Com clareza I Arrendar / Pai de filhos pais
4. Uma pedra preciosa / Soltar (o cão) a sua voz

5. A varinha do maestro / Quente (falando-se da tempe-
ratura) '\.

6. Sigla do órgão governamental que visa promover o de
senvolvimento das telecomunicações no Brasil / Pro
dLito extraído da cana, grande fornecedor de calorias,

,
usado para adoçar

7. Sentimento de insatisfação, de descontentamento
8. Colocar urna coisa sobre a outra/ O ator Stulbach, de

"Mais Uma Vez Amor" / Abreviatura de ilustríssimo
9. Medir com precisão a duração de um acontecimento,

especialmente em provas esportivas.
'

2 3 4 75 6 8 9

2

II II
� :.... .

' .11
fi
II

II
II

11- II
II

II
II

II
-

II
II III

3

4

5

(3

7

8

9
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Hora dedaro
braço a torcer.o·T

Elijane Jung

RetratQS da vida
Erstive com meu papis

no hospital em função
de uma cirurgia que ele
necessitava fazer. Em muitos
momentos cansei de ouvir

reclamações a respeito dos
serviços prestados na saúde.
Dessa vez, entretanto, preciso
falar bem das enfermeiras
bem humoradas e com muito

boa vontade; e dos médicos
que trabalharam juntos na
cirurgia e que fizeram, além
do serviço que lhes competia,

visitas constantes
e atenciosas de avaliação
no pós-operatório. Lembro
que no período em que estive

pelo hospital, encontrei
um conhecido (fala aí, Nelo)
que também acompanhava

,

o pai e que disse que às vezes
a gente reclama à toa do
atendimento. Meu amigo
tem razão, a gente vive tão
acostumado a reclamar

que esquecê de ver quando
tudo dá certo!

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

·

.

·

.

·

.

�Di�co� �
·

.

·

.

·

.

·

.

·

.

·

.

·

.

·

.

� dos Santos �
'= :
·

.

� Onde trabalha e o que faz: �
: Escola Professor Dorvalino :
·

- .

·

Fellipi e Pré-escolar Senhor . :

Bom Jesus. Sou auxiliar
de educação inclusiva. Eu

'

sou: amiga, extrovertida,
determinada, às vezes
complicada, justa e teimosa.

Homens são: ummal
necessário.Mulheres são:
poderosas e complicadas.
Semeu relacionamento

\ .

fosse um ritmo seria: uma
mistura de dance, eletrônica

.

e sertanejo universitário.
csçc ( as

pessoas mentem na cara

dura ou cometem injustiças.
ser

sincero, bem humorado
e inteligente.

i eu

t d ninguém, ficaria com o meu

as pessoas
e ajudar os outros e ouvir.

boacozinhar.

companhia, céu estrelado e vinho.

cumplicidade, confiança, respeito emuito amor.

compro batata-frita e chocolate.
investiria e viajaria pelo mundo.

mesma.

mesmo.

me surpreendem.

Com õ

milhão de reais
·

.

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

universotpm@oeolTeiodopovo.com.br

Responde quem sabe:

Alguém poderia, por favor, me dizer, qual é hoje o

tratamento mais indicado para amenizar a celulite?
Podem me falar uma técnica mais acessível e outra nem
tão acessível, afinal, sonhar não custa nada. (Andressa)
Andressa, antes de lhe dar a resposta gostaria de lembrá-la
que a celulite tem vários níveis e omelhor tratamento deve ser

indicado por um profissional após avaliação, ok? E lembre-se que
alimentação e exercícios são itens importantes para complementar
qualquer tratamento e ajudá-lo a ter sucesso. Bem, oVelashape é

um equipamento que combinamanipulação mecânica da pele,
suave pressão negativa, infravermelho e radiofrequência bipolar.
Junto com o Manthus, outro aparelho bastante eficaz, são os dois

procedimentos mais procurados em clínicas especializadas com
as quais tenho contato. (Maria Alice, massoterapeuta)

Conselheiro ameroso
P: Meu casamento está em crise, nada desesperador, mas
estamos brigando cada vezmais. Parece já não havermais
aquela cumplicidade. Somos um casal novo e estamos

juntos há nove anos.Alguma dica? (H.A.A.) ,

R: Lembra da fase da conquista, quando ficamos apaixonados?
Você não consegue nem imaginar brigar com o outro, porque há

admiração e respeito. Quando um casal discute, além da conta,
demonstra o que eu chamo de desleixo conjugal. Fica a dica:

cuide do seu jardim, mude a fachada e faça-o voltar a te admirar.
Tentem quebrar a rotina, conhecer novos lugares e pessoas.
Compartilhem pequenas aventuras diariamente.

Coisas da net (via Facebook)

D6PRSSsAO•••

ALOIJ ê A VIVI
SIM! POR QUE?!?

MAS eu 50 DISSE
BOM. DlAI!1

����:���7:U. ��. " .
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A nova novela da Globo,
"Cheias de Charme". Pelas
chamadas e os primeiros
capítulos a tr�ma tem tudo

para nos presentear com um

figurino megainspirador.
É claro que a gente espera
também um bom enredo! Mas
só de olhar para as musas da
novela como ClaúdiaAbreu,
TaísAraújo e Leandra Leal,
já dá pra perceber estilos
diferentes e completamente
"eu quero". Muito flash!

t V
Intestino preso. É aquela agonia,
aquelemal-estar e um baita
mau humor para acompanhar
tudo isso. Mas se a gente pensar
bem, nos dias de hoje, é quase
certo dizer que só sofre com
isso quem quer, pois as opções
para resolver o probleminha são
inúmeras: massagens, alimentos

auxiliares, medicina natural,
exercícios específicos... Se o
problema não for nadamais
sério, dá para tirar de letra.
Treva é sofrer, né?

SOLU�I
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Buxixo··

quente·
Segundo o corneteiro Osval

do Stinghen, o tradicional
bolinho de carne doBar do Nei,
pode-se comer o ano inteiro.
Não há contra indicação para
vegetariano e nem tampouco
para religioso. Come-se até na
Sexta-feira Santa. A receita do
dono da casa é simples: é tudo
à base de pão, mais pão, muito
pão e tempero. Carne? Como
dizem por lá, ué carta fora do
baralho': Por favor, dois dedos
de cachaça, da reserva especial
do amigo Tarcisio Rech?!

Nota dez
o meu parceiro Giovane, da
Costela & Cia, caprichou no
estacionamento das novas

instalações do seu restaurante,
na Fritz Bartel. Ficou dez!

a
No sábado, feriado de
Tiradentes, o excelente
cantor Enéias Raasch,
movimenta, a partir das 15h,

.

em voz e violão, o delicioso
Café Colonial, na Confeitaria
Bela Catarina. Onde?
Na Rua João Marcatto.
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Caraguá Auto Elite
A escolhe perfeita

ISO 9001

Uma amizade fundada em

negócios é melhor do que um

negócio fundado em amizade.

Moa Gonçalves

John D. Rockefeller

A

PREMIO Abriel Zwnkiewicz Reiss, da escola CristinaMarcatto foi o vencedor do
concurso "Cartaz sobre a Paz", promovido pelo Lions Clube Cidade Industrial. Na
foto comAmantino Caetano e as educadoras Terezinha Joohem, Hélvia Tomaselli

e Eliane Lourdes Demarchi Povoas. Ele recebeu uma bicicleta como prêmio

Nij,o entendo
Tudo bem que sou analfabeto de pai e mãe. Mas, por
que razão, quando a polícia vai atender ocorrência
de assalto, brigas outros babados, chega ao local do
crime com sirenes tocando a todo vapor? A dúvida

que paira: quer mostrar trabalho ou avisar bandido

que está chegando, para que ele possa fugir? Não sei
a razão. Mas que dá o que pensar, dá, sim.

Noite de autógrafo
Marcelo Bertoli, colunista da Revista
Nossa, artista plástico e escritor, no
próximo dia 28, recebe em Apiúna,
importantes de A a Z deSanta Catarina,
para o coquetel de lançamento do seu

primeiro livro de poesia, "Explosão"
Estarei presente.

JHONNYNEVES

Guilherme
PavaneUo
e Carolina

Gaspar: pre
sença jovem,
quarta-feira,
noKantan

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante Galo
Londrino. Boa comida,
lugar aconchegante
e bom atendimento.

No fim de semana uma notícia
. deixou alguns amigos de

'

queijo caído. Um conhecido
diretor de uma importante
empresa, sempre tranquilo
e na dele, reuniu a família

para anunciar sua saída de
casa. Não sabemos o motivo

. da separação. Dizem que são
coisas de além-fronteiras.

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

moagoncalves@netuno.com.br

Humor
A loira no médico
Uma loira saía do consultório
muito confusa. Intrigada, ela
volta até a porta e pergunta
ao médico: - Desculpe ...
mas só para eu não ficar
com dúvidas, o senhor disse
Capricórnio ou Sagitário?
- Câncer, minha senhora!

,

Câncer...

