
Internaciona
Segurança
Queiroz deixa Jaraguá do Sul
David Queiroz passa a atuar em Rio do

Campo. Delegado encerra seu trabalho
de um ano e seis meses, período em que
concluiu inquéritos de cinco dos seis
homicídios que investigou, prendendo
quatro dos envolvidos nos crimes. Por

enquanto, não foi definido o nome

do seu substituto. Página 23

Espetáculo camerístico
I Bricconcello é atração nesta

quarta-feira na Scar.

Magistério

Parali�ação· segue
compoucos .adéptos

Segundo o Sinte, represáliaspor parte das diretorias das escolas têm

dificultado a adesão dos profissionais da educação ao ·movimento. Até agora,

apenas 1,97% dos professores do Estado está participando da greve.
Página 7

Menos poluição MARCELE GOUCHE

o ilieseI 8-50, por enquanto vendido em alguns postos do Centro e 110MimeMatriz, em Jaraguá do Sul, reduz em SOO/o a

emissão de poluentes. O novo combustível cmnpre uma tendêÜciamlUldial em termos de legislação ambiental. Página 6

Boas novas
"-

.

Voigtespera
R$lmilhão
Prefeito de Schroeder,
FelipeVoigt (PP), retornou
de Brasília com garantia
da liberação de emendas
parlamentares para a
pavimentação de ruas
ainda estemês. Outros

recursos são aguardados
para a construção de um
novo centro de educação
infantil. Página 4

,
•

Toda sexta-feira encarladaaquino OCP

Equipe atende.
moradores

Hoje, amanhã e

quinta - feira, das 14h
às 20h, as famílias que
receberam o convite

para o cadastramento
no Projeto Lar Legal
podem comparecer na

Escola Gustavo Tank, no.
bairroVilaAmizade, em
Guaramirim. Página 17

\
"

Ela e as outras.·>'
Mullter independente cr't""UIIla

fúria t ,...J ou ras
causar eu re. .,

mullteres. pr'�
ti. mveJa.

Luiz Carlos Prates

�ágina 3 '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2012
.

J-

de caixa
, o treinamento está

programado para
acontecer de 7'(Í 10 de
maio, pelaApevi, no
Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul).

5 S"S
Muitos dos problemas
de uma empresa podem
ser solucionadas
de forma simples e

barata, aplicando dos
conceitos da filosofia 5
S"s. Acontece de 14 a
17 de maio, no Cejas. A
promoção é daApevi.

Alerta ao

finance_ro.,

Segundo o mínistro Guida '

Mantega, os Brics deverão
definir a sua participação
b�

11m acordo que
,devel�levar os recursos
do Fundo "<metárto
-Jnternaciona] b'""\_'US$ 400bilhões. Hoje as mal:"-..:es..
reservas mundiais estão
com os chineses que ainda
não mostraram nenhum
interesse em colocar estes
recursos em mãos de
outros negociadores que'
não sejam eles mesmos ..

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Estrutura tributária
"

1\ estrutura tributária da indústria com

.t1.a economia aberta vai destruir a in
dústria brasileira". A afirmação foi feita
pelo economista Luiz Carlos Mendonça
de Barros, na Federação das Indústrias
de Santa Catarina, na última quinta-feira.
"Posso falar isso de peito aberto. Meu filho
tem uma indústria em São Paulo, com 350
funcionários, e vai fechar porque não tem
condições de comp.etir", completou ele,
que participou de seminário sobre desin
dustrialização. O único caminho é discutir

essa questão mais a fundo.'A reforma tri
butária que se discutia era uma abstração,

. disse o economista referindo-se ao passa
do. "Hoje, é uma questão de sobrevivência.
Discutiu-se inflação no Brasil durante 25
anos. Só se resolveu quando chegou a hi
perinflação e era questão de sobrevivência.
Aí, a sociedade resolveu se mexer. Agora, é
uma questão de sobrevivência da indústria
a reforma tributaria", enfatizou, destacan
do que esse deve ser o foco central da co

brança das lideranças empresariais.

SAPem

Jaraguá
A parceria firmada entre
a fornecedoramundial
de software de negócios
SAP e a Católica de Santa
Catarina já começou e a

primeira atividade a ser

realizada na instituição
por meio dessa parceria.
É o curso SAP Business

Objects Access Control
10.0 GRC300_10
SBO, que já está com

inscrições abertas. A
capacitação acontecerá
na unidade da Católica
de Iaraguá.do Sul nesta

.

quarta-feira, das 9h às
17h, e na quinta-feira
e sexta-feira, das 8 às
13h30. O curso é aberto
a toda a comunidade.

ARQUJVOOCP
"

Feirão da Caixa
Marcada para acontecer de lo a 3 de junho, a 8a

edição do Feirão da Caixa, evento de comercialização
de imóveis, será no ParqueMunicipal de Eventos.
Uma oportunidade para conhecermuitas opções
em um só lugar e realizar o sonho da casa própria.

Educando apenados
Em junho, 25 detentos da Penitenciária de Florianópolis iniciam um curso de
instalador eletricista predial, no Senai. Essa será a primeira turma de um projeto de
reinserção social pormeio da educação profissional, que se torna possível graças
ao convênio celebrado entre o Senai, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. A iniciativa atende o projeto
"Começa� de Novo", instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2009.

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

COMMODITIES

Santa
. ,".

meoeeeneia
Muitas das manifestações
contra empreendimentos de
significativo impacto sobre o

ambiente estão totalmente na
contramão. Uma prova disto
são os sítios arqueológicos
de mais de oito mil anos
encontrados em Rondônia.
Em função da pesquisa e

resgate, está sendo realizada a

construção da Usina de Santo
Antônio. Se não fossem os

recursos provenientes destas
obras, estes sítios poderiam ter

sido destruídos antes de se ter

noção de sua existência.

Guga e Fiesc '

Na última sexta-feira, o Sistema
Fiesc apresentou campanha
institucional de valorização
da indústria. Com o conceito
"A indústria transforma sua
vida", a campanha começou
a ser veiculada ontem. Um
balanço da indústria vai mostrar
a importância do setor para a

economia e a sociedade'de Santa
Catarina. O tenista Gustavo
Kuerten assinou a parceria
para participar da segunda fase

.

da campanha, quando serão
abordados os temas educação
e saúde e qualidade de vida.

Safra
No Brasil, a economia está

muito ligada à agricultura e

preocupa a precisão de safra
de soja indicar uma forte
redução por causa da queda
na produtividade em função
da estiagem. Por outro lado,
estimulado pela alta nos
preços, aumentou o plantio
de milho e o volume colhido
poderá até sermaior que o

volume de soja. Há muitos
anos a soja não mais largou a

dianteira em volume colhido.
Isto terá reflexos em diversos
setores da economia.

U�llI(�ADOJ.t)J2�S ÍNDICE PERÍODOLOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04651
1 ° 62.499
250.000,00
2° 80.073
3° 15.352
4° 20.055
5° 26.664

AVISO DE LICITAÇÃO
SELIC 9% 18.ABRIL.2012
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

.':';!l .. . g?qgq.O(o. �.�.:�.J:l:!.� :�.q.�.� .

CUB .

1.136,34 ABRIL.2012
........................................................................... , , ,

, .

23.000,00
13.000,00
.11.800,00
10.765,00

BOVESPA .-1,53% 23.ABRIL.2012
i'iASliAQ········ ··············��iõi�··· ···2"iABiúL·�iúÚ2

.

ÁçõÉs········..
.

····PETR4· ········i2"jiS'·
.. ··

····.··�Ó)�40;�·
.. ···.. .

.

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 67/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento e Instalação de Equipamen
tos e Software de Telemetria
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/4/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às
16h
DATA DA ABERTURA: 14/5/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1238
06 - 14 - 15 - 22 - 24
27 - 35 - 43 - 53 - 54
60 - 61 - 63 - 78 - 80
87 - 89 - 98 - 99 - 00

VALE5 41,70 .. -0,55%
BVMF3 10,70 " -3,69%

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

POUPANÇA 0,5333 24.ABRIL.2012

MEGASENA
SORTEIO N° 1382
05 - 13 - 16 - 17 - 27 - 55

QUINA
SORTEIO N° 2878
05 - 06 - 32 - 76 - 77

PETRÓLEO - BRENT .. -1,41%
OURO �fS. -0,04%

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR' coi-iiúiciAL '(EM R$'j···i·S'sü········ ······iS'S2'6.. • 0,7%

:i?9.�A�.:!p.:��:$.�:ª::��.�·�.$.),::::::::::.>A·§.§§.:.::·::::::.::"::�':�'4.ª:� �Hf. �.?.1..�.�o ..

.�.P.�.<?..c.�.� .. �.�)....................................... 2,4728 �?�?�.� � �g?1..��o
LIBRA (EM R$) 3,0310 3,0323 <Bt 0,36%

DUPLASENA
SORTEIO N° 1065
PRIMEIRO SORTEIO
03 - 14 - 27 - 35 - 36 - 47
SEGUNDO SORTEIO

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

US$ 116,820
US$ 1638,200
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llpesiLr De ter custo mais elevado :...
0,5 centavos pOl' litro ..

, a aíloção
.
do �ovo .produto fará,a diferença,,

na preservação do amb'iente.

Charge

o SAI..ÃRIO, \tEM !
I

Do leitor
•

Invasão Oportunista
-

. Jaraguá do Sul é um dos municí-
pios mais promissores do Esta

do de SC, tanto que seus índices
de desenvolvimento, o econômico
principalmente, têm chamado
a atenção de muitas pessoas que
procuram um lugar tranqüilo e

próspero para viver.
Infelizmente, alguns destes

indivíduos, mal intencionados,
no afã de sobressaírem-se, pecam
por não respeitarem os preceitos
de ética e moral· que deveriam
conduzir os atos de qualquer
profissional. É o caso das clínicas
odontológicas "estrangeiras", que
fazem propaganda no Calçadão,
através de pesquisadores, e que
também utilizam o serviço de te

lemarketing para aliciar pacientes,
Para comprovar tal fato, se o leitor
já não foi abordado por um deles,
basta perguntar a algum conheci
do, que provavelmente afirmará
que sim ou que conhece alguém
que foi interpelado pelos mesmos.

A finalidade deste artigo é de
alertá-los quanto a estas práti
cas, pois ferem o Código de Ética

Odontológico, e não condizem
com as atitudes da maioria dos
dentistas que trabalham na região.
Tanto que a Associação Brasileira
de Odontologia e o Conselho Re

gional de Odontologia (ABOJS e

CRO respectivamente) estão de
olho nestes oportunistas, autu-

. ando os resp0I?-sáveis, bem como

deflagrando campanhas para
destacar as atividades dos pro
fissionais que atuam dentro das
normas legais estabelecidas pelo
conselho de classe.

Desta forma, sugerimos ao

cidadão de bem que não caia na

conversa destes que só querem ti
rar proveito da impunidade insta
lada, Pois, além de desrespeitarem
os colegas de profissão, muitas
vezes induzem tratamentos des
necessários na intenção de faturar
mais, e quem acaba prejudicado
nesta história somos nós.