Li
'

.... ,'./W;;;'

Thiago Mattos movimenta
hoje a sua tradicional
Sexta Living, com rodadas
de champanhe para elas
e a presença da dupla
sertaneja, destaque em
Santa Catarina, Henrique
& Michel. Vai perder?

Upper Floor
Hoje à noite, na casa noturna

Upper Foor, em Guaramirim,
acontece o lançamento
da carreira solo do cantor
Gabriel Borges, da dupla
Mazzo & Gabriel. Elas free
até as 23h. Imperdível!

Peneamento
do dia
'IIAme a vida e os bons amigos,
pois a vida é curta e os bons

. - "

amIgos sao poucos "

Leitor do dia
o leitor do dia é o jovem
amigo e grande aprendiz de
fotógrafo, Ique Bortolini, que
sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu

mesmo, irmão!

JHONNYNEVES

INAUO ç"O
·MaristelaWolf

eVanessa
�

Garcia Palácio,
quarta-feira, na
inauguração do

Restaurante
AViDa

CAFÉ COLONIAL

Rosália

Lieberknecht,
Rita de Cássia

Arrabaça, Thaísa
Barros Pinheiro e

Regina Zanghelini�
qu8.rta-feira à
tarde, no Café
Colonial da
Confeitaria
BeUa Catariria

Te e atei
, • o boa genteJorge
Vieria está a mil com os

preparativos da 8aNoite
da Ilha, que rola dia 11 de
maio, naArweg. Uma das
atrações do grande evento
será a presença deNileira
e banda

.. O estojo Lily Essence de .

OBoticário, as mamães
vão adorar.

• Segundo alguns de seus
escudeiros, o industrial
Antidia tunelii, deve f

promovermega feSta
. para o lançamento oficial
de sua candidatura a

prefeito. Seguindo o velho
'mote: quem viver, verá!

• No dia 25 de abril,
ris J9h30x acontece na

iR'

"As$ociação Comercial de
Jaraguá do Sul, apalestra
"DePedra aDiamante - A
Arte da Liderança Pessoal".
A renda será revertida em
prol daRedeFeminina de
Combate ao Câncer.

..

Valorize e respeite o idoso.

• Com essa, fui J' '

o i jJredi nte que faltava para eixar a sua
r celta inda mais doce em ender çc certo.
Em Jaraquá você encontra as Coberturas de Chocolõte em Bárra Selecta nos segulI'ltes lugares:

BOIl1 negocio todo dia.
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Crôn·ca
Charles Zimmermann,

escritor

Essa semana, assistindo a um

programa de televisão, vi um ator

defender o uso da palavra "pobrema'
como correto, afirmando que o fato
de 'certas palavras serem faladas de
uma determinadamaneira - ainda

que incorreta - por grande parte da

população, confere a elas aceitáveis
como uma forma não "errada", mas
"diferente" de se falar. Sua argumentação
era supostamente apoiada por um livro

que ele brandia com determinação, livro
este, se nãome engano, publicado ou
adotado pelo Ministério da Educação
em algumas escolas. Discordo
peremptoriamente (e aqui uso uin termo
"diffcil"de propósito) da afirmação. Sei
que o ator teve amelhor das intenções,
assim como os roteiristas do programa,
ao defender um uso popular e dinâmico
da língua portuguesa, em contraponto
ao elitismo paralisante, digamos assim,
e erudição afetada de certos gramáticos

JARAGUÁ DO SUL - SHOPPING BREITHAUPT
• Cine Arcoiris 1
• Guerra é Guerra - Dub. - segunda, terça e quinta às 15h, e diariamente
às Hh, 19h, 21�

• O Lorax - Dub. - sábado, domingo e quarta às 14h10
• Cine Arcoiris 2
• A Mulher de Preto - Leg. - 21 h10
• Espelho, Espelho Meu - Dub. -14h40, 17h, 19h10 c'

• Cine Arcoiris 3
• Drive - Leg. -19h15, 21h15
• Fúria de Titãs 2 - Leg. -15h15, 17h15

ovela
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Miriam sugere que Rodrigo peça um exame de DNA para confirmar a pater
nidade do filho de Valéria, Marlene se preocupa com a conta do consumo de Lafs
na lan house. Miriam é convidada para participar de um programa de televisão.
Fernando fica radiante com a notícia da gravidez de Valéria. Lexor explica para
Verbena que ela ainda não pode voltar para a Terra desacompanhada. Melissa fica
furiosa ao saber que Rodrigo terá um filho. Mauro recebe uma projeção de como

seria o rosto de Elisa nos dias atuais e Priscila fica radiante.

CHEIAS DE CIIIlRME - GLOBO - 19R
Cida despista Sônia e sai com Conrado. Chayene não gosta da comida de So

corro e a demite. Rosário conta para Inácio que sonha em ter umamúsica sua gra
vada por Fabian ou Chayene. Cida percebe que Messias a viu com Conrado e fica

apreensiva. Rodinei ignora Brunessa. Naldo recomenda que Socorro volte para o

Piauí, Dinha se insinua para Inácio. Sidney consegue uma apresentação para a

filha no Chopeokê do Borralho. Alejandro nota que Lygia está sensibilizada com

a causa de Penha. Socorro tenta recuperar seu emprego na casa da advogada.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
Lucinda entrega a Nina as cartas que Jorginho lhe escreveu quando ainda

era criança. Débora sofre um acidente durante o seu treinamento e é levada para
o hospital. Muricy insiste que Adauto fique na mansão até se recuperar. íran marca

um encontro com Ólenka. Max se interessa pela proposta de Cleberson. Cadinho
se surpreende ao encontrar Verônica e Débora no mesmo hospital para o qual
levou Noêmia. Suelen entra no carro de Iran sem que ele perceba e atrapalha o seu
romance com Olenka. Max tenta conseguir dinheiro com Ivana para dar a Cleber
son. Nina ouve Nilo contar para Carminha que Rita está no Brasil.

MÁSCARAS - RECORD - 22R
Otávio acusa Décio de ter usado drogas para convencê-lo a embarcar no

cruzeiro. Décio sugere que eles podem descobrir informações sobre Maria. Laís se

despede de Jairo. Gabriel reclama com Marina por estar desperdiçando dinheiro
com a viagem. Valéria, Flávia, Geraldine, Laís e Cláudia embarcam no navio. Nair
e os filhos MarcO Antônio e Letíciá se despedem de Vado fingindo não saber que
farão a mesma viagem. Cláudia comenta que Marina é mal casada. Vara pressiona
Vado para contar a Nair sobre seu relacionamento.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT - 20R30
Desmaiado, Eduardo recobra a consciência e tenta acordar Michel e o piloto.

Michel está com um grave machucado na perna. Amanda e Regina pensam na

possibilidade de o avião ter caído. Cinira está preocupada com o sumiço de Cami
Ia. A empregada diz que Camila não dormiu em casa. Ao procurar Camila, a em

pregada a encontra caída na garagem. Olavo telefona para a fazendade Eduardo.
Janaína atende a ligação e diz que o ciclone destruiu toda a cidade.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
I

o xis do problema
e linguistas. Mas aí é que está o xis do

problema. Não podemos relativizar as
coisas a esse ponto. Afirmo que todo o

nosso esforço deve ser feito no sentido
de ensinar aqueles que falam "pobrema'
a falarem "problema", sob o risco de
fazermos secar a exuberante fonte de
nossa identidade (e resistência) cultural,
e mais, de avariarmos a escadaria que
nos conduz ao conhecimento e, por

e confusão política, além de uma

perceptível preguiça de encarar os

degraus do estudo, aqueles que nos
alçam às torres do saber. É preciso
combater a ideia de que falar direito
é um esforço inútil. Há uma distância

.
imensurável entre.o uso consciente e

criativo da língua e o uso ignorante (sem
nenhum preconceito contra pessoas que
falam errado) damesma.
Tempos atrás quem fracassava era o

indivíduo. Agora é a disciplina: Ler os
clássicos é muito difícil, por isso a culpa
é' dos clássicos. Hoje o aluno afirma
sua incapacidade como um privilégio.
Eu não consigo aprender essa matéria,
então essamatéria deve ter algum
problema. E ainda deduz: deve ter
algum problema também o professor
que resolve ensiná-la.
*Parte dessa crônica foi divulgada
por TonyBellotto no seu portal
Cenas Urbanas.

É preciso combater a
ideia de que falar direito

� um esforço inútil.

consequência, à liberdade: nossa língua.
É claro que, como organismo vivo, a
língua se transforma e incorpora gírias,
estrangeirismos e até eventualmente
erros. Mas esses processos demandam
mais que opiniões pessoais, doutrinação

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Iaraguá do Sul

Esses dois
cachorros

foram
,.encontrados

" .

perdidos
próximo ao
"ortal Jaraguá.
Se você for o
dono ou souber

quem são, por
favor entre em

contato com

Juliana: 9126-

2535,3370-
2220oucoma

AJapra '

I'
-

,

I
,

20/4 Eduardo Reckziegel teonía Cecília Knechtel Parailho de Paula

Emily Marcílio . Luiz Carlos Azevedo Renato Oemathê
Fabiana Berner Manfred Millnitz Ricardo Reckziegel
Geanise Francieli Fucknen Mareio José Segundo Ricardo Roeder Neto
Geovane Jacobi Longui Mari Marzon S. Travassos Rudemar Baesso
Irani Baruffi de Souza Marli Koepp Rui Wainer
José A. Dias Mario Antunes Silva Tatiane Voltoline
José Oliveira Milena C. Franzner Thiago S.Tavares
Jussuelen Patricio lIibio Moacir José Malgann Vanderleia Inacio Euzébio

Kamilly Coelho Grandra Moisés Alves Vitor Hugo,

'11111 �1%'J�1t��J��tt��1��9 j f�j��h�i�n�Er�trrl?ff I � IUH I r'

Alair Petri
Alexandre Matheus Zoz
Antônio S. Gaspar
Avelino Pavanello
Carla Stricker
Cesário Alves
Oalcidio Menel
Oaniele Rahn
Oilan Neckel
Edelmir Ehlke

"

JI' .

roscopo
CY') ÁRIES

-

I
-

Não tenha receio de pedir ajuda
às pessoas mais experientes
para resolver problemas. Na vida
amorosa, não fique esperando
que seu amor resolva bJdo. Caso

esteja SÓ, agir com espontaneidade
ajudará. Cor: branco.

� TOURO
U No emprego, não faltará dispôsição

para superar obstáculos. Bom dia
- para começar tarefas difíceis em

todos os setores da vida Momento
favorável para adotar hábitos mais

saud�veis. A dois, um passeio pode
dar mais ânimo. Cor: branco.

II GÊMEOS
Terá dificuldade de se concentrar
em uma atividade de cada vez. Com
tantas responsabilidades, vai perder
mais tempo organizando seus'
pensamentos do que concluindo
tarefas. No amor, a ansiedade pode
prejudicar, calma Cor: tons escuros.

cANCER

§ Já é hora de expor seus interesses
às pessoas do seu convivio. Só não
deixe de lado as responsabilidades.
Tudo indica que uma fase demais

disposição e ânimo se inicia no

campo afetivo. Crie oportunidades
na conquista. Cor: roxo.

LEÃo
O dia é favorável para começar uma
nova fase em sua carreira. Mantenha
o foco em seus objetivos para
conseguir bons resultados. No amor,
atitudes carinhosas vão aproximar
você da alma gêmea.Alimente o
clima de romance. Cor: marrom.

l'Yk
'

VIRGEM
I 1-" Conseguirá realizar suas atividades

com facilidade, mas não tenha
pressa. Com detenninação e

paciência, você vai conquistar
melhores resultados. A segurança
de seus sentimentos vai trazer mais
hannonia para o amor. Cor: laranja

.n. UBRA
No trabalho, confie nos colegas
para chegarem juntos ao resultado
esperado. Em casa, procure
preservar a união existente entre
seus familiares. Os astros também
enviam boas energias para os
assuntos do coração. Cor: lilás.

ESCORPIÃO
Estará se sentindo sobrecarregado
pelo excesso de obrigações deste
dia Evite tarefas cansativas e conte
com a ajuda dos colegas para dar
conta de bJdo. No campo afetivo,
o diálogo entre o casal conta com
boas vibrações. Cor: lilás.

SAGITÁRIO
Na área profissional, não desanime
se não dão a importância que
você merece, crie suas próprias
oportunidades! Nos assuntos
do coração, ótimo período para
conquistar. Cor: verde.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P As dificuldades enfrentadas
,

no trabalho vão trazer grandes
aprendizados. Ouça o conselho de
pessoas experientes e use-os como
base. No campo afetivo, aprenda a
ceder de vez em quando e não se

anependerá. Cor: azul.

� AQUARIO
""""'" Assuma o controle da sua vida:

tente agir com independência.
Mentalize pensamentos poSitivos
e vá em busca de seus sonhos.
A dois, mostre seus sentimentos.
Cor: verde-claro.

'

PEIXES

Conseguirá lidar com respon
sabilidades profissionais de maneira
tranquila. Em casa, cuidado com
atitudes precipitadas.,No campo
sentimental, coloque as conversas
em dia COr: branco.
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• TEAR DOWN THEWAU... .. por Silvio 8oppré;
- CALENDÁRIOS DE BORRACHARIA .. por Piero Ragmi
- Vtdeo GAROTA PROPAGANDA .. CABANA CULT

www.c:abanac:ult.blogspot.c:om

A grande sacada dessa semana foi a dica da

queridíssima Femanda Vasconcelos. Acessem

'INV'N.planetareLcom.br/100anos/index.htm. É um

bIog onde você encontra as 100 melhores músicas
de cada ano desde 1904 até 2012. Os critérios de
busca são: LPs de novelai cantores nacionais,
cantol'eS internaciohaist LPs saudade, ritmos, autores,
illmes.
Você acha praticamente de tudo e para todos os

gostos.�m e divirtam-se! Amanda e Ander9::>n MabeI em momento "1ove".

Encetra--se hoje o prazo para as inscrições do Festival Hoje a noite rola um� imperdível com a banda

Jataguaense da Canção 2012. argentina lhe Beetlesl trazendo para o palco. uma
Depois de pmenchida, a insaiçilo deverá ser apresentação. um tanto quanto teatral, da banda

entmgue na Fundação Cultural, na Avenida Getúlio mais famosa e influente de todos os tempos, lhe

Vargas, 403, das 8h às 11 h e das 13h30 às 16h30. O Beatles. Com os instrumentos iguais aos, que o

evento ê destinado para maiores de idade que
.

quarteto
.

dê Liverpool usava (inclusive os

oomprovadamente trabalhem ou �sjdam em amplificadores Vox) os hermanos prometem sacudir

Jaraguá do Sul há, pelo menos, um ano. O festival as estruturas, do London Pub com muita emoção.
:terá duas categorias: "inédrtas" e "interpretação" t Além dos instrumentos, a banda lan seis figurinos
para canções já gravadas.

. diferentes que são trocados nos intervalos das
A seletiva para a categoria inéditas ocorre em 16 de apresentações. Os figurinos recriam os lendários

junho e a da categoria interpratação; em 23 ds O bIog Região Rock faz quatro anos no próximo �ia 12 de maio, shO\NS dos lhe BeatJes em Washington Cotliseum,
junho, ambas no auditório do Instituto Federal de e o festerê vai rolar no pico mais underground da região, o em 64, Shea Stadiumf em 65 e Budokan Tokio no

Santa Ca1arinat na Avenida Getúlio Vargas, 830, em Curupira, as atrações são as bandas, <:ortés, Tumoverst Where I ano de 1966. Ainda passam pela fase psicodêIica
horârio a ser confirmado. Desta etapa, serão Belong, Die Heissen Kartoifel, e MütJey Rock e a promessa é de dos anos 1967 e 1968, o famem CD1'lC.a'tt> no

selecionados 12 candidatos de cada uma das muito rock com suas vertentes. O Região Rock é um bIog que telhado da ftppIe em 69 e, é daro, o dássioo terno

categorias para a ilnal. A ilnal da catégOria "inéditas", batalha divulgando as bandas alternativas da região com muita preto que os The Beattes usavam no início da
0C0I'Te em 11 de agosto e para os inscritos na garra e dedicação. Além de divulgar os eventos desse naipel a carreira. Os lhe Beetles já se apresentaram em

categoria "interpretação", em 18 de agosto, ambas galera do Região Rock ainda faz a cobertura total dos shovvs. inúmeras cidades brasileiras e voltam a Jaraguá .do
às 19h, no grande teatro do Centro Cultural de Tony MoI<an, criador e idealizador do bJog, é a cabeça pensante Sul para mais uma noite muito espeda!. Informações
Jaraguá do Sul (Scar). Receberão premiação os cinco no comando da página e a equipe conta ainda com Claudio do evento: wvvw.londonjaragua.com.br
primeiros colocados de cada categoria. O Costa fotógrafo e editor, Pamela Vieira, Jessin Xavier; Munlo

-

. selecionado para o primeiro lugar receberá R$ 2,5 Soares e colunistas. Dito isso, fica o convite para a festa e para
mil; o segundo, R$ 2 mil; o terceiro, R$ 1,5 mil; o �rtir o bIog dessa galera q� I� r= iodos q� tem banda e -.---'-'- 7HOJe :-THE ãEeilES�-�--- .�-'

-----'--.

quarto1 mil reais; eo quinto, R$ 700. O regulamento néo.tem espaço na grande mídia e para poder Informar a galera LondOO Pub :�' 23h
.. (Argenti ... --.- ..----,-

e a fima de inscrição estão nesté endereço aqui: interessada na área. Vida longa ao Região Rod<!
-_. --,� -

'7�HOJE--�DeSER1A�'(ii;;)----_d'----.---
_ .. -

http://W\lWY.jaraguadosul.sc.gov.br/uploacJs!fundacao_ Saaamentum Pub - 23h

rulturaL2012_regulamento_festivaljaraguaense_canc ./ AMANHÃ - HUNGRVVUllURE (Metal)

ao.pdf. f Espaço Oca � 23h

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.conl
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

1952

. Morreu··o menmo -Tadeu
Em abril de 1952, o Correio do Povo publi

cou a seguinte nota de falecimento: "Confor

me, por várias vezes, tivemos a oportunidade
de noticiar, encontrava-se há meses grave
mente enfermo ria capital de S. Paulo, ataca
do de câncer, o .menino Francisco Tadeu da

Silva, em tomo do qual se voltaram asaten-
,

' -

ções do povo, não só daquela cidade, como
do resto do Brasil, que se sentia realmente

compungindo em face dos sofrimentos da

pobre criança. Um telegrama da meridional,
procedente de São Paulo, dava conta de haver
Tadeu fàlecido, l}a tarde de 2 do corrente. O
infelizmenino contava três anos de idade."