Jonathan MandaIho,
Presidente da Associação

Brasileira de Odontologia -
Regional Jaraguá do Sul

Com}lal'tilhe a sua Q_pinião. Escl·eva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Ela e as outras

Ela tem 48 anos, é bonita, financeira!llente
independente, vive por ela mesma, não tem

companheiro. Às vezes, todavia, ela sai da carrei
ra solo e faz um "show" com um "artista" convi
dado ... Deu para entender, leitora?

Ela gosta de sair sozinha, jantar fora, ir ao tea
tro, essas coisas. Mas como é difícil, diz ela, uma
carioca daquelas de entortar as torres da igreja.
Dífícil em razão do que pensam e dizem as ou

tras mulheres.
- Ah, talvez tenha faltado dizer que ela tem

um cabelo curto, bem cortado, um estilo que
arrebata, arrebata os homens mas deixa muitas
mulheres frustradas, agressivas, ora onde já se

viu uma mulher assim, isso é uma ofensa.
As mulheres, quase sempre "amigas", dizem

entre si que ela é um caso, que deve ter alguma
mágoa especial, que na verdade é uma mal-ama- :
da... Por que mal-amada? Essa carioca costuma
dizer, sem pejos, que quem a critica são as mulhe
res, quem têm pena dela são-as mulheres. Coita
das. Na verdade, essa mulher provoca fúria nas

outras mulheres. Ela tem corage:rp., se atreve, e

não teme ser censurada por não andar com um

sujeito qualquer "tomando conta" dela.
Uma mulher sozinha, nesta sociedade de mu

lheres falsamente emancipadas, é tomada por
uma mulher com problemas, afinal, segundo a

maioria delas, é melhor ser infeliz mas ter um ma

rido. Essa é a regra, antes infeliz com ummarido do
que feliz sozinha. Muito-disso é culpa das famílias,
que fazem de tudo para desovar as filhas mulheres
o quanto antes. Dizem que não, que educam filhos
e filhas por igual, mentira. Se a família tem dois
filhos, um guri e uma guria, e dinheiro para educar
um só, não duvide, educa o guri. A guria vai casar, é

o que criminosamente pensam. Umamulher sozi
nha e que saiba onde tem a ponta do nariz, ah, que
mulher perigosa. Que charmosa!u

Livreiro
Não sei que idade você tem, mas as pessoas

mais velhas lembram que no passado, quan
do os noivos preparavam o enxoval para o ca

sarnento, dentre os móveis da sala estava o li
vreiro. Comprava-se, entre mesas e cadeiras,
o livreiro. Era peça indispensável. Agora virou
peça de museu, como é que alguém que não lê
vai comprar um livreiro?Ademais, não há mais
livreiros à venda, hoje os livreiros 'viraram es

tantes. Servem para tudo, livros não estão nesse
tudo. Que horror! São os tempos.

Malhaçã�
Na-Malhação, uma guria se queixava para a

amiga sobre o namorado que a trocou por ou-
.

tra.A queixosa acrescentou: - liA gente nãoman-
.

da no coração, não é mesmo"? Manda sim, gu
ria! Somos nós que dizemos sim ou não a uma

pessoa. Ninguém nos' invade o coração sem o

nosso sim. Pensar diferente é equívoco, e grave.

Falta dizer
A garota foi a um show de rock, conheceu

um cara, fez sexo com ele, engravidou e agor�
o quer fazer responsável pela criança que .ai

.

nascer. O caso é show nos Estados Unidc\i. Sinto
muito, moça, você devia ter se cujdddo, como
é que alguém faz sexo com UJ12 João-Ninguém
desconhecido? A isso dou »-nome de irrespon
sabilidade. Agora agu(;'{lÍe, sinto muito.

_
Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo,com,br 'Gestor de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Daiana Constantino e

Elisângela Pezzutti ' redacaoêocorreoccpovacombr- fIJlWlIlifiS: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'ASSlllatluas: 21 06-1936 'l$I:aIl'I��1[j Rmlação: 9221-1268
, Comercial: 9107-6932 ' Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817 ' Horário de atendimento: 8h às 17h30

...1' , E�dereço: Av, PrefenoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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U 0$ para a regIao

Voigt traz boas
novasde Brasília

Prefeito diz que espera receber, por meio
de emendas, R$ 1 mi para pavimentações

-SCHROEDER

Verônica Lemus

De volta à Schroeder na úl
tima sexta-feira, o prefeito

Felipe Voigt (PP) rétornou de
Brasília com compromisso fir
mado com os deputados fede
rais João Pizzolatti (PP), Esperi-J

dião Amin (PP), Mauro Mariani
(PMDB) e Décio Lima (PT) para
o empenho de emendas parla
mentares ainda este mês.

Com as emendas, a expec
tativa do líder do Executivo é
de que seja repassado ao mu

nicípio o valor mínimo de R$ 1

milhão para a pavimentação de
ruas. "Ainda temos que esperar
que a emenda yenha para a ci
dade e, depois, que seja aprova
da pela Caixa, mas com ela assi
nada pelos deputados o recurso

é certo e a segurança do projeto
está garantida", explicaVoigt.

Do Ministério da Educação,
o prefeito espera conseguir ver
bas para a compra de mobílias
para a nova creche da cidade,
cujas obras já estão em fase de

finalização no bairro Schroeder
I. Já para o saneamento básico,
é preciso aguardar que Schroe
der seja uma das cidades do país

commenos de 50mil habitantes
contempladas pelo PAC (Pro
grama de Aceleração do Cres
cimento) para receber os be
nefícios. "Mas acho que vai ser
difícil conseguir ainda este ano

por causa das eleições, já que o

valor do benefício é grande".
No entanto, mesmo sendo

fim de mandato, o prefeito não
deixou de "fazer a cobrança' di
retamente aos deputados para
que os projetos tenham conti
nuidade nos próximos governos.

Coma emenda
assinada pelos

deputados, o repasse
dos recursos é

garantido.
--o

z
U

�
o
�
o

�
Q
D.:I

Felipe Voigt,
prefeito de
Schroeder

Obras

Licitações
-

serao

abertas
Nesta sexta-feira, dia 27,

está prevista a fase de toma
da de preço do processo de

licitação que irá dar Início
ao projeto que pretende re

formar e ampliar o espaço
físico do posto de saúde
II, localizado na rua Paulo .

Iahn, no Centro de Schroe
der. O objetivo é reformar os
560m2 já existentes e cons

truirmais 535m2, sendo que
para a execução das obras o

governo orçou o valor apro
ximado de R$ 860 mil. Já
para os dias 2 e 3 de maio,

.

estão previstas mais quatro
concorrências públicas para
a pavimentação asfáltica
das ruas Cândido Tomaselli,
Ernesto Krogel, Presidente
Costa e Silva e Eugênio Car
los Albrecht. Segundo o pre
feito, todas as obras deverão
ser iniciadas até junho.
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Casas da
, Cidadania
Vereador de Jaraguá do
SulVilmar Delagnolo,

(PT), que pediu vistas ao
'

projeto-do Execl1tivoqfie
visa criar ações às Casas
da Cidadania, antecipou"
que irá votar favorável à
matéria na sessão de hoje
à noite. O parlamentar
que substitui Justino
da LUZ desde a semana

passada quis tomar
mais conhecimento
da proposta, por isso
solicitou a retirada do
texto de pauta.

Brasileiros

querem Lula
.

Apesar do bom índice de
aprovação da presidente,

Dilma Rousseff, a pesquisa
divulgada neste domingo
pela Folhamostra que
,57% dos entrevistados
querem que Lula seja

.'

o 'candidato do PT nas

prõxímas eleições Uê 20.14,
contra 32% que preferem
Dílma C(HHO candidata.
Já outros 6% disseram
que nenhum dos dois
deveria ser candidato.

Obras de
',I ,.,

contençao

, a C@J.i;ti;m;tl(l{e,0(!)OGlFetID'
qnle,;�em'p,l\esaofe;rece

1 �s�á e,Pl grausAperior aq ,

necessário. No entanto,
,

engenheiros dª Defesa
I'.

Civil Cléram patec'êr
"""'''''''II''"/li'''''''''.I/,

favorável. I�gora, as
obras devém começar

,
dentro de 20 dias e a

, ganhadora, tem .um,

prazo de 24 meses para
realizar a recuperação
das áreas", afirmou o

secretário' Jair Alquini.

IMÓVEIS..,.

ai
(47)3275-0100
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Senador tenta emplacar
'emenda à Resolução 72/2010
V:oltarei a apelar, apelar e apelar ao bomsenso e' patriotismo de meus com

panheiros na votação de terça - feira". A
declaração é do senador Luiz Henrique
(PMDB-SC) que apresenta emenda hoje,
na sessão do plenário, criando um "perío
do de transição" de quatro anos, até 2016,
para que Estados como Santa Catarina,
Espírito Santo e Goiás tenham tempo
para se adequar à aplicação da alíquota
única de 4% do ICMS sobre os produtos
importados. O substitutivo ao Projeto de

.

Resolução 72/2010 prevê a entrada em

vigor do imposto já em janeiro do próxi
mo ano. A graduação fica definida da se

guinte forma: 10% no exercício de 2013;
8% em 2014; 6% em 2015, e só atingir em
2016 os 4% aprovados na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado. Com
a flexibilização, o objetivo é causar me

nos impacto na economia dos Estados,
afetados. Ele explicou que sua intenção é
evitar o colapso dos portos brasileiros e

o consequente aumento do desemprego.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Sem aumento
de cadeiras
À repórterVerônica Lemus, o presidente
da Câmara de Schroeder, Manoel Ednilson
Burgardt (PT), disse que o aumento de nove

. para 11 cadeiras no Legislativo será definido
pela próxima legislatura, em 2013, e ficará a
critério dos candidatos que ocuparem o 100 e o

110 lugar na disputa proporcional, pois terão
de recorrer suas vagas na Justiça.

Congresso digno é
Congresso que não se

cala, que não-baixa
a cabeça, que até se

divide, mas se junta
por um bem maior.

Ex-presidente Fernando
Henrique, discursando
no evento que lançou o

documentário '�CoDStrução
de Ferriando Hemique",
em sua homenagem.

Greve:

"Inoportuna
.

.

e precipit�da"·
Deputados de partidos
políticos da base aliada do
governo Raimundo Colombo
na Alesc emitiram nota
considerando "inoportuna
e precipitada" a decisão dos
professores de fazer greve no
Estado. Os parlamentares da
região, Dieter Ianssen (PP)
e Carlos Chiodini (PMDB),
assinaram o documento.

Buscando
•

•

parcerias
O presidente do PSD de Schroeder,
Hílmar Hertel (foto), irá se reunir
esta semana com os partidos do
PMDB, PP e PT para tratar sobre
coligações. Contatos já foram
feitos com o PSDB, DEM e pv.

Vereadores

em Brasília
Na Capital do país, os vereadores
de Massaranduba Mauro
Bramorski (PSD) e Sílvio
Mainka (PSDB) trataram sobre
problemas relacionados à

energia elétrica e comunicação
pública no município. Os dois
passaram pela Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica)
para reivindicar providências
da Celesc (Centrais Elétricas
de Santa Catarina) referente às

frequentes quedas de energia e

pela Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) para
pedir melhorias na prestação
de serviço de telefonia (fixo,
móvel, Internet e público).
Eles também estiveram no

Ministério das Cidades para
esclarecer dúvidas sobre
o Projeto Calçada Legal,
e para completar fizeram
requerimentos de verbas a

parlamentares catarinenses.

Evento do PDT
No dia 4 de maio, o PDT de
Iaraguá realiza pré-lançamento
da pré-candidatura do ex

deputado Dionei da Silva. A
expectativa é receber lideranças
políticas estaduais. O local do
evento ainda será definido.

. Coligações
o presidente do PDT de Iaraguá,
Ruy Lesmann, afirma que o

partido já conversou oficialmente
com o Pp, do deputado estadual
Dieter Ianssen, e as siglas
parceiras PT, PC do B, PHS.
Dessas conversas, as legendas
ficaram de marcar novos
encontros para tratar sobre
alianças para eleição de outubro.

Código
Florestal
A votação do texto do Senado
para o Código Florestal é
o destaque da pauta nesta
semana. A análise do relatório
do deputado Paulo Piau (PMDB
MG) começa hoje. O texto terá
alterações e entre as principais
mudanças está a exclusão da
parte que impunha as regras de
preservação em margens de rios.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Ri aLunenâer ��z...

1952

Auxílio da ONU à· cura'
da paralisia infantil

Em abril de 1952, o Correio do Povo publi
cou a seguinte matéria: "Quatorze estudantes

femininas, representando dez países diferen
tes, estão recebendo instrução especial sobre
o tratamento da paralisia infantil no Centro

Ontem e Hoje
ARQmvomsTÓRICO

Internacional do Hospital Raymond Poincaré,
na França. O centro funciona sob. os auspícios
do Fundo Internacional de Socorro à Infância.
Entre as estudantes há enfermeira, visitadoras
sociais e especialistas em físi,ca terapêutica."

MARCELE GOUCHE

As imagens registram a ponte na rua Procópio Gomes de Oliveira, na década de
1980. Ela liga o bairro Centro com os bairros Oba da Figueira, Boa Vista e Vila
Nova. Ao final da foto estão as ruas José Theodoro Ribeiro (E) e 25 de Julho

Personagem histórico

. JózefGoslawski
Nasceu em 1908, na cidade de Polanówka, na

Polônia, e faleceu em janeiro de 1963. Iózef
Goslawski foi escultor e projetista de medalhas
e moedas. Autor de trabalhos no domínio da es

cultura de monumentos, retratos e caricaturas,
suas obras iniciais, namaioria, foram perdidas.

Morou na Itália, por isso teve influência
da Antiguidade e da Renascença Italiana, que
pode ser vista nas primeiras plaquetas feitas '

em Roma. As condições durante a ocupação
alemã levaram o artista a interessar-se por ar
tesanato e pequenas formas .de escultura.

As medalhas criadas naquela época foram
quase todas dedicadas à Polônia. A criação de
medalhas continuou também depois da guer
ra, quando ele introduziu permanentemente
novas concepções neste campo, especialmen
te em relação à forma e contorno.

DIVULGAÇÃO

Goslawski foi escultor e projetista de
medalhas emoedas na Polônia

/ Grupo Lullelli

Pe oMun

858

E_eito Papa Nicolau I
o Papa Nicolau I nasceu.em cerca de 810, e foi eleito Papa no
dia 24 deAbril de 858. É lembrado por ter consolidado o poder
e autoridade papal. Recusou anular o casamento de Lotário
II do Sacro Império Romano, de modo a este casar-se com a

sua amante, Waldrada. Perante a decisão de um Concílio, que
aprovou o anulamento, o Papa dissolveu-o e excomungou 'Os

seus membros. Apesar de pressão por parte dos Carolíngios,
a sua decisão permaneceu. 'Durante o seu papado, as relações
com o Império Bizantino sofreram alguns revezes devido ao

apoio que deu a Inácio, patriarca de Constantinopla, que tinha
sido substituído por Fócio. O Papa Nicolau I recebeu o nome de

Magno; e também é venerado como santo com o nome de São
NicolauMagno. Seu dia festivo é 13 'de novembro ..

1

O Telescópio 'Espacial
Hubble é lançado
Em 24 de abril de 1990, o Telescópio Espacial Hubble foi
lançado pela agência espacial estadunidense (NASA). Este
telescópio já recebeu várias visitas espaciais da agência para
a manutenção e a substituição de equipamentos obsoletos ou
inoperantes. O Telescópio Espacial Hubble é a primeiramissão
da NASA pertencente aos Grandes Observatórios Espaciais,
consistindo numa família de quatro observatórios orbitais, .

.
cada um observando o Universo em um comprimento

.
diferente de onda, como a luz visível, raios gama, raios-X e o

infravermelho. Pela primeira vez, se tornou possível vermais
longe do que as estrelas da nossa própria galáxia e estudar
estruturas do Universo até então desconhecidas ou pouco
observadas. ÜHubble, de uma forma geral, deu à civilização
humana uma nova visão do cosmos e proporcionou um salto

equivalente ao dado pela luneta de Galileu Galilei no século
17. Imaginado nos anos 1940, projetado e construído nos anos

1970 e 1980 e em funcionamento desde �990, o Telescópio
Espacial Hubble foi batizado em homenagem a Edwin Powell
Hubble, que revolucionou aAstronomia ao constatar que o

Universo estava se expandindo.
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Durante três dias de shows,mais de 25mil pessoas passaram
pelo 4° Planeta Sertanejo, emGuaramirim, fazendo desta edição
do evento mais um grande sucesso. Na sexta-feira à noite, 'co
meçouagitada com a presença do DJAlex e em seguida, abanda
Nativos trouxe um grande show de luzes e sucessos. A noite se

guiu animada, com o encerramento da banda Seven.
Já no sábado, o Planeta Sertanejo reuniu seu maior público

, de todas as edições. Mais de 12mil pessoas lotaram a estrutura

para curtir o showem dose dupla, com as bandas Dazaranha e

Chímarnrts, O aquecimento ficou por conta do DJMarços Luiz.
O domingo não ficou para trás. Desta vez, quem assumiua

abertura da festa foi o DJWill, dando tempo para que o Grupo
Explosão deixasse tudo pronto para animar o público com O

melhor damúsica sertaneja
"Como no primeiro ano,' ó Planeta Sertanejo veio para

comem-orar o dia do trabalhador, proporcionando acessoa
cultura, ao lazer, que tanibém são Importarites para a qua
lídade de vida da população", destacou o prefeito de Güa

ramírim NilsonBylaardt'
,

DIVULGAÇÃO

CRUPO Da esquerda para a direita: Luca Trabucchi (violonista), Leonardo de
Lisi (tenor), Pierluigi Ruggiero (violoncelista) e Ivana Zecca (clarinetista)

Espetácul� eamezís

1 O BricconceUo é

atração na Scar
[araguá do Sul está na rota da apresentação internacional
que integra as comemorações do Momento Itália-Brasil

desta vez é formado pelo tenor

Leonardo de Lisi, a clarinetista
Ivana Zecca, o violonista Luca
Trabucchi e o violoncelistaPier -

'

luigi Ruggiero. O espetáculo é
um concerto multimídia - Pai

sagens Musicais Italianas - que
propõe uma viagem através da

geografia, pintura, fotografia,
poesia e melodia, tendo corno

trilhas as músicas de Giuliano
di Giuseppe, inspiradas nas

canções populares italianas. A

primeira parteé um� homena

gem a Veneza, depois música e

cinema nós anos 30 e pra finali
zar homenagem a Nápoles.

rupo de música
de - câmara ita
liana que viaja
elo mundo di-

Em Jaraguá a apresentação
ocorre nesta quarta-feira, dia
25, às 20h, no Centro Cultural da
Scar (Sociedade Cultura Artísti
ca). O patrocínio é Duas Rodas e

o apoio cultural da Exit. A apre
sentação em Joinville será nesta

quinta-feira, dia 26, às 20h30, no
Teatro Juarez Machado, com pa
trocínio da Gidion e o apoio da
Buschle & Lepper e Exit.

O valor do ingresso para as

duas cidades é R$ 50 (inteira)
e R$ 25 (meia). Os bilhetes são
vendidos na Scar e em Ioinville
na Carmen Steffens (Mueller e

Joinville Garten Shopping).

clássicos e po
pulares do repertório europeu
10 Bricconcello retorna ao País
em roteiro que incluiu no Estado
as cidades de Joinville e Jaraguá
do Sul. Conforme a produtora
cultural Albertina Tuma, estas

apresentações fazem parte da

programação Momento Itália
Brasil, umapromoção do Consu
lado Geral da Itália, de Curitiba.

O quarteto que se apresenta.

S úde da mui ler

Nesta sexta-feira
saiba corno cuidar
do seu coração!

I
'

,U�II.,E . & IL li I' UI. I
, '

• I •

I .' •
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Previsão do Tempo

Semana
.eomeça com sol
Nevoeiros ao amanhecer
e predomínio de sol em
se, no decorrer do dia. No

período noturno há chance
de chuva fraca e isolada
no litoral. Temperatura
baixa ao amanhecer e à
noite, com condições para
formação de geada nas
áreas altas do Planalto Sul,
nas madrugadas. Quarta
feira com tempo estável
com presença de sol e

poucas nuvens no Estado.

.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

• 9h Vento não favorável Sul 7km/h Vento favorável
• 12h

"

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

• 15h Vento favorável Sudeste 11km/h 80%
• 18h Vento favorável Sudeste 7km/h de possibilidade

de chuva"

Fonte: www.ventosbrasiLcom.br

Saindo para a balada
Ao ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se, minha filha, mas comporte-se bem, ouviu?
- Ah, mamãe, ou uma coisa, ou outra...

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

HOJE

Jaraguá do Sui
e Região

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

�

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

Temperatura
um pouco
mais amena
pede um
abrigo

MíN: 13°C
MÁX: 22°C

oSul lo I n II
• Preamar • Preamar
• 3h02: 1,lm • 3h53:1,Om
• 18h13: 1,5m ·16h32: 1,lm
• Baixamar • Baixamar

NOVA 21/4 • 9h45: O,lm • 8h04: O,2m

Tábua
• 22h13: O,4m • 21h: O,5m

CRESCENTE 29/4 das marés I I hnb u
• Preamar • Preamar
Ó 3h32: O,9m • 2h08: O,6m

CHEIA 6/5 .16h23: 1,lm • 15h23: O,6m
• Baixamar • Baixamar

MINGUANTE 12/5 • 8h17: 1,lm • 9h36: O,lm
• 20h47: O.4m • 22h36: O,3m

avra r zada

HORIZONTAIS 8 9 "63 4 5 7

2

II
II

II
II

II

II

II

II
II

II

1. Sigla do composto considerado como um dos princi
pais responsáveis pela redução da camada de ozônio
/ Tirar para fora bruscamente

2. O atar Baldwin, de liA Fuga" / (Fig.) Que se comove

facilmente
3. A plantação de um fruto cuja bebida produzida a partir

dele, muito escura e aromática, tem propriedades tô-
nicas e estimulantes

.