Ontem e Boje
ARQUNO HISTÓRICO MARCELE GOUCHE

As imagens acima registram a rua Domingos Rosa, .� década de 80.
A rua leva ao Morro do Boa Vista, onde ficam as ante� de Jaraguá,
wn ponto turístico da. cidade. Hoje, a via é pavimentada com asfalto.

Personagem' histórico

Humberto Manuel de'Jesus CoeUto

gressando ao Benfica em 1977.

Iniciou o seu trajeto como

treinador,' em 1985, no Spor
ting de Braga, tendo ainda
nessa temporada treinado
o Salgueiros. Nos anos de 1998.
a 2000 orientou a Seleção Por

tuguesa, qualificando-a para
o Euro 2000.

Depois disso, .orientou a se

leção de Marrocos e, mais tar-
. de, a da Coréia do Sul. Em 2009,
assumiu o comando técnico

da Seleção da Tunísia, mas não
conseguiu a'qualificação para
a Copa/doMundo FIFA de 2010.

Foi um excelente jogador
. português de defesa, conside
rado um dos melhores da Eu

ropa na sua época. Humberto
Manuel de Jesus Coelho cons

truiu boa parte da sua carreí
ra no Benfica, onde ingressou
ainda como júnior,

.

estreando
na equipe principal em 1968.

Ao serviço do time Clube
da Luz, realizou 672 jogos e

marcou 113 gols; um regis
tro impressionante para um

defesa. Em 1975, partiu para
o Paris Saint Germain, onde
permaneceu por dois anos, re-

Jogador português foi
considerado um dos

melhoréslda Europa!
"

Grupo Lun "'

Pelo lDundo

1910

Fundaç�o da Congregação
Cristã no Brasil
A Congregação Cristã no 'Brasil foi a primeira comunidade religiosa
cristã sociologicamente classificada como pentecostal de origem ítalo
americana que está presente em território brasileiro desde 1910.Vindo

para o país em 20 de abril de 1910, trazida por Francescon, realizou o

primeiro batismo emSanto Antônio da Platina, no Paraná. Durante

alguns anos, os fiéis reuniram-se sem denominação e após adquirirem
o 'primeiro prédio, na cidade de São Paulo, foi escolhido o nome

Congregação Cristã do Brasil, oficializado na realização-da Convenção,
em 1936. Sua igreja central é estabelecida em São Paulo, no bairro
do Brás, onde o Ministério reúne-se anualmente emAssembleia Geral

quando são estabelecidas convenções e ensinamentos.

1999

Massacre de Colwnbine
No dia 20 de abril de 1999, há exatamente 13 anos, aconteceu

no Condado de Jefferson, Colorado; Estados Unidos, o massacre de
Columbine. Os estudantes Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold,
de 17 anos, atiraram em vários colegas e professores. Eric Harris
e Dylan Klebold eram aparentemente adolescentes típicos de um
subúrbio americano de classe média alta. A dupla deixou uma nota,
encontrada perto dos corpos: "Não culpem mais ninguém por nossos

atos. Ê assim que queremos partir". Faltavam apenas 17 dias para o

fim do ano letivo. Com 1.965 alunos, Columbine, a escola na qual
aconteceu a tragédia, se orgulhava de não registrar casos de violência.
O policial de plantão se limitava amultar alunos que estacionavam

os carros nas vagas destinadas a

professores. Nas festas de formatura,
alunos costumavam aceitar o

pedido dos pais para vedar bebidas
alcoólicas. A escola era famosa

por ser conservadora e privilegiar
os jogadores dos times de futebol
americano, basebol e basquete.

Estudantes atiraram em
I:

professores e alunos
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PolUlçao sonora.
•• ..

J

Númerode
. '.

denúncíasé
.

,
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.

expressIvo
De acordo com' a Fujama, 40% do total das

reclamações são relacionadas ao problema
, JARA�.��.. �.� .. '�V.�.:...... fiscaliza a poluição atmosférica,

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

hídrica e do solo).
.

.. '<, Para o presidente da Fujama
.

Oditado popular diz que a César Humberto Rocha, essa.

liberdade de uma pessoa porcentagem reflete a caracte-
. termina onde começa a de seu rística industrial da cidade. "Há
vizinho. Música alta vinda de muitas empresas localizadas
bares, casas noturnas, residên-. em zonas residenciais e casas

.. cias, gritaria, algazarra, barulho construídas próximo
.

a zonas .

de animais e de indústrias. Es- industriais, por isso o conflitoé
ses são apenas alguns dos tipos muito grande", afirma,

.
.

de poluição sonora que têm· Em 2011, o 14° Batalhão-da
incomodado cada vez mais os Polícia Militar registrou �.375
jaraguaenses.

'. ocorrências relacionadas à per-
O aposentado Jaime Luiz turbação de sossego. Os baír-

.

,

Schíochet, 57 anos, há dois anos ros campeões de reclamações
sofre com o barulho' vindo de. foram o Centro, aVQa Lenzi e a

'. uma casa noturna localizada no
.

Ilha da Figueira. .

Centro de Iaraguã do Sul, que Até'março deste ano, a PM
fica em frente à residência de sua registrou 356 ocorrências re

mãe, de 75 anos. "Já não aguento lacíonadas à perturbação do
. mais essa situação.minha vida sossego, sendo que os bairros
virou um inferno. Sinto-me de campeões de reclamações são
mãos 'atadas, sem poder fazer. os mesmos do ano passado. O .

nada e sem nenhum retomo das .. número de ocorrências de 2012. I
.

autoridades", comenta.. representa um aumento de 26%
'Na metade do ano passado, .

em comparação com o primei- I.

Schiochet chegou a protocolar ro trimestre do ano passado.
uma ação no Ministério Público Segundo a PM, a maioria

.

.

e procurou a prefeitura, as po- das denúncias ocorre nas noites
lícias Civil e Militar e a Fujama do final de semaná, envolven-.
(Fundação Iaraguaense de Meio .

do veículos com música alta.
Anibiente) para tentar solucío- Em 2011, a entidade emitiu 103
nar o "problema. Entretanto, áté multas de trânsito e até' março
hoje nada foi resolvido. . deste ano já foram multados 56

.

Segundo a Fujama, 40% do motoristas por dirigirem com
total das denúncias ambientais som em volume,acima do per�

relatadas à Ouvidoria da pfe- mitido . e usar no' carro alarme'
feitura de Iaraguá do Sul estão que perturbe o sossego público.
relacionadas à poluição sonora

.

Para este tipo de ocorrên
(além desta, o

.

órgão também cía, além· de emitir autuação
de trânsito (passível de mul

ta), a Polícia pode apreender
aparelhos :de som e até mesmo
o· veículo. Segundo o chefe da

seção de comunicação da PM,
'

capitão Aires Volneí Pilonetto,
outras reclamações frequentes

. estão relacionadasa som alto
vindo de eventos religiosos .

UE uma questão delicada por
envolver a liberdade de culto,
mas as igrejas e templos tam

bém estão passíveis dê fiscali - .

zação", afirma. .' ... i I i . I , I

. Tita Pretti ,

.dI'

Há.muit�
empresas

localizadas em
/

. zona� residenciais
e casas construídàs
próximo a zonas.
industriais.

. . César Rocha�
.

,

presidente da.Fujama

i I I' I I I

,

,
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BARULHO Sehioébet já protocolou ação noMPmas n�a foi resolvido
.

,
.

- .

'Como denunciarem .

.

. -

..

caso de incômodo.Sinto�me de mãos
atadas, sem poder
fazer nada e sem

nenhum retorno

das autoridades .

JaiBle Scbiochet

A Fujama atende chama- tes de acionar a PM, o ideal é
.

, .
dos onde o órgão emitiu alva-procurar conversar com quem

.

rá de funcionamento (como está causando a perturbação.
bares, restaurantes' e casas "Como esses casos são contra
noturnas) e a fiscalização é venções penais, nem Jse�pre
feita através de aparelhos que a PM consegue atender' a. de
medem o volume do local em manda e encaminhar viaturas .

decibéis. A' reclamação. ·pode para os locais, por estarem

ser feita através da Ouvidoria atendendo' infrações de maior
da Prefeitura, no número 156.. potencial ofensivo", explica .

Segundoo chefe da seção de Ao chegarao local<fe denún- .

.

comunicação da PM, capitão. da, a PM constata se há pertur-
. Air-es Volnei Pilonetto, a enti- bação, identifica o responsável
dade é responsável por atender e solicita que 'o barulho seja
reclamações que ocorrem tanto cesSado. Caso haja resistência,

.

em vias públicas (residências e ou reincidência da denúncia,
casos onde há perturbação pro- poderá ser dada voz de prisão,

. vocada porveículos) quanto em. com penas que podem incluir
estabelecimentos. '·0 chama-' opagamento de cestas básicas,'
dó pode ser feito pelo telefone prestação de serviço comuni�
através donúmero 190. tário e até mesmo prisão de 15

.

O capitão comenta que,�- dias a seis meses .

�q�ediza
Legislação

Em Iaraguá do Sul, o
decretomunícipalnv
7.500/2010 é que define os.

.

níveis máximos de ruí
dos permitidos em zonas

residenciais, comerciais, '

industriais, hospitalares e
. rurais. O artigo 42 da Lei
nv 3.688, de'3 de outubro .

.

de 1941, determina pena
de prisão simples de 15
dias a três meses, oumulta

. em caso de perturbação
. de pessoa, trabalho OÚ

sossego alheio com gritaria
. ou algazarra, exercício de

<,

profissão incômoda ou
ruidosa (em desacordo
com as prescrições legais);
abuso de instrumentos
sonoros ou sinais acústi

cós, provocação ou não

impedimento debarulho
produzido por animal de

: que-tem guarda.

MARCELE GOUCHE .

. POLÍCIAMILITAR Pilonetto' informa que
.

denÚDcias podem ser feitas pelo,telefone l�O '.

"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ultímos dias para declarar
tribuinte da região a cair na
malha 'fina é a não declaração
de recebimentos referentes a

ações judiciais e despesas mé
dicas. "Há muitos contríbuin-
, .

tes que têm dúvidas sobre
. o que pode ser deduzido ou

não. Por exemplo, cutsos de

línguas ou especialização não
podem", comenta...

Para evitar írregularida-
(

,

des na hora da declaração, o

contribuinte pode consultar'
a sessão de "Perguntas e Res

postas'; sobre o IRPF, localiza
da no site daRl'; http://www.
receitaJazenda.gov.br.

O agente da RF ressalta que
o atendimento à população na

unidade de Iaraguá do S

gerado muitas filas. "0. i
que, em caso de dúvidas; o:
tribuínte ligue primeín
para o número daRecei
146).-Caso queira aten
na agência, deve agend
rio pelo site da Receita Fé

. Só em últimos casos é qu
comendamos pegar as senh
na unida�e", esclarece. �;

AReceitaFederal de J '

do Sul fica na 'rua Expedíc
rio Gumercindoda Silva;
mero 90, no Centro, em fi;�.,:
à

. Caixa Econômica Fedé�
,

• I, .•

O atendimento acontece 'da
13h30 às 17h15. o telefone

agência é o (47) 3371-0095.

Contribuintes que não entregarem-a
declaração até dia 30 pagarão multa

JARAGUÁ rio SUL poderá enfrentar congestiona
menta na rede de Internet.

liA Receita Federal espera
receber cerca de 40 mil decla

rações na região. Entretanto,
até agor-a, foram recebidas em
média 14 mil", informa Coe
lho. O agente destaca que o

contribuinte que não entregar.
a declaração n9 prazo, terá de

pagar multa de R$ 165,74 ou

20% do imposto devido, pre
valecendo o maior valor.

O agente comenta que o

principal fator que leva o con-

TitaPrettí

Apenas 35% dos contríbuin
tes damicrorregião fizeram

a declaração .do Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF),
faltando pouco mais de uma

semana para o fim do prazo de

entrega - dia 30 de abril.

Segundo o agente da Recei
ta Federal, João Batista Nunes

Coelho, a orientação é que a

população não deixe para de
clarar em cima da hora, já que

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASD..- FSTADODE SANTACATARINA
Iabelíonato do M�cípio eComarca deGuaramirini - CHRISfAINGE HILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Thlefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDÍTALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que forain apresentados nesta serventia os títUlos
abaixo relacionados, flcandõ os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob peqa de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
índicadaísl para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) foradaCircunscrição.Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade comos arts. 995, 9�7 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 29965 Sacado: ADINELSONDA SILVA BRUHMUJ.LER CPF: 675.486.109-63 Ende-

·

reço: Rua-28 deAgosto n° 635, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente: IíANCO DO FSTADO
DO RIO GRANDEDO SULSACNPJ: 92.702.067/0001-96 Número doTítulo: NFFA978/2 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimehto: 05/04/2012 Valor: 961,25 Iiquídação após a intimação: R$11,60, Condução:'R$
5;00, Diligência: R$23,20, Edital: R$15,00

· Protocolo: 30068 Sacado: AR!RAMAIHO CPF: "780.084.849-34 Endereço: Rua PadreVicente
Stelmaszyck n°.s/n°, GuaraniMirim, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO
DERErTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000918 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMI
RIMDataVencimento: 10/04/2012 Valor: 150,00 Líquidação após a intimação: R$ll,60, Con-

������!_��:_�'-�����-�����!_����::�:����-����-�---------------------�:_------------------------
Protocolo: 29707 Sacado: AUTO E1ETRICA COMErA ITDA ME CNPJ: 09.489.052/0001-48

. Endereço: Rua VeronicaVieira nO 48, Centro, 89270-000, Guaiamirim Cedente; GP AUTO AR
COMERCIO DEARCONDICIONADO ITDA CNPJ: 09.324.851/0001-64 Número doTítulo:PD
6002.Espécie:.Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 30/03/2012 Valor: 370,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
------r------------------.:--------..:':'---------------------------------------------------.,;-----'----------------""
Protocolo:.30055 Sacado: CIDDOALDOMORAES DOS SANTOS CPF: 003.816.989-47 Ende
reço: RuaMalan Geovane dos Santos nO sn, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
.STARLUB - DISJ'!ÚBUIDORADELUBRIFICANTES r:rQACNPJ: 01.966.810/0001-60Número .

do Título: 038960B051 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
·

. HSBCBANK BRASILSA - BANCOMUI1\PLODataVencimento: 06/04/2012 Valor: 205,09U
quídação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29816 Sacado: CLODOlRRODRIGO DA SILVA CPF: 845.694.689-� Endereço: Rua
Ioao Sotter Correa nO 477, Amizade, 89270-000, GuaramirimCedente: BANCO PANAMERlCÁ
NOS/ACNPJ: 59.285.411/0001-13Número deTítulo: 000046084361 Espécie: NotaPromíssõría
Apresentante: BANCO PANAMERICANO S/A DataVencimento: 09/08/2011 Valor�35.355,00
Liquidação após a intimação: R$.1l,6d, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:R$15,00

Protocolç: 30044 Sacado:" CONFECCOES E COMEROO NEVE . ITDA ME CNPJ:
12.072.870/0001-55 Endereço: Rua Adernar Fontanélli n° 435, Amizade, 89270-000, Guara
mirim Cedente: INDUSTRIA CALÇADOS BETIY ITDA CNPJ: 20.160.750/0001-38 Número
do Título: 018266C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ID\U
UNIBANCO SADataVencimento: 06/04/2012 Valor: 961,80 Liquidação após a intimação: R$

•

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

Protocolo: 29924Sacado: GllMARIO RODRIGUES MOREIRA CPF: 976.090.645-72 Eàdere
ço: RuaValdirMarcelino nO 293, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSA S/A
CNPJ: 61.348.538/0001-86Número do Título: 998296805-0 Espécie: Cédula de Crédito Bancá
rioApresentante: BANCOFICSAS/ADataVencimento: 23/ 1112009 Valon 5.009,76 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução; R$ ?,OO, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 29817 Sacado: IllRIS MOTA CPF: 009.970.209-62 Endereço: 1102 lulío Sprede
mann aO!eamento) nO 191, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: PANAMERICANO AR
RENDAMEN'IDMERCANrn.SACNPJ: 02.682.287/0001-02Número doTítulo: 000038450654
Espécie: Nota PrornísséríaApresentante: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIi
SA DataVencimento:-30/ll/2009 Valor: 34.335,60 Liquidação após a intimação: R$ a,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29763 Sacado: IRINEU POMMERENING CNPJ: 12.717.232/0001-44 Endereço: Rua
28 de Agosto nO 439, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMERCIAL PIAS
TFFSf lIDA ME CNPJ: 05.140.675/0001-50 Número do Título: 119 Espécie: Duplicata de ,

VendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDatavencímento: 28/03/2012
Valor: 940,51 Iiquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00
;.----------------------------------------�--------""-------------:----------------.-_ _ .. _ :-- ..,_ .