4. Agência Nacional/Doença transmitida por microrga
nismo que vive e se reproduz no interior de células
vivas

5. Espécie de veado das tundras asiático-européias / Dis
posição dos carros na largada de uma corrida

6. Nexo lógico / Conjunto de fibras sedosasas usadas
também, para encher travesseiros

.
7. Peixe de água doce / A equipe campeã de Fórmula 1

em 2010, com o piloto alemão Sebastian Vetlel
8. O nome do gravurista e pintor russo ChagaI! (1887-

1985),
9. (Pop.) Muito falado ou comentado por sua fama, ele- 10

gância, sucesso etc.
10. O dedo com somente duas falanges
11. As iniciais do ator norte-americano Tracy (1900-

1967) / O fruto com o qual se prepara o marasquino 12

12. Dobrar, duplicar
13. Percentagem numa solução / Aparelho que ajuda a 13

transportar doentes.

3

4

5

6

B

9

11

·eJepo 'Jepawal:l "6
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VERTICAIS
1. Objeto sem valor / Interjeição para mandar calar
2. Tecido felpudo de algodão ou lã / Abreviatura (em por

tuguês) de Botsuana
3. Caixa Econômica Federal/Conforme o hábito / Sigla do

estado de Anápolis e Itumbiara
4. Alimento que se dá aos animais para engordá-los /

Sofrer .

5. O centro de ... Búzios / Parte do mar próximo à costa
6. (Fig.) Mulher desagradável, ofensiva / Espécie de cor

neta de som muito agudo
7. Matizar / Estádio para touradas
8. O símbolo químico do alumínio / O personagem princi

pal do desenho animado de 2003, de um aventureiro
nos sete mares / Grande montadora chinesa de au

tomóveis
9. Imitar de forma caricatural, destorcida / Nome de uma

famosa música de Caetano Veloso.

,\
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Aproveitando peças
do verão no inverno
Muito se fala sobre o inverno estar chegando, o fato é que já estamos no outono, mas
frio que é bom nada, não é? Aliás, em uma cidade tão quente quanto a que vivemos
que vai demorar um pouquinho para batermos o queixo. Mas, enquanto ainda
estamos trabalhando na casa dos 28 graus e usando e abusando das roupas de verão,
que tal um leve "passar os olhos"para as peças do verão que vamos usar no inverno e

que nem precisam ser guardadas quando o frio realmente chegar?

Se existe uma tendência que estou
vendo muito por aí, vi milhares em New
York e tenho certeza que vai bombar
cada vez mais (tanto nas ruas, quanto
nas revistas e sites de moda), é a da saia

lápis. Além de deixar o visual com cara

de "rycah", faz com que a mulher fique
super feminina e sensual não.
Ideal para quem é alta e magra, a saia lápis
pode ser usada com salto e dependendo da
altura damoçoila até com sapatilha. Agora,
se você fazmais o estilo dessa colunista,
aíminha amiga, sai do salto não viu? E de

preferênciaUm bem alto! Até porque como
o modelo da saia é do estilo justinha que

1 II _

=

Cetim: Lembra daquela regata ou camisa
super fresquinha e fofa que você comprou
em dezembro? Pois bem, você continuará
usando-a em junho. É só jogar um tricô ou
uma peça mais quente por cima e pronto!
Além de você não perder a peça ainda cria
um visual.bem quentinho. Para quem não
achou a peça perfeita no verão, no inverno
o cetim vem com tudo em vestidos e

macacões, viu? E não pensem que o cetim é

para ser usado apenas a noite, pois durante
o dia pode sim (e deve!) ser usado também.

Metalizados: Quem aí ficou commedo de
apostar nas peças metalizadas, hein? Pois
perca já esse medo, pois tanto o dourado
quanto o prateado estarão super em alta
também no outono/inverno. É para ter já!

Couro: Independente de shorts, vestido, -

calça, perfectos, o 'couro continua reinando
no inverno. E vem forte nas cores, preto,
vermelho, caramelo, marrom e verde.

Renda: Investiu nas peças rendadas e está
commedo de ter de guardá-las no inverno?
Não se preocupe, pois a renda continua
a toda napróxima estação. E mais, agora
elas não precisam estar necessariamente
compondo a peça toda, às vezes só um
pedacinho (na barra, manga, ombro, ou
atémesmo detalhe) faz com que ela fique
super cooI. Aliás, uma dica: r-enda dourada
é hit da estação.

•

l
vai afunilando da cintura até os joelhos,
se-não cuidar ela pode te achatar. Já
quem está um pouco mais voluptuosa, a
ideia é escolher ummodelo menos justo,
de cinturamenos marcada e de tecido
mais firme, assim não dá a impressão de

apertada.
De qualquer forma, amelhor dica é:

experimente e veja se fica bom em você.
Se-você curtir, se joga (hámuitas opções
de cores, tecidos e estampas, para todos
os gostos), se não ficar legal aposte nas

mullets que ainda continuam com tudo!
Já vi modelos na-Renner e C&A a um

precinho bem digno!
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Reprovável
ox: ruim de ontem

na minha roda social foi
verque o ódio e a intolerância
estão chegando a níveis pre
ocupantes na urbe sorriso.
Nas redes sociais a gente vê
de tudo, claro, afinal é livre.
Mas cá para nós, os ataques
pessoais e querelas políticas
demonstraram uma desu
manidade impar: Vamos re-

zargente!
'

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita-

Humor
o bêbado está passando
na porta da igreja, vê uma
estátua de São Jorge cheio
de dinheiro no seu pé. Sem
dinheiro, chega para a estátua
e diz: "São Iorge me empresta
R$ lO", e nada. Ele torna a

insistir: "então me empresta
R$ 5", e nada. E ele não
desiste: "São Jorge então me

empresta R$ 1 para eu tomar
uma pinga", e o São Jorge
nada. Então fica revoltado e

sai dizendo que vai quebrar
ele todo. O padre vendo
aquilo, troca as estátuas,
coloca uma pequena no

lugar. O bêbado chega
com um porrete na mão e

assustado dizendo: "Iorginho,
vai chamar seu pai que eu

não bato em 'Criança".

472107-3
R. Hugo Braun, 44 - centro
W'.NW.koyfost oteí.com.br

f'

Moa Gonçalves

BALADAS O trio Kleber Campigotto, Giovani Zanotti e
Djeimy Tisc.oski curtindo as baladas da moda

FEIJOADA Alcir Hornburg recebe amigos em sua chácara, em Pomerode,
para wna deliciosa feijoada, preparada por Tato Branco e Todynho

.

\

• O vereador Jaime
Negherbonjá está,
preparando o tempero

'.,

do churrasco para '

comemorar em grande
estilo, no próximo dia 29,
a idade nova.

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante do

Parque Malwee. Uma das
melhores comidas alemã

do sul do mundo.
'

Nossas dádivas
são traidoras e

nos fazem

perder o bem
que pod�ríamos
conquistar, soe

não fosse o medo
de tentar.

William

Shakespeare

moagoncalves@netuno.com.br
DIVULGAÇÃO

'"

FERIAS Fábio' e Flávia Henn curtindo
as delícias e o frio da Alemanha

Buxixo
O comentário do fim de semana em

Jaraguá do Sul foi que o tempo ferveu
dentro de uma empresa. O criador e a
criatura se desentenderampor causa
de alguns pagamentos que não foram
efetuados do "projeto" realizado no ano
passado.Aprofissional liberalperdeu o
tom e bradou com o parceiro que lhe deu
o cano. O resultado é a cobrança em cima
dela e o rompimento, com promessa de
ódio para sempre. Por favor, um energético
RedDragon para levantar o astral,

Leitor fiél
O leitor fiél de hoje éMatheus Roweder
Frutuoso. Ele é outro camarada que
acompanha a coluna todos os dias.

Pensando bem
"Já pensoupor quantas vezes tentaram
adivinhar o que sentíamos, e erraram?
Julgaram nossas ações, e erraram?Tiveram
certeza sobre nossos propósitos, e erraram?
O que somos de verdade e o que queremos
dê fato, só.nós sabemos, Só.nós ... !" ,

TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2012

AVD..LA NeusaMaba e Janice Tironi, no Restaurante AVilla

Fofocódromo
Pelo meu iPhone fiquei
sabendo que o bar do Dionei
nunca vendeu tanto "bolinho
de carne", como depois que
foi notícia aqui na coluna.
Só o boa praçaMiro Mara,
raspa uns três por dia,

B a saída
Quem fbí aquela gata que no
showde Jorge &Mateus, na
Arena, flagrou seu noivo com
outra em altos beijos?A "legítima
defesa" dele fOI que ela tinha
garantido que também não ia sair
e deu uma fugidinha na baixa.

Solita
A bonita Cíntia Prata está solteira. O casamento com o

jovem estudante de engenharia Diogo Luiz Spézia chegou
ao final em clima de pombinha branca. Ficaram bons

amigos? Gente civilizada é assim,

DESTAQUE O piloto de Kart Henrique Vegini Lioi foi 1o Colocad� na

F4 na 1a Copa Beto Carrero. O jovem prodígio é formado pela Equipe
Pinheiro Competições de Joinville- SC - Federado pela FAUESC

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

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

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

•.Na quarta-feira, na Puel
Living, vai rolarmuito
sertanejo com a preserzça

, de Jean Carlos &.M
J',

.. ;.j' .. ,fi ,.... ,'f,i

Blel;sfree até,23 hoi.

• No próximo sábado,
dia 28 de abril, acontece
no ParqueMalwee, um
concorrido encontro de
_ .

.Arl�igos: Um desfile de
'i;,mii?PO$, IIc,arros ,d' b,tciq1e:ras
antigas} Uma boa pedida.
• Na quinta-feira, tem
pagode dos bons, na
London pub, com a

presença do Teu Sorriso.

"Pelo 'meu iPhone re�ebi
I

"

;.,./-

vários elogios referentes
ao restauranteAVilla.
Inaugurado recentemente

emkuaguâ. Bom demais!

• Respeite e valorize ()
, .'idoso.
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moagoncalves@netuno.com.br
DIVULGAÇÃO

,

FERIAS Fábio' e Flávia HelUl curtindo
as delícias e o frio da Alemanha

Buxixo
O comentário do fim de semana em

Jaraguá do Sul foi que o tempo ferveu
dentro de uma empresa. O criador e a
criatura se desentenderampor causa

. de alguns pagamentos que não foram
efetuados do "projeto" realizado no ano
passado.Aprofissional liberal perdeu o
tom e bradou com o parceiro que lhe deu
o cano. O resultado é a cobrança em cima
dela e o rompimento, com promessa de
ódio para sempre. Por favor, um energético
RedDragon para levantar o astral,

Leitor fiél
O leitor fiél de hoje éMatheus Roweder
Frutuoso. Ele é outro camarada que
acompanha a coluna todos os dias.

Pensando bem
"Já pensou por quantas vezes tentaram
adivinhar o que sentíamos, e erraram?
Julgaram nossas ações, e erraram?Tiveram
certeza sobre nossos propósitos, e erraram?

.

·0que somos d� verdade e 9 que queremos
I
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de fato, so nos sabemos, Sonos....

=

AVILLA Neusa Maba e Janice Tironi, no Restaurante AVilla

Fofocódromo
Pelo meu iPhone fiquei
sabendo que o bar do Dionei
nunca vendeu tanto "bolinho
de carne", como depois que
foi notícia aqui na coluna.
Só o boa praça Miro Mara,
raspa uns três por dia.