Protocolo: 30093 Sacado: JAIRO SPFZTA CPF: 845.755.659-20 Endereço: Rua Alto Guarani
Açu n° s/n, Alto Guarani Açu, 89108-000, Massaranduba Cedente: CAMPANHA INTEGRADA

. DE DESENVOLVIMEN1D AGRICOIACNPJ: 83.807.586/0001-28Número doTítulo: 12280201
Espécie: Duplicata deVepdaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 18/03/2012 Valor: 20,00 Líquídação após a inti
mação: R$1l,60, Condução: R$ 61,87, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30016 Sacado: JOAO DA CRUZ CPF: 166.713.259-87 Endereço: Rua Ernesto
Neida nO s/n, Itoupava Açu, 89275-000, Schroeder Cedente: WALDEMAR BORCHARDT CPF:
382.380.989-04 Número doTífuJo:M-000589-4Espécie: ChequeApresentante:WALDEMAR
BORCHARDT DataVencimento: 23/01/2012 Valor: 689,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

-

E REPRESENIAÇOES ITDA CNPJ: 81.611.93110001-28 Número do Título: 2242146U Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 27/03/2012 Valor: 165,54 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 30034 Endereço: Rua Pedro Graf nO 23, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: ,

OESACOMEROO E REPRESENTAÇOES ITDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título:
2251356U Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA Data Vencimento: 03/04/2012 Valor: 187,53 Liquídação após a intimação: R$
11,60, Condução:R$5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 30079 Sacado: LUCIANA MAXIMO MAFRA CPF: 052.045.989-01' Endereço: Rua
. Tifa Haack nO s/n, GuaraníAçu, 89108-000, Massaranduba Cedente: CCR ETIQUETAs ITDA
EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03Número do Título: 01058008 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 05/04/2012 Valor: 4�,75 Liquidação após a intimação:�.11,60, Condução: R$
52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30089 Sacado: MACIGECOMEROO ITDA - ME CNPJ: 73.321.697/0001-76Endere
ço: Rua, lrineuVIlelaV�iga nO 137, centro, 89270-000: Guaramirim Cedente: KAUSKA TEXI1L
ITDA CNPJ: 85.359.412/ooon5 Número do Título: 3889/2-6 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMData
Vencimento: 19/02/2012 Valor: 654,30 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,29, Edital: R$ 15,00

'

Protocolo: 29811 Salfildo: MARCOS�OBERfO STRINGAru CPF: 045.553.859-00 Endereço:
Rua Hervíno Hanemann nO 10, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRA
BESCO FINANCIAMEN1DS S.A CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 42.8.168.304-9
Espécie: Nota Promissória Apresentante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Data
·Vencimento: 02/06/2011' Valor: 46.270,20 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30013 Sacado:Rll.CAL INDUSTRIAECOMERCIO DECALCADOSllDA - MECNPJ:
03.389.786/0001-79Endereço:Avenida Izidio Carlos Péíxer n= 100, Ilha da Figueira, 89270-000,
Guaramirim Cedente: DONIZEIEAPARECIDO lAZARO CPF: 007.230.398-01 Número do
Título: 01105 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentarite: BÀNCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 08/04/2012 Valor: 3.600,00 Líquí
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 30�24 Sacado: ROMEU IASKqSKI CPF: 181.818.139-87 Endereço: RUéiMarechal
Castelo Branco nO sino, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: MECANICA LERFEI ITDA
CNPr: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 01090/02 Espécie: Duplicata de Prestação de
Serviços por IndicaçãoApresentante: BANCO D0 BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMData
Vencimento: 10/04/2012 Valor: 254,50 Líquídação'apõs a intimação: R$l1,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 30126 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco nO slt», Centro, 89275-000, Schro
eder Cedente: MECANICA LERFEI ITDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número doTítulo: 01212
Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 11/04/2012 Valor: 105,50 Liquidação após a
intimação: R$11,60; Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 29281 Sacado:TERFZINHADEJESUSTABORDALOPESMECNPJ: 10.265.298/0001-
15 Endereço: Estrada Rio Bonito n° 100, Interior, 89108-000, Massaránduba Cedente: BV FI
NANCEIRAS/A C.EI CNPJ: 01.149.953TOOOI-89 Número doTítulo: 750097133 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data
Vencimento: 20/09/2010 Valor: 63.223,80 Liquidação após a íntímaçãç-Rs ILôü, Condução:
R$ 32,99, Diligênf:i�: R$ 35,60, Edital: R$15,00

. . , .

._ .. _ ... __ ._._...._--_._.__ ._-_._ .... __ ._-';.._._---_ .. _-_ .... _-_._-_. __ .. _----_.. __ ...._---------,---------------

Protocolo: 29850 Sacado: TINGICOWR RESINAS SINTETICAS DO SUL ITDA CNPJ:
01.918.342/0001-58Endereço: RuaKurtHansGauss nO 12,Centro Norte, 89275-000, Schroeder
Cedente: PRO COWR QUIMICA INDUSTRIAL ITDA CNPJ: 02.826.792/0001-83 Número do
Título: P20899/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCOSA DataVencimento: 02/04/2012 Valor: 657,00 Liquidação após a intimação: R$
H,60, Condução: R$ 24,14, Diligência; R$ 35,60, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 29829 Sacado: USINAGEM SAFANEW ITDA ME CNPJ: 14.765.231/0001-09 En
dereço: RuaAlto Guarani Mirim nO s/no, GuaraniMirim, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do
Título: 1 041111 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 03/04/2012 Valor: 2.569,98 Iíquídação após a intimação:
R$11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 29982 Endereço: RuaAlto Guarani Mirim nO s/no, GuaraniMirim, 89108-000,Mas
saranduba Cedente: AlITECH STEEL DO BRASIL lIDA CNPJ: 12.450.324/0001-00 Número
do Título: 54/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/04/2012 Valor. 1.603,19 U-

- quidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

p;;;;���I��3õi-27-��d�:-vÃLÕ\R-STIüNOOi-CPF:-ô-;9�577��39��----fud���;-R��-3�-B�� .

ço do Norte nO sln, 3°'Braço, 89108-000, Massaranduba Cedente: UNIAO COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMEN'IDS AGRIC. ITDA CNPJ: 03.125.261/0001-26 Número do Título;
140312 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 13/04/2012 Valor: 1.000,00 Líquídação
após a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 57!43,Diligência: R$.35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 20 de abril de 2012.

.

Protocolo: 29866 Sacado: LUCIAVERONICA FERNANDES DA SILVA CNPJ: 13.571.586/0001-
96 Endereço: Rua Pedro Graf nO 23, Avai, 89270-00<i, Guaramirim Cedente: OESA COMERCIO CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

,
.

.

..

II,

SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E.ESGOTO- SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE DISP�NSA DE LICITAÇÃO nO 68/2012

o SAMAE' de Jaraguá do Sul (SC) comunica que está adquirindo através
de dispensa de Licitação,
um terreno com área de 8.487,00m2, localizado na Rua: 590 -

Erwino Menegotti (fundos),
. bairro ÁguaVerde, destinado à implantação' da nova Estação Central
de Tratamento de Água.

.

Fundamento Legal: 'inc ..X do Art. 24 da Lei 8_666/93':
Esclarecimentos adtcionals poderão ser obtidosatravés do telefone 047
2106-9100.

-'
.

.

) .

,Bonifácio Forrnlqari
Diretor Presidente

"

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - se

, AVISO DE LiCITAÇÃO .

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
LICITAÇÃO N°: 66/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

. MODALiDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE CARROCERIA METÁLICA BASCULANTE PARA
CAMINHÃO

.

RETIRADA DO EDITAl.,:A partir do dia 20/4/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 10/5/201214h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, flo,478 ...:. Jaraguá dó Sul - SC- 'Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

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

AVISO DE .LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

. LlCITAÇÃP N°: 65/2012
TIPO:MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA TRABALHO
EM ESPAÇO CON�INADO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/4/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às
16h
DATA DAABERTURA: 8/5/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaragu'á do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

.,

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

-,
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Preços válidos até 30/04/2012 ou enquanto durarem os estoques- 100 unidades. Focus Hatch 1.6 GLX 2012 [cat, 08B2) a partir de R$ 53.900,00 à vista. Ford Fusion 2012 [cat. UAA2) a partir de R$ 79.900,00 à vista ou financiado
com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., com R$ 40.749,00 de entrada e saldo em.12 parcelas de R$ 1379,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la percela incluindo tarifas, custos e impostos (IOF),
valor total a prazo de R$ 81.297,00, Custo Efetivo Tota! (CH) - calcuàdo na data de 14/03/2012 a partir de 0,54% a.m. e 6,72% a.a., através do Programa Ford Credit. Fiesta Hatch 1.0L 2012 [cat. FBF2) a partir de R$ 30.900,00 à
vista. Novo Ford Ka 2012 (cat. KBX2) a partir de R$ 23.600,00 à vista ou finanéiado com taxa deJ,63% a.m. e 21,41% a.a., com zero de entrada e saldo em 60 parcelas de R$ 651,57 na modalidade COC com 30 dias de carência
para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos OOF), valor total a prazo de R$ 39.094,28, Custo Efetivo Total (.eH) - calculado na data' de 14/03/2012 a partir de 1,85% a.m. e 24,59% a.a., através do Programa
Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços �e.despach�nte, jJlanutençã,ítOlLqualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CH poderá sofrer

. alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do 'bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e-no
cálculo da GET) a 'data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Gredit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos
S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD ITAÚCARO, SOLICITE JA O SEU.