_,

ai.......
Quem foi aquela gata que no
show de Jorge &Mateus, na
Arena, flagrou seu noivo com
outra em altos beijos?A "legítima
defesa" dele foi que ela tinha

garantido que também não ia sair
e deu uma fugidinhanabaixa.

Solita
A bonita Cíntia Prata está solteira. O casamento com o

jovem estudante de engenharia Diogo Luiz Spézia chegou
ao final em clima de pombinha branca. Ficaram bons

amigos? Gente civilizada é assim.

DESTAQUE O piloto de Kart Henrique Vegini Lioi foi 1o Colocad� na

F4 na la Copa Beto Carrero. O jovem prodígio é formado pela Equipe
Pinheiro Competições de Joinville- SC - Federado pela FAUESC

VENDA DE MAQUINAS Ê
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

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

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

.Na quarta-feira, na Puel
Living, vai rolarmuito
sertanejo com a presença
de Jean Carlos &Mafra.
Elas free até 23 horas.

,

.iN:O próxima sâba ,

dia 28 de abril, acontece �'

no ParqueMalwee, um
concorrido encontro de
Antigos. Um desfile de
motos, carros e bicicletas

, antigas. Uma boa peq,ida.
'.

• Na quinta-feira, tem
pagode dos bons, na
London pub, com a

presença do Teu Sorriso.

• Pelo meu iPhone recebi
, vários elogios referentes
aó restauranteAVilla.
Inaugurado recentemente
emlaraguâ. Bom demais!

• Respeite e valorize o
.

idoso.
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Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

Crônica

Para comemorar o livrohttp://luizcarlosamorim.blogspot.com

Ontem foi o DiaMundial do Livro. Ele é
comemorado em 23 de abril, emmais de

cem países, porque nesse dia nasceram grandes
escritores como Cervantes, Shakespeare,

'

VladimirNabokov e Josep PIa. A data foi
instituída pelaUnesco, em 1996. Livro, este
objeto mágico que pode trazer no seu interior
ummundo de conhecimento, de fantasia,
de imaginação. O guardião da história da
humanidade, o registro de tudo o quanto o

ser humano já fez nestemundão de Deus. O
receptáculo de toda a inteligência do homem,
até das teorias do que poderá vir a' ser o futuro.
É bem verdade que ainda é qu�se um item de
luxo, pois seu preço é um tanto quanto alto
para uma grande parcela do nosso povo, mas
para quem gosta de ler há alternativas como as

bibliotecasmunicipais, escolares, de clubes e

associações, etc. Essas bibliotecas nem sempre
terão os últimos lançamentos em seus acervos,
mas sempre haverá algum bom título que não
lemos. Assim como os sebos, que oferecem um

número de opções a preços razoáveis.
Com o avanço da tecnologia digital, o e-book,
ou livro eletrônico, e os leitores eletrônicos -

e-readers - estão se popularizando cada vez

mais e já há uma pequena legião de seguidores.
Vivemos, na verdade, uma revolução cultural.
Eles, os tablets - Kindle, iPad e tantos outros

leitores eletrônicos que estão à disposição no
mercado, inclusive no Brasil, começain a virar
o sonho de consumo demuitagente, inclusive
daqueles que não têm condições de adquiri-los.
Ainda quemuitos daqueles que os adquirem
acabem esquecendo da função de leitores

digitais dos aparelhos, tantas são as opções
que eles oferecem: jogos, filmes, internet,

Com a tecnologia da
informática a serviço da leitura,
a tendência é que o hábito de

ler se intensifique (...)

comunicação através de programas como

skype, programas de relacionamento, etc.
De qualquer maneira, o livro impresso, de

, papel, o tradicional livro como o conhece
mos até agora continuará por muito tempo
ainda. E por mais que ele mude, ainda

Novelas Clique animal
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Dimas e Fernando criticam Rodrigo por querer agradar os funcionários
da empresa. Melissa leva Gracinha e Valéria ao shopping. Zé e Carmem
pedem para Antônio fotografá-los na frente do carro de Rodrigo. Valéria não'
gosta quando Carmem avisa que ela também voltará para a Vila dos Mila
gres. 'Beto e Juliana se divertem com o jeito com que Pedro fala sobre Prisci
la. Kléber sugere que Jáqui trabalhe na ONG. Divina se apavora quando seu

filho Junior aparece na casa de Melissa. Clara tala para Valéria que o filho
que ela espera não será parecido com Rodrigo, Miriam devolve a Rodrigo o

anel de família que Verbena pediu que ele entregasse a sua noiva.

continuará a se chamar livro, o objetivo de

perenizar e divulgar a cultura e o conheci
menta será o mesmo'. Certeza é que o livro
de papel poderá conviver harmoniosamen
te com o livro eletrônico e vice-versa.
Com a tecnologia da informática a serviço
da leitura, a tendência é que o hábito de
ler se intensifique, até porque além do
livro tradicional e do livro digital, temos
ainda o áudio livro, que possibilita que
os deficientes visuais sejam, também,
consumidores de literatura. Então talvez
devamos comemorar tanta tecnologia a

serviço da leitura, mesmo considerando

que o livro físico, aquele que podemos
folhear, rabiscar e ler sem dependência
de nenhuma fonte de energia, a não ser

a nossa visão e a vontade de ler, não será
extinto. Ao contrário, ele continuará firme,
mesmo com todas as outras formas de
leitura que existem ou que porventura
poderão vir a existir.
De maneira que rendo minha homenagem a

esse objeto tão importante para o progresso
das civilizações em todo o mundo, vida longa
para o livro, como quer que seja concebido.

.

'\

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

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

CHEIAS DE CHARME - GLOBO· 19R
Inácio não se conforma com a adoração de Rosário por Fabian e rompe

f'

com ela. Penha conta que está desempregada e Lygia a convida para traba
lhar em sua casa. Cida se recupera e volta a fazer os serviços domésticos. Con
rado se irrita com Q pai. Chayene chantageia Fabian e força o cantor a assumir

que eles estão namorando. Heraldo conversa com Inácio e sugere que ele dê
uma nova chance a Hosário Alejandro se surpreende com a presença de Penha
em sua casa. Naldo e Socorro são recebidos pela mãe no Piauí.

AVENIDA BRIlSIL - GLOBO - 21R
Max fala para Carminha sobre o negócio que fechou com Cleberson e Nina

ouve. Suellen diz a Monalisa que Olenka está saindo com Iran. Tufão conta para
Max sobre o golpe de Cleberson. Jorginho pensa em Nina e deixa Débora no

hospital. Verônica e Noêmia pensam em promover um jantar para que seus ma
ridos se conheçam. Olen�a e Darkson convencem Monalisa e Silas a ir ao baile
de charme. Moreira ameaça Max. Roniquito observa Suellen discutindo com

Ramon. Jorginho diz a Nina que vai se separar de Débora. Màx sugere forjar
um sequestro de Carminha para conseguir dinheiro. Suellen diz a Ramon que
Leandro é seu namorado. Monalisa aceita conversar com Silas. Nina conta para
Lucinda que Max e Carminha estão armando um sequestro.

mmsC.IlRIlS-RECORD-22R
Flávia afirma que Cláudia deveria ter levado a urna com as cinzas de Sônia

para o navio, O juiz Eduardo Sotero elogia a homenagem e nomeia as amigas de
damas da távola redonda. Elvira aborda Eduardo Sotero, mas ele não a reconhe
ce. O imediato do navio afirma que contactará a polícia marítima se Otávio não

aparecer. O nome de Otávio é chamado no alto-falante e ele tenta se esconder.
Décio confronta Tônia sobre o e:mail anônimo dando pistas do paradeiro de Ma
ria. Elvira encara Décio e Tônia. Otávio compra uma câmera de vídeo do DJ do
navio. Otávio sente uma tontura e é ajudado por um passageiro. Décio e Tônia
tentam fazer o outro revelar informações sobre o sumiço de Otávio. Flávia diz
para as amigas que está decidida a viver uma aventura no navio.

CORllÇÓES FERIDOS - SBT - 20R30
Aline conta a Flávio que Vitor descobriu que os dois são amantes. Flávio

fica preocupado. Michel confessa a Eduardo que sempre culpou Regina por
todos os seus problemas. Olavo inaugura a Clínica Poupe a Vida. Aline e

Flávio ficam com raiva por ficarem fora do cerimonial. Vitor diz a Aline que o

tempo dela de presidente do instituto está acabando. Janaína e Luciano con

vidam Maria e Eliseu para padrinhos de casamento. Regina perdoa Michel.

Regina diz a Michel que está pensando em adotar urn-çaroto que perdeu os

pais no ciclone. Eduardo flagra Amanda e Vitor abraçados e pergunta o que
está acontecendo entre eles. Flávio aconselha Aline a pegar as fotos que
os compometem. Aline comenta que as fotos estão no cofre do escritório de
Olavo. Vitor afirma a Eduardo que ele não ama Amanda mais que ele. Lucy
revela a Amanda que viajou a Serra Grande para ver Dante. Eduardo afirma
a Vitor que Amanda nunca vai ser dele.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Maria de Fatima Feldmann re�trou um evento inusitado

,·_em sua casa. O gatinho recém-chegado ficou tão amigo da
Dalila, que a cadela até está o amamentando

. Aniversariantes
23/4 limar Siwerdt Artur Hartrnann Mariá C. Klein

Isolde Petre Carla A. Herber Maria EduardaWilbert dos
Adriano Kremke Jean de Souza Simm Clara da Silva Santos
Alex Rosa Jessica T. Lennert 'Cleverson M. Backes Miguel Vieira
Ana Julia Lennert23 Lauro Pelling Denise Ap. L. Henning Nelson Gimenes
Arthur França Conell Lisiane M. de Souza Dinalmar Prutska Odimar Joao Bertoldi
Astrit K. de Carvalho Luana C. Gaspar Eliane Cristine Bogo Olinda Gessner
Bárbara S. Engelhardt Luiz Carlos Prestes Flavio F. Stinghen Patricia Jensen
Bernadete Ap. T. Guths Luiz Carlos R. Chagas Galdino Buzzi Paulo Becker Filho.
Brenda R. da Silva Márcio R. Vitkoski Junior Iraci Feustel Ricardo Senhorinha
Carlos Justino de Andrade Romario V. de Miranda Iraci Rudiger Radunzki Sandro [\ugusto
Charles Schumann Tania Bertoldi Jacira Forbici Sibele Schmidt
Claudio Fuzzi Valeria Maria Soares Jair Antonio da Cruz Solange Geise
Deise Priscila Delagnolo Waltraud Gonçalves Jeferson Alexander Guths Terezinha Piontkewicz
Deneir Alison Marinoso Joao Lacerda Vali Porath Siefert
Fabio Limbalinski 24/4 Kenedi de Souza Valter Arno Wedmann
Femando Dagnollo Akino Toyama Larissa Nicocelli Veronica Lux Enke
Franciene Suelen Junkes Aldo Kanzler Lourdes Neitzel William Thomaz Krueger
Gabriela Bertoldi Aline C. Muller Marciele Erdmann
Hildegardt H. H. Hack Anita Leithold Marco Aurelio de Oliveira
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LIVRO:.
Metallica:
A Biografia

Abiografia possui entrevis
tas, memórias e caderno de
fotos coloridas da banda que
foi para o heavymetal dos
anos 1980 o que Ramones foi

para o punk: o som de uma
. época. Formada em 1981,
misturando os riffs pode
rosos daNWOBHM (New

.

Wave ofBritishHeavyMetal)
c..0m a atitude punk, abanda
Metallica criou seu próprio
gênero, o tprash; foi, sêguída
Dor Slayer, Aiít.h,t;aJÇ·�!�ega::..

I detb, plas nunca Quis ficar
.

restrita a esse rótulo. Jrínta

'!Il0s depois, superou todas as

expectativas e é considerada
amaior banda demetal de
todos os tempos. É a história
iqficial do'grupoque,õjor
llstaBritâiticoMickWãli:

� .• r

.
,
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A seLVA LTDA. GUSTAVO SANCH8Z

ULTl/VIA
/VIéNTE ANDO
/VIS se:NTlNDO

/VIUITO
F�ACO.

JARAGUÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT
• Cine Arcoiris 1
• Guerra é Guerra - Dub. - segunda, terça e quinta às

15h, e diariamente às 17h, 19h, 21 h
• O Lorax - Dub. - sábado, domingo e quarta às
• 14h10
• Cine Arcoiris 2
• A Mulher de Preto - Leg. - 21 h1 O
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 14h40, 17h, 19h10
• Cine Arcoiris 3
• Drive - Leg. - 19h15, 21 h15
• Fúria de Titãs 2 - Leg. -15h15, 17h15

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Titanic (3D) - 17h30, 21 h1 0- Leg.
• Titanic (3D) - 14h - Dub.
.GNC2
• American Pie: o Reencontro - 13h40, 16h20, 19h,
21h30 - Leg.
.GNC�
• Espelho, Espelho Meu - 13h30, 15h40, 17h50 - Dub.
• Xingu - 20h, 22h1 0- Dub.
• GNC4
• Fúria de Titãs 2 - 14h30, 16h30, 19h1 0,21 h20 -

Dub.
.GNC5
• Projeto X - 19h45 - Leg.
• O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida - 13h50,
15h50 - Dub.

• Área Q - 17h40, 21 h40 - Dub.
• SALA VIP
• O Homem Que Mudou o Jogo - 14:10 16:4519:20
21 :50 - LEG

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• American Pie: o Reencontro -14h10, 16h40, 19h15,
21h45 - Leg.

• Jogos Vorazes - 21 h - Leg.
I

• Espelho, Espelho Meu - 14h20 16h30 18h45 - Dub.
• GNC3
• Xingu - 14h30, 19h30 - Dub.
• Área Q - 16h50, 21 h30 - Dub.
.GNC4
• Guerra é Guerra - 20h, 22h - Leg.
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - 13h50,
15h50, 17h50 - Dub.
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - 14h45, 17h, 19h, 21 h20 - Leg.
• GNC6

.

·Titanic (3D) -17h30, 21h10 - Leg.
• Titanic (3D) - 14h - Dub.

S SNTÃO, QUANDO fi QlJS
VAI SAI� DSSSE 5eOSN
TAAISMO S SNT�AA

NA ACADS/VIIA?

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• American Pie: o Reencontro - 14h, 16h30, 19h,
21h30 - Dub.
.GNC2
• Xingu - 13h20 15h20 - Dub
• Guerra é Guerra - 19h15 - Dub.
• 12 Horas 17h20, 21 h1 O - Dub.
.GNC3
• Jogos Vorazes - 13h45 - Leg.
• Fúria de Titãs 2 (3D) - 16h45, 19h30, 21 h45 - Dub.

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Titanic - 12 anos - Leg. - 13h, 16h50
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - OhOO (A)
• Cinepolis 2
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. - 14h15, 16h35,
18h55,21h20
• Cinepolis 3
• American Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

13h45, 16h15, 19hOO,21h45
• Cinepolis 4
• Area Q -10 anos -14h30, 17hOO, 19h30, 22h
• Cinepolis 5
• Xingu -12 anos -14h20, 17h05, 19h15, 21h30
• Cinepolis 6
• Heleno - 14 anos - 13h 10, 15h50, 18h20; 20h55
• Cinepolis 7
·0 Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida - Livre - Dub.

- 13h30
• Fúria de Titãs 2 -12 anos - Dub. -15h45, 20h, 22h15
• Fúria de Titãs 2 - 12 anos - Leg. - 17h55
A - Somente quinta (26/4).

Em "Drive"durante o dia ummotorista (Ryan
Gosling) trabalha como mecânico e dublê em

filmes deHollywood, enquanto que à noite ele
presta serviços para amáfia. Ele é vizinho de Irene
(CareyMulligan), que é casada e tem umfilho
com Standard (Oscar Isaac). Percebendo a situa
ção difícil deStandard, que saiu há pouco tempo
da prisão, omotorista o convida para realizar um
assalto. Só que o golpe dá errado, o que coloca em
risco as vidas do motorista, Irene e seu filho.

Filho de Leonardo
continua internado
o cantor Pedro, filho do cantor Leonar

do, sofreuum grave acidente de carro quan
do ia para Goiás no sábado, após presenta
ção com o primo Thiago. Ele respira com a

ajuda de aparelhos e seu estado ainda é gra
ve.Além do rompimento no baço, ele sofreu
fratura na cabeça. "Há risco de morte, mas
ele é jovem, tem boa saúde e tem tudo para
que seu quadro evolua de forma positiva",
disse omédicoWandervanAzevedo.

Chrystian&BaIf falam
de Luan e Teló

Chrystian & Ralfdisseram não acreditar
no sucesso de nomes como Luan Santana,
Gusttavo Lima e Michel Teló e que artistas

que integram o chamado "sertanejo uni
versitário" vão desaparecer em cinco anos.

"Nenhum deles é sertanejo. Os caras vão

cair, isso é fatal. Eles são bons, mas não to
cam sertanejo. (. ..) O É oTchan era disputa
do. Agora cadê? Essamoda também é pas
sageira", criticouRalf .

Para: ar com espec "
o re a filha

caçulacom 'Iiciane Pinheiro, Bafaella, 2 anos,
Roberto Iustus reafirma que ela não tem nenhu-
ma síndrome, e revelou que ela teve uma esteno
se crânio- facial, doença rara de origem genética.
Trata-se de uma alteração que ocor�e pela fusão
prematuraaos ossos da face e do crânio. Rafaela
passou por Uma cirurgia, emmarço, que ainda

exige o uso de aparelho ortodôntico.

Vocalista do Bee
Gees sai do coma-

o vocalista do grupo Bee Gees, Robin
Gibb, foi internado em estado de coma na
semana passada, depois de ter contraído
uma forte pneumonia. A surpresa foi que,
depois que a família colocou suas músicas
favoritas para ele ouvir, Gibb conseguiu sair
dessa situação. Ele foi capaz demexer a ca
beça e se comunicar com os entes queridos.
Dwina, esposa do cantor, se emocionou, e
disse quemal podia acreditar no que via.

Horóscopo
CVl ÁRIES

-

I
-

Participe ativamente das reuniões de trabalho. Dessa
fonna, aprenderá com a experiência dos colegas.
Pode até mudar o seu jeito de pensar e agir, mas tome
cuidado para não se precipitar. No romance, o clima será
de paixão total: aproveite! Cor. rosa.

� TOURO.·

U Na vida profissional, deixe a timidez de lado e aproveite
para se beneficiar do contato de pessoas influentes.
É um bom dia para divulgar seu trabalho e ampliar a
clientela No campo afetivo, compartilhe objetivos e
sonhos com a pessoa amada Cor. azul-claro.

II GÊMEOS
Aproveite as energias deste dia para ampliar seus
conhecimentos profissionais. O diálogo franco vai
aproximar o pessoal de casa. No romance, ouça as
críticas do par e reflita como melhorar o relacionamento
de vocês: o efeito será imediato! Cor. creme.

� CÂNCER
� Discrição é a palavra de ordem no emprego. Tenha

cuidado com quem comenta sua vida pessoal ou poderá
ver seus assuntos espalhados por aí. Descubra as
preferências da sua alma gêmea para conquistar de veí
o coração da sua cara-metade. Cor. azul-escuro.

11 LEÃo .

UL É o dia ideal para investir em relacionamentos de

confiança com as pessoas de seu convívio. Aproveite
para se aproximar de familiares e vizinhos. No campo
afetivo, aposte no diálogo. Suas atitudes sinceras vão
trazer benefícios ao romance. Cor. cinza.

rYk VIRGEM
I I..l' A troca de experiências pode ser benéfica, então,

aproveite para divulgar seu trabalho. O dia é indicado

para todos os tipos de contatos,�jam pessoais ou
profissionais. No amor, tudo azul. Se deseja começar um
novo romance, siga em frente! Cor. marrom.

Guy Pe8rce entra para
"Homem de Ferro 3"

Guy Pearce entrará para "Homem de
Ferro 3", desde já, um dosmais aguardados
filmes de heróis de 2013. Robert Downey
Ir, volta como Tony Stark; Gwyneth Paltrow
como Pepper Potts e Don Cheadle como

Rhodey, agora já como Máquina de Com
bate, além de Scarlett Iohanson comoViúva
Negra. A novidade, por enquanto, é Sir Ben
Kingsley como o vilão e Pearce que será um
dos criadores da tecnologiaExtremis.

.n.. UBRA
- No campo profissional, não tenha receio de pedir

algum benefício aos superiores. Demonstre que tem
iniciativa e saiba escolher as palavras, assim obterá
vantagens. No campo afetivo, demonstre seu amor
com ações concretas. Cor. vennelho .

m ESCORPIÃO ..
111. Preste atenção no que fala e não faça promessas

vazias. Confie em sua força interior'e siga com suas

atividades de rotina Nas finanças, evite emprestar
,

dinheiro. A dois, reforce os laços existentes. O clima é
de muita paixão ao lado do seu amor. Cor. creme.

.. /\ SAGITÁRIO
l'

-

Na troca de ideias com os colegas de trabalho, pode
encontrar formas práticas de desenvolver suas tarefas.
Converse 'com amigos e pessoas de sua estima.
Atividades com sua cara-metade estão favorecidas. Se
estiver SÓ, bom momento para se declarar. Cor. preto.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"F No trabalho, peça a ajuda dos colegas para resolver os -

problemas e vice-versa. Nos assuntos do lar, não tenha
pressa em finalizar suas tarefas ou poderá se deparar
com contratempos. No amor, uma fase de mais
confiança se inicia no romance. Cor. lilás .

Ao'\A AQUÁRIO
N"\A Se precisar de ajuda, conte com os amigos ou pessoas

próximas. Momento favorável para colocar suas
leituras em dia No campo sentimental, converse mais
com sua cara-metade. Se está SÓ, ótimas energias
para iniciar um relacionamento amoroso. Cor. rosa

PEIXES
Procure as pessoas com as quais se desentendeu
recentemente para restabelecer um clima de paz.
Não convém guardar mágoas, isso só fará mal a
você. No campo amoroso, esctareça mal-entendidos
e tudo ficará bem. Cor: creme.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ES 116 1 TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

.,I.