. i Faça revisões em seu veículo regularment�. i
Acumule até R$ 10,000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

, c.aplta� e regiões metropolitanas: 4001-48581 Dem.,. localidades: 0800 722 4858.
MORml
JaraguádoS
(41) 3274.2800

.
'
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Meninos emeninas
do sub17 em quadra

Equipes jogam na tarde de sábado, no Beira

Rio, em partidas válidas pelo Catarinense

,

I
I

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

Henrique Porto
, "

1\ tarde de sábado será de
r\.muito basquete no ginásio
do Beira Rio Clube de Campo,
a nova casa da modalidade em

Jaraguá do Sul. O local será
sede de duas partidas válidas

pelo Campeonato Catarinense
Sub17. As meninas da Faculda
de Jangada/Mega Consórcio/
FME entram em quadra pri
meiro, às

�

14h30. Os' garotos da
Unimed/FME jogam na sequ
ência, às 16h.

Reforçada pela armadora
Fernanda, atleta de Tubarão que

çar o topo da classificação, Para
,

. isso, precisam vencer o oitavo
colocado' Balneário Camboriú,
que vem de duas derrotas:

:'É um adversário que mere
ce nosso respeito", analisa Ma
teus. O técnico pretende utili
zar a partida para avaliar novas.
formações e os atletas que se

integraram neste ano ao gru
po. "Quero observá-los melhor
e também dar ritmo de jogo
ao elenco, pois vou precisar de
todos' os jogadores ,no decorrer
do campeonato", conclui.

estava atuando por Criciúma,
a equipe comandada por Julio
Patrício estreia na competição,
onde espera buscar o título que
fugiu nos dois últimos anos.

"Nosso grupo é pratica
mente o mesmo que venceu a

Olesc no ano passado e nossa

expectativa é disputar o título
novamente. Por Isso, essa par
tida contra Joinville é um ter

mômetro, já que elas devem

chegar ao quadrangular final,
assim como Chapecó e Porto

União", analisa Patrício.
Já os garotos, treinados por

Milton Mateus, estão invictos
no Catarinense e querem alcan-

Jogos iniciam às
14h30, no Beira Rio
Clube de Campo,

com entrada franca.

RAFAELPORTO/AVANTE!

1]�IJ1IICI".rOS· Garotos do Sub17 buscam a vitória, para chegar à liderança

1,3mil atletas na competição.I

!

!
I

A Arena Iaraguá sedia na

manhã de hoje, a partir das 9h,
o cerimonial de abertura do 8°

Campeonato Escolar Murillo
Barreto de Azevedo. A com

petição .envolve neste ano' 32
unidades escolares públicas
e particulares, representadas'
por aproximadamente 1,3 mil
atletas, na faixa etária entre 12

e 14 anos.

Além da "abertura, também em conjunto com a Arena Iara
iniciam hoje as competições guá. O Campeonato se esten

em diversas modalidades, nos
' de durante a próxima semanal.

naipes masculino e feminino. quando também serão dispu
As disputas do basquete e volei- tadas as modalidades de atle
bol se dividem entre os ginásios tismo, tênis" de mesa e xadrez.
do Colégio Marista e do Colé- O evento, que encerra no dia

gio Evangélico Jaraguá. O futsal 27, é promovido pela Coorde
acontece naAABB e naArsepum. nadaria de Eventos Escolares e

O ginásio do Sesi será o palco Comunitários, da Fundação Mu-
das competições de handebol, nicipal �� E�port��., .

\ I I .. J I ; II

Bochal

Abertura doMunicipal
Em comemoração ao cinquentenário da Sociedade Esportiva

João Pessoa, a primeira etapa do, Campeonato Municipal de Bo-
.

cha Rafa Valo será disputada nas canchas de saibro do clube. O

congresso técnico acontece hoje, a partir das 19h30. Segundo o

coordenador do evento, Carlos Américo, a participação é aberta
para qualquer equipe e as inscrições acontecem na hora.

tS8pJ.

Emprestados
Dois atletas formados na.
base do futsal jaraguaen
se foram liberados para
atuar em outras equipes.
O fixo Iurck se transferiu

para Blumenau. O ala Du
também deixou o grupo.
"Liberamos os atletas para
que eles ganhem experiên
cia e retornem num outro

momento para defender
Jaraguá do Sul", informa o

técnico RenatoVieira.

. Futeb'l)),

Solidariedade
A solidariedade entra em

campo no Estádio João
Marcatto neste sábado. Às
10h acontece um amistoso

beneficente, entre os in

tegrantes da Raça Tricolor
e da diretoria do Grêmio

Esportivo Juventus. Cada "

atleta que entrar em campo
deve doar uma cesta bási
ca' que será cedida para a

Apae. Inscrições com
Xororó, no 9181-0058.

Sub17

Dois jogos em casa
.

O futsal sub17 masculino de Iaraguá do Sul atua em casa; pelo
turno da segunda fase do Campeonato Catarinense. Na Arena Iara
guá, o Colégio Evangélico Jaraguá/FME enfrenta Rio do Sul (hoje, às
20h), Colegial (sábado, às 10h) e Criciúma (sábado, às 16h).A entrada
é franca. O returno será nos dias 25 e 26 demaio, em Criciúma.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

Neste domingo, o Ja.I'ag'Iá Breakers debuta, dian�
de sua torcida no Campeonato Catarinense de

Futebol Americano. Será às 14h, no Estádio João
Marcatto, contra o ltapemaWhite Sharks. Os

ingTessos serão ve�dos no local, ao custo de RS 5.

S'ub2()

Segundagoleada
Em sua segunda atuação pelo Campeonato Catarinense Sub20, a

CSM/Pré-Fabricar obteve sua segunda goleada. Na noite de quarta
feira, a equipe comandada por Augustinho Ferrari aplicou 9 a O em

S�p ll}1ar�vwo, J?g�do na Arena Jaraguá. O próximo compromisso
jaraguaense será no dia 26, em Florianópolis, conta o Floripa Futsal.

�
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Cerca de trêsmil notificações aomês
Parte da população
não conhece ou

ignora as regras do
estacionamento pago
praticado em ruas do
Centro da cidade

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Três mil. Este é o número

aproximado de notificações
de trânsito realizadas mensal
mente pela Hora Park, em Ia
raguá do Sul. Isto significa que
parte da população do muni-

.

cípio não conhece ou ígnora
as regras do estacionamento
rotativo. Cerca de duas mil no

tificações são regularizadas e as
\

restantes encaminhas ao Cire
tran (Circunscrição Regional de
Trânsito) para avaliação e pos
sível aplicação de multa.

No sistema de estaciona
mento rotativo de Iaraguá do

Sul, o motorista é obrigado a

desembolsar até R$ 2,50 para
estacionar em uma vaga da
ÁreaAzul Eletrônica por tempo
máximo de duas horas. A para
damínima, de nomáximo meia
hora, custa R$ 1. Segundo o su

pervisor operacional da Hora

Park, Vitor Hugo Rankel, a ar

recadação mensal da empresa
oscila conforme o número de
regularizações, em aproxima
damente' cinco mil reais.

O período em que omotoris
ta ficou estacionado de forma ir-

. regular é levado em considera

ção. Ao exceder em 10 minutos
o tempo permitido no ticket, o
usuário pagará R$ 1 para- r.egu
Iarlzar sua notificação. Se este

for além dos 10 minutos, o mo
torista terá até duas horas para
regularizar a infração, pagando
R$ 5. No caso de o motorista

permanecer com o carro es

tacionado irregularmente por
tempo superior a duas horas,
são três pontos perdidos na car
teira e R$ 50 a menos no bolso.A

Bilhete Premiado

EDUARDO MONTECINO

IRREGULARIDADES
Na maioria dos casos,

-

o condutor notificado

pode recorrer

não ser que ele recorra..

No outro lado da corrente,
a aquisição do ticket de esta

cionamento representa .95%
da receita da empresa, que, em

média, chega a 100 mil reais

por mês, sendo aproximada
mente 60% deles destinados
à folha de pagamento e 3% ao

ISS recolhido pela Prefeitura.
Em contrato assinado após

a concorrência da Iícitação, a

Hora Park deverá repassar à

Prefeitura, ao final dos dez anos,
duas parcelas de 100 mil, reais:
no 13° e no 26° mês e, a partir
do 60° mês, o valor mensal de
R$ 6.250 ou 5% do faturamen
to bruto arrecadado. O repasse
final será definido pelo maior
valor entre as duas opções. Ao
final do contrato, a empresa de
verá transferir à Prefeitura um

total de 500mil reais.