Edson Ewald apresentou banca de Dissertação de
Mestrado, da PUCIPR, e ganhou nota 10. A família
enviawn recado como homenagem: "Este título é
sómais uma prova da sua determinação, garra�
competência, amor e hwnildade. É a prova de que,
independente das limitações, quem,acredita e quem
quer, faz acontecer. Afinal, como diz a sua "música

preferida'..Ando devagar porque já tive pressa e levo

esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto
.

mais forte mais feliz quem sabe, só levo a certeza de

que muito pouco eu sei, ou nada sei... 'Com eterno
amor e ad:miração, das três mulheres da sua vida".

Parabéns para Eduardo Leandro que completou
seus 14 anos dia 20. Beijo da mãe Melita,

pai Reginaldo e do irmão Bruno.

Desejamos a você muita sa\Íde' e paz!

, "

O Dia d� Indio foi lembrado pelas professoras e

os pequenos do CEI Franz Dorn, em Corupá

Os pais Valdir e Ingelori
-e o irmão Ricardo

parabenizam o pequeno
Jonathan Matheus por
seu terceiro aninho,
que foi comemorado
dia 22. "Que Deus

continue abençoando
nossa família com

, muita alegria e ternura.
"

Amamos você!"

Os tios Odair e Michelle
e os primos Guilherme
e Bruno parabenizam

Andrey dos Santos pelos
18 anos que comemora

hoje. Felicidades!

Felicidades para
Ed Carlos que fez
aniversário dia 21.

Seus amigos Jackson e

Larissa desejam muitos
anos devida

Empreendedores no João Pessoa
"Opções de Investimentos e Como Obter Recursos para
Empresas" é o tema da palestra que Salézio João de Souza
apresenta hoje, dando sequência ao programa daApevi nos
Bairros em 2012. O evento ocorre às 19h30, na Comunidade
Evangélica Luterana de João Pessoa, na ruaManoel Francisco
da Costa, em frente ao Cemitério, contemplando os bairros
Centenário, João Pessoa, Vieiras eVila Lalau . Além da

palestra, o programa oferece consultoria individual gratuita
nas áreas de marketing, comercial, financeiro, planejamento
estratégico e recursos humanos com os consultores do
Sebrae. Informações podem ser obtidas pelo telefone
3275-7028 e pelo e-mail eventos@apevi.com.br.

alestra
AAcijs (Associação Empresarial de Jaraguá do Sul) promove
nesta quarta-feira palestra gratuita para os associados da
entidade sobre o tema liA propriedade intelectual como
mecanismo na inovação". As vagas são limitadas e as

confirmações de presença devem ser feitas pelo telefone
3275-7045 ou pelo e-mail eventos@acijs.com:br. O tema será
conduzido por Tiago Pisetta, graduado emMarketing pela
Unidavi, especializando em Inovação pela Sustentare, técnico
em propriedade intelectual e diretor comercial da Cerumar
Propriedade Intelectual, operadora do Printe. O evento tem

por objetivo entender onde a Propriedade Intelectual está
inserida no processo de Inovação, e conhecer mecanismos de
Propriedade Intelectual como diferenciais competitivos.

Bolsas de Pesquisas
ACatólica de Santa Catarina informa que estão abertas as

inscrições para os interessados em participar do Programa de
Bolsas de Pesquisas com recursos doArtigo 170. As inscrições
podem ser feitas até dia 2 demaio, por meio do formulário
que está disponível no sitewww.catolicasc.org.br/pesquisa.
no mesmo endereço o aluno pode ter acesso ao edital. Podem
concorrer acadêmicos dos cursos de graduação do Centro
Universitário - Católica de Santa Catarina de Joinville e de

Jaraguá do Sul que não recebem bolsade estudos do art. 170 ou
outramodalidade de bolsa oriunda de recursos da Constituição
Estadual, sob a orientação de um professor orientador
vinculado ao corpo docente da Instituição, através de inscrição
de projeto de pesquisa em nível de iniciação científica. Além
disso, o aluno precisa estar do primeiro ao penúltimo semestre

do curso e finalizar o projeto antes de concluir a última fase da

graduação nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias,
Ciências SociaisAplicadas, Ciências Humanas, Linguística,"

"

Letras eArtes, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e outras.
Mais informações pelo telefone 3275-8207 ou pelo e-mail
proinpes@catolicasc.org.br.

Memorização
"KingMemory - Desperte o Gênio dentro deVocê" é o curso

que Sandro Machado ministra dias 25 e 26 (turma 1), das
18h às 22h e dias 5 e 12 de maio (turma 2) - das 8h às 12h, no
Centro Empresarial de Iaraguá doSul. Os públicos alvos são
empresários, professores, estudantes, crianças, idosos e todos
interessados no terna. Investimento paranucleados é de R$

" 165, os associados pagam R$ 182 e os demais interessados
desembolsam R$ 273. Método comprovado na aprovação de
concursos públicos, exames e vestibulares. Inscrições no site
www.apevi.com.br. Ligue 3275-7024 ou e-mail capacitacao@
apevi.com.br.

,"
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Os futuros moradores estiveram no local

pela segunda vez e receberam instruções

Tira Martins

Famílias
fazemVisita
a residencial

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Na última semana, os fu
turos moradores do Re

sidencial Edmundo Pacheco,
localizado no bairro Tifa Mar

tins, fizeram a segunda visi
ta às instalações do prédio.
Representantes da Secretaria
da Habitação e Regularização
Fundiária também estiveram

no local, e fizeram vistoria da

parte elétrica e hidráulica da

construção. Já os Bombeiros
Voluntários passaram orienta

ções de como utilizar os equi
pamentos de segurança.

O empreendimento é resul
tado de uma parceria entre Pre

feitura de Iaraguá do Sul e Ser

viço Social do Comércio (Sesc).
Com o investimento de R$ 1,35
milhão, cada um dos 16 aparta
mentos conta com uma área de

44 m-, Segundo a Secretaria da

Habitação, as obras do residen
cial já foram concluídas e avisita
técnica serve para fazer alguns
eventuais 'ajustes e observações
pelos próprios moradores.

Segundo a secretária mu

nicipal da Habitação, Salete

Walz, as famílias beneficiadas
serão as que tem vínculo com

o Sesc, entre eles comerciantes

que perderam as residências
com as chuvas e deslizamen
tos no anos de 2008 e 2011.

Ela explica ainda que os

apartamentos já estão pron
tos e que a inauguração do

residencial ainda depende de

alguns detalhes burocráticos,
como a emissão das escrituras
do imóveis. A expectativa é que
esses processos sejam concluí
dos dentro de 40 dias. Após isto,
será agendada a data de entrega
das chaves dos apartamentos.

Projeto Lar Legal
Começa a segunda

.etapa do cadastramento
Nesta semana, as famílias

que receberam o convite para
o cadastramento no Projeto Lar
Legal, �

desenvolvido pelo go
verno do Estado, podem com

parecer na Escola Municipal
Gustavo Tank, no bairro Vila
Amizade. A equipe técnica de

regularização fundiária atende
rá aosmoradores na terça, quar
ta e quinta-feira, das 14h às 20h.

A equipe recebe as famílias
da área 2 no salão da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus para
a reunião de apresentação do

projeto. O objetivo é resolver
com agilidade a situação de

irregularidade, viabilizando o

reconhecimento constitucional
do direito social de moradia.

Para fazer o cadastro é pre
ciso levar RG e CPF originais,
certidão de casamento e nas-

cimento, comprovante de en

dereço (conta de água, luz ou

telefone), documentos 'antigos
que comprovem a posse e do
cumentos originais do imóveL

O valor estabelecido pelo
Estado para a realização de
todo processo e levantamen
tos técnicos é de R$ 900, que
poderão ser pagos em parcelas
mínimas de até R$ 49, através
de um boleto bancário.

Nas próximas semanas, os

moradores da área 3 devem
receber os convites. para o

cadastramento e terão prazo
para o comparecimento; Atra
vés deste projeto, serão díví
didos e regularizados os lotes
de áreas pré-determinadas no
município. Os trabalhos serão
feitos também em outros bair
ros a serem definidos. ' i I

.1.;';'11
.··.i�·
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MARCELE GOUCHE

II

APARTAMENTOS Parte dos beneficiados sofreu prejuízos com as chuvas

Cód. 2020 João Pessoa o Edif.
o Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

gara em R$115 mil-Oferta

ar do Oca - terreno- área +/-
4.147 m2 com galpão de

600,OOm2, com mezanino-

R$2.000.000,OO

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem . terreno 530

m2, Valor do imóvel R$ sob c�ns

Cód. 2021-Centro - Edif. Juliana
Apartamento 1 suite, 1 quarto, salal
copa, .cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira, sacada garagem - of.

R$ 175 mil

'X:J
--

... "*�ít!'i�.�,
,. ".,.,� ("� �

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
ala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob consulta

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa
mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

cozinha, despensa, lavanderia
varanda, garagem, churrasqueira,

jardim - R$ 185 mil
PROJETOS E CO,NSTRUÇOES

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande
experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA

(SFH).minha CASA minha VIDA!

. -Projetos Estruturais e Arquitetônicos

Barra o Próx Motel Kalahari o Área
Industrial com 33.522,00 m2, com
205 metros de frene 'para a rua

Wolfgang We.ege
Valor: 2.700.000,00

suíte, 2 quartos, sala jantar, sala
TV, copa, cozinha, despensa,

bwc, lavanderia varanda, piscina
7 x 4 , 1 garagem, sala de festas e

churras ueira iardirn R 400mil

Cód. 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$165 mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala!

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem o

R$ 125 mil, ..

Casas Bairro Área/Terreno· Construção· Valor
1048 Centro 532m2 150m2 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m2 100mil

1075 Chico de Paulo 430m2 120m2 155mil
1107 Nereu 375m2 100 m2madeira SOmil

Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m2/Sufte+2q 115mil
2017 Amizade Cond. 3quartos 130mil
2020 joãoPessoa Próx. Posto Mime 2 quartos 115.mil

Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach) 4.000m'+/- 510mil
3051 GuaramirimBR280 2.450m2 3aluguéis 450mil
3054 João Pessoa jr 918,00m2 180mil
3055 Barra do Sul +1-350m2 Próx. Trapiche 25mil
Chácaras
4006 Mass.lRib Gustavo 201.000m' HI5mil
4007 São Bonifácio' 242.000m2 • (Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel- Centro - ap 3quartos R$765,OO

:.' MAIS OPÇOES,'�IGUE:47-33?'2-1700' -. �1 1'2-.1'700" ,
.