,

.Maís umavítima cai no golpe
Ontem à tarde, mais uma

pessoa foi vítima do golpe do

,"bilhete premiado" na região
central de Jaraguá do Sul. De
acordo com a Polícia Militar.
uma mulher de 44 anos entre

gou a estelionatários uma re

messa no valor de 3 mil reais,
após a "promessa" de que em

troca receberia um "bônus" de
40mil reais. Após sacar a: quan
tia na Caixa Econômica Fede
ral, a vítima foi colocada den
tro de um carro e largada em

uma rua afastada do Centro.
Assim que percebeu que fora
vítimade um golpe, acionou a,

PolíciaMilitar. O crime aconte
ceu por volta das·13h45, na rua
Marechal Deodoro da Fonseca.

A vítima foi abordada por.
um homem que, segunda ela,

apresentou um "bilhetede lote
ria premiado" com R$ 880 mil.
Ele alegou que não poderia sa-

.

car o valor por problemás com
a documentação e ofereceu a

recompensa de 40 mil caso ela
o ajudasse a receber o prêmio.
Para isso, ela teria que "empres
tar" 3 mil reais. A vítima seguiu
os conselhos do estelíonatário
e entregou o dinheiro. Outros

.

dois homens, que disseram ser

funcionários da Caixa Econô
mica Federal, também partici
param do golpe.

O delegado da Polícia Ci - .

vil, Adriano Spolaor, diz que é

importante as pessoas terem

em mente que ninguém vai
oferecer dinheiro a quem não

conhece, muito menos uma

quantia alta ..Mas, a principal

dica é suspeitar de abordagens
na rua. principalmente pró
ximas às agências bancárias
e não responder a questões
como número de conta. "A ga
nância deixa o discernimento
cego", conclui Spolaor, pedin
do para que, caso a pessoa sus

peite que possa vir a ser vítima
de um golpe, entre em contato

com a polícia.

Outros dois

homens, que
,disseram ser

funcionários da

Caixa, também
participaram
do golpe.

Maria da Penha

Agressão emSchroeder
. Violência doméstica, fez

mais uma vítima. Desta vez, o

crime aconteceu no 'município
de Schroeder, na rua Maravi-

lha, bairro Bracinho. Por volta
das 19h de quarta-feira, um

homem de 39 anos agrediu a

esposa e saiu de casa. Ao re-
r I 1

• f' 1

tornar foi encaminhado à de

legacia, acusado por violência
doméstica, crime enquadrado
pela Lei Maria da Penha.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL

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

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

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c!c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/Se. para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PRarESTO:
Apontamento: 206956/2012 Sacado: BRIMAX SERVICOS ESPECIAUZADOS DE UM Endereço: RUA REINOlDO RAU 60
SAIA 15 E 16 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: MARMORARIA E TRANSPOIITES I<RUEGER lIDA Portador: -

Espécie: DMI - N'Título: 05304 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 345,83 Data para pagamento: 20 de abril de 2012Valor
R$41,67Descrição dos valores: Valor do título: R$ 280,00 - Juros: R$18,57Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 206957/2012 Sacado:ClNDERCOMERCIOETRl\NSPOIITES lIDA Endereço: RUAJOAO}ANDARIOAYROSO
2185 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253·100 Credor: LYNXTECNOLOGIA GPS lIDAME Portador: - Espécie: DMI • N°Titulo:
S000000272 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 122,28Data para pagamento: 20 de abril de 2012ValorR$23,47Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 69,90 - Juros: R$ 0,37 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 206914/2012 Sacado: DONATOANTONIODALCANllE Endereço: PAUUNAKRUGER LESWICZ 120 - JARA·
GUA 84 - Jaraguá do Sul·SC - CEP: Credor: GIBACOMERCIO DE AUTO PECAS lIDA Portador: - Espécie: DMI -'N°Titulo:
71087111 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 350,94 Data para pagamento: 20 de abril de 2012Valor R$23,76 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 283,33 - Juros: R$ 0,66 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23:20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 207049/2012 Sacado: FLEX· ACAO CONFECCOES lIDAME Endereço: R PAUUNA DEMATHE PICOill81
- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: H I INDUSTRIADE ETIQUETAS SA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 051226012 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 996,39 Data para pagamento: 20 de abril de 2012Valor R$25,92 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 940,00 - Juros: R$2,82 Emolwnentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 206945/2012 Sacado: JARAGUA CARGO LOGISTICA ETRANSPOIITES IT Endereço: RUAGUSTAVO FRIED
MANN 61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-190 Credor: BIASSI LUBRIFICANTES lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 4746 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 251,62 Data para pagamento: 20 de abril de 2012ValorR$24,15Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 197,00 - Juros: R$ 1,05 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

•

Apontamento: 207019/2012 Sacado: LION COM. DETINTASE FERRAGENS lIDA Endereço: RUAHEINRICHAUGUSTLES- .

SMANN, 127,- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: GUBER E BREHMERCOMMAQUlNASPARAMADElRAS FERRA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 352 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.482,40Data para pagamento: 20 de abril
de 2012ValorR$32,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.416,60 - Juros: R$ 9,11 Emolwnentos: R$l1,60 - Publicação.
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

. .

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

Apontamento: 206977/2012 Sacado: MAGAZINE D E C lIDAME Endereço: RUA:WAlTER MARQUARDT 727 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: ARrELYMOVEIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: FAT009860J - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 799,96Data para pagamento: 20 de abril de 2012ValorR$25,60 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 750,20 - Juros: R$ 2,50Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207052/2012 Sacado: METALURGICA IS IND.DE EST.MET.E AR Endereço: RUA JOAO FRANZNER 599 - IA
RAGUÁDO SUL-cC - CEP: 89253-640 Credor: HYVADO BRASILHIDRAULICO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:
FATOl54149 - Motivo: fafta de pagamentoValor: R$ 13.250,75Data para pagamento: 20 de abril de 2012ValorR$36,28Descri
ção dos valores: Valor do título:R$13.184,00 - Juros: R$13,18Emolwnentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27
----------.--------------------------------------------_.:._--------------------------------------------------------""-------------------------------
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Tabelionato Griesbach .
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Aqui Eu Moro, Aqui Eu Cuido

Limpeza neste fim de semana
Moradores de três bairros poderão colocar na.
calçada materiais inutilizáveis para descarte

JARAGUÁ DO SUL colocarem nas calçadas móveis
inutilizáveis, sucatas e podas doe
árvores para descarte. Segundo

Neste final de semana acon - a coordenadora administrativa
tece mais uma edição do e fiscal ambiental da Fujama,

programa Aqui Eu Moro, Aqui Josiane Trocatti, não serão re

Eu Cuido, realizado pela Pre- colhidos pneus, entulhos de
feituraMunicipal de Jaraguá do construção e lixo doméstico.
Sul, com o apoio da Fundação HÉ importante salientar que, no
Jaraguaense de Meio Ambien- ano passado, foi recolhida mais
te (Fujama). Está será a oitava _ de uma tonelada de lixo"..
mobilização desde a criação O recolhimento acontece
do projeto, e a terceira no ano na segunda-feira, a' partir das
de 2012. O objetivo é recolher 8h30, quando os caminhões
o que o caminhão de coleta de da Secretaria de Obras e Ser
lixo não pega, e possibilitar ao viços Públicos passarão pelos
morador a destinação correta bairros. Já os moradores que
deste material. possuem materiais para doa-:

Amanhã e domingo, será a ção, como móveis, roupas, ele
vez dos moradores das locali -

.

trodomésticos e materiais de
dades do Rio Cerro I, Rio Cerro construção em estado de uso,
lI, Pedra Branca e Barra do Rio devem agendar coleta pormeio
Cerro (até a empresa Malwee) do telefone 0800 642 0156.

-Samíra Habn

EDUARDO MONTECINO

COLETA Caminhão irá recolhermate� nos bairros na segunda-feira

COM .ACOMPANH,ANITE PARA 'VER 'UM

JOGODASELECÃO·NAEUROPA.
,

Mais inlarmaçóes em uma 'Coacessioaária 'Vollcswage:n 1011 em vw.aJm..brl)prO:IRooao

www.vw.com.br. Promoção válida até 20/04/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo�011/2012, coo. 5U11C4, básico: à vista a partir de R$ 27.990,00.
Novo GoI1.0, 4 portas, anolmodelo 2011/2012, cód. 5U11 E4, completo: á vista a partir de R$ 33.990,00. Taxa de juros de 0,99% arn. confira condições na Caraguá Auto Elite. IOF, cadastro e õespesas de

gravame inclusos na operação e no CET Despesas de registro eletrónico 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 defeitos de fabricação e montag�m
em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utiüzaçâo, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 0800
7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Promoção "Torcedores Volkswagen" - válida até 03/0612012 para concorrer a 25 viagens com acompanhante. Confira mais
detalhes da programação, regulamento e do sorteio no site www.vw.com.brlpromocao. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nO 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto nO 70.951/1972
e Portaria MF 4112008) e obteve o Certificado de Autorização SEAE/MF nO 06/0058/2012 expedido pela Secretaria de Acompanhamento Económico do Ministério da Fazenda.
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito

.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BAN€b votKSWAGEN
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