,�' � ,
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Ponto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica se

Apedagogia do opressor
Seguindo a saga dos jornalistas

da revista Veja Leandro Narlo
eh e Duda Teixeira, autores do livro
"Guia politicamente incorreto da
América Latina', encontra-se nas

prateleiras das livrarias um símile

de conteúdo parecido, intitulado

"0 retorno dos idiotas", de.Álvaro
Vargas Llosa, diretor do "Centro

para a prosperidade global", dedi
cado a divulgar a panaceia do in
dividualismo globalizado. Existe

uma simbiose carnal entre estes

indivíduos, resultado de um claro

conteúdomarqueteíro destinado a

perpetuar a pedagogia do "pensa
menta único", sustento ideológico
de um modelo que, apesar de seu

feitiço inicial, entrou numa etapa
senil que vaticina sua morte defi-

.

nitiva. A fragmentação do discurso
destes senhores peca pela descon
textualizacão histórica, que lhes

permite fazer uma criminalização
descarada dos resultados das no
vas políticas adotadas por alguns
países da região. Toda a paraferná
lia que é utilizada como argumen

tação, apenas reproduz uma visão

totalmente comprometida com os

interesses de um modelo que asso

cia o mito liberal à globalização ir
reversível, marcada pela economia

Com o reajuste de 138% aplicado
em um ano no valor do venci

mento inicial da carreira do magis
tério, o Governo do Estado, além de

cumprir a lei do piso salarial do ma

gistério, honrou a promessa estabe
lecida com omagistério de SC no ano
passado, quando se comprometeu a

reajustar o valor do piso de acordo
com o disposto na referida lei.

Atualmente, nenhum professor
catarinense percebe vencimentos

menores que R$ 1.450,87, sendo

que com o acréscimo da regência de
classe e do valor do vale alimenta

ção um professor das séries iniciais

do ensino fundamental recebe salá
rio superior a R$ 2.200,00 para uma
jornada de 40 horas. Um aumento

salarial demais de 90% em um perí
ado de 12 meses frente a uma infla

ção de 5% e uma taxa de atualização
do piso divulgada pelo MEC de 41%

acumulada em 24meses.

Estes números comprovam o

grande esforço do Governo para.

cumprir a lei. Porém, a aplicação da

lei, por ser uma lei de piso e não de

reajuste salarial tem uni efeito cola

teral perverso, pois leva a uma com

pressão da carreira dos professores.
Ainda assim, o Governo, em um pro-

de mercado. Esta expressão capen

ga da velha ilusão de "laissez faire"
do século 19 ficou enclausurada no

seu próprio fracasso.Mesmó assim,
os autores ridicularizam o passado e

todo tipo de iniciativa que venhaa
se contrapor à ideia de que devemos .

ser eternos colonizados. Não impor
tam as consequências do trágico ca
minha iniciado pela ondaneoliberal
dos anos 1990. Os ideólogos desse

modelo continuam insistindo na

mecânica da "destruição criadora'

do capitalismo do desastre.
Se existe algum problema, isso

é culpa dos "métodos ineficazes
/ das novas gerações de revolucio
nários" que' tentam sabotar um

projeto assentado na, prosperida
de de um mercado livre de amar

ras. Apesar de que a realidade des
mente tal crença, lá estão os gurus

para explicar que tal leitura é falsa,
resultado do "ego fraco dos nossos

povos" "profundamente ressen

tidos" por serem excluídos como

"cidadãos do mundo". Tal retórica
tenta eliminar contribuições. im
portantes para entender a história
latinoamericana. Entre elas se en

contra o fenômeno do subdesen
volvimento como a face oposta do
desenvolvimento. Essa manobra

Artigo

se e a leí'do piso
cesso de reorganização dos investi
mentos em educação, apresentou
esta semana um plano de descom

pressão da tabela salarial aos profes
sores que elevará os demais venci

mentos de carreiraem mais de 70%

até final do ano que vem.
Aomesmo tempo, o Governo de

SC vem participando de negocia
ções em nível federal para que se

jam feitas alterações na lei do piso
para garantir sua sustentabilidade.
Segundo o próprio site da CNTE,
23 estados brasileiros' apresentam
problemas para cumprir a lei, sen
do que governando estes estados

estão governadores dos princi
pais partidos brasileiros como: PT,
PSDB, PSD, PMDB, DEM e PSB.

Portanto, as eventuais dificuldades
de aplicação da lei correm longe de

questões puramente ideológicas,
partidárias ou administrativas, pois
é estatisticamente improvável que
tantos ao mesmo tempo tenham

problemas com a referida lei sem

que a mesma seja a principal razão
dos problemas enfrentados.

No formato atual da lei, tem ra

zão o jornalista que recentemente

afirmou que podemos começar a

preparar dois calendários anuais para

serve apenas para ocultar os ide
ais progressistas dos anos setenta,
que se apresentavam como a es

perança de um mundo mais jus
to e fraterno. Os astutos espertos,
donos das riquezas concentradas

globalmente, calam o fracasso da
euforia neoliberal dos anos 90 de

governos mascarados de demo
cracia formal, mais que na reali
dade sempre foram manejados
por mafiosos de colarinho bran

co. O projeto de decomposição
cultural realizado por publicações
de tal natureza, que utilizam uma

vertente pedagógica destinada

a substituir as crenças coletivas

igualitárias fundamentadas nas

identidades nacionais, por outras
centradas nas diversas formas de

egoísmo individualizante e depre
ciativas, só servem para revitalizar
e justificar o parasitismo preda
dor da financeirização da econo

mia. Qual seriam seus objetivos?
Desmoronar qualquer iniciativa

que tente impedir a continuidade
do "covil dos espertos", de modo a

assegurar as réplicas de suas má

gicas financeiras que, entre outras

coisas, lhes permita continuar

construindo suas riquezas ilimita
das à custa da pobreza dos povos.

"

as escolas: um sem greve e outro com

. greve, sempre com graves consequ
ências para alunos da rede estadual e

para toda a sociedade catarinense.
A hora não é de confronto entre

Governo e categoria e sim, de união
de esforços para que possamos tra

balhar no aprimoramento da lei,
pois ninguém nega o valor do princí
pio da lei do piso que é a valorização
do magistério. Ao mesmo tempo,
precisamos em conjunto, Governo,
categoria e sociedade, estabelecer
umapolítica consistente para a edu
cação de SC que permita ao lado da
constante e sustentável melhoria

salarial dos professores, a aplica
ção de recursos na recuperação da
infraestrutura de nossas escolas e a

implantação de um projeto pedagó
gico que prepare nossos jovens para
o novomundo que vivemos.

Que possamos construir um

pacto pela Educação de SC sem ra

dicalismos e respeitando aqueles
para quem a Educação é a grande
ferramenta de progresso humano e

social - nossos estudantes.

Eduardo Deschamps,
Secretário de Estado

da Educação

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 69/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/4/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às

16h
DATA DA ABERTURA: 15/5/2012 14h

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

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

���e�ooB_ �IFederação da AgriculbJra e Pecuária do Estado �
de Santa çatarina FAESC

ED'IT,AL

CONTRIBUiÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FíSICA - EXERCíCIO DE 2012

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - eNA, em conjunto com a Federação da

Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina - FAESC e o Sindicato do Produtor Rural de Abdon

Batista; Sindicato Rural de Abelardo Luz; Sindicato Rural de Agrclândia; Sindicato Rural de

Agronômica; Sindicato Rural de AguaDoce; Sindicato do Produtor Rural deAlfredoWagner; Sindicato
Rural de Angelina; Sindicato Rural deAnita Ganbaldi; SindicatoRural deAraranguá; Sindicato Rural de

Armazém, Sindicato Rural de Aurora; Sindicato dos Produtores Rurais Bela Vista do Toldo; Sindicato

Rural de Benedito Novo; Sindicato Rural de Bhunenau; Sindicato Rum! de Bom Jardim da Serra;
Sindicato Rural de Bom Retiro; Sindicato Rural de Braço do Norte; Sindicato Rural de Campo Alegre;
Sindicato Rural de Campo Belo do Sul; Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Erê; Sindicato-dos

.

Produtores Rurais de Campos Novos; Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas; Sindicato RtU-ft!'de

Capinza!; Sindicato Rural de Caranduvas; Sindicato Rural de Caçador; Sindicato Síncravesc; Sindicato
Rural de Chapecó; Sindicato dos Produtores Rurais de Concórdia; Sindicato Rural de Correia Pinto;
Sindicato Rural de Curitibanos; Sindicato dos Produtores Rurais de Dionísio Cerqueira; Sindicato Rural
de Fa..xinal dos Guedes; Sindicato Rural de Florianópolis; Sindicato dos Produtores Rurais de Fraiburgo;
Sindicato Rura! de Galvão; Sindicato Rural de Ilhota; Sindicato Rural de Imaruí; Sindicato dos

Produtores Rurais de Imbuia; Sindicato Rural de Ipumirim; Sindicato Rural de Irani; Sindicato dos

Produtores Rurais de Irineopolis: Sindicato Rural de Iraiópolis; Sindicato dos Produtores Rurais de

Itapiranga; Sindicato Rural de ltuporanga; Sindicato dos Produtores Rurais de Jacinto Machado;
Sindicato Rural de Jaguaruna; Sindicato Rural de Joaçaba; Sindicato Rural de Joinville; Sindicato Rural
de: Lages; Sindicato RUfai de Lebou Regis; Sindicato dos Produtores Rurais de. Mafra: Sindicato do

Produtor Rural de Major Vieira; Sindicato dos Produtores Rurais de Massaranduba; Sindicato dos

Produtores Rurais de Meleiro; Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Castelo; Sindicato Rural de

Nova Veneza; Sindicato Rural de Orleans; Sindicato Rural de Otacilio Costa; Sindicato Rural de Ouro

Verde; Sindicato dos Produtores Rurais Palmitos; Sindicato dos Produtores Rurais de Papanduva;
Sindicato dos Produtores Rurais de Paraíso; Sindicato Rural de Petrelândia; Sindicato Rural de

Pinhalzinhc; Sindicato Rural de Ponte Alta; Sindicato Rural. de Ponte Serrada; Sindicato Rural de Pouso

Redondo; Sindicato do Produtor Rural de Quilombo; Sindicato dos Produtores Rurais de Rancho

Queimado; Sindicato Rural. de Rio das Antas; Sindicato Rural de Rio do Campo; Sindicnto dos

Produtores Rurais de Rio do Oeste; Sindicato Rural de Rio do Sul; Sindicato Rural de Rio dos.Cedros;
Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Fortuna; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Negrinho;
Sindicato Rural de Santa Cecília; Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rosa de Lima; Sindicato dos
Produtores Rurais de Santa Terezinha; Sindicato Rural de Seara; Sindicato Rural de São Bento do Sul;
Sindicato dos Produtores Rurais de São Bonifácio; Sindicato Rum! de São Domingos .Sindícato Rural de
São Joaquim; Sindicato Rural de São José; Sindicato dos Produtores Rurais de São Jose do Cedro;
Sindicato Rural de São José do Cerrito; Sindicato dos Produtores Rurais São Lourenço do Oeste;
Sindicato Rural de São Martinho; Sindicato dos Produtores Rurais de São Miguel do Oeste; Sindicato

Rural de Taió; Sindicato Rural de Tangará; Sindicato dos Produtores Rurais de Timbé do Sul; Sindicato

Rura.l de Três Barras; Sindicato Rural de Tubarão; Sindicato Rural de Turvo; Sindicato Rural de Urnbici;
Sindicato dos Produtores Rurais de Urupema; Sindicato dos ProdutoresRurais deVidal Ramos; Sindicato
dos Produtores Rurais de Videira; Sindicato dos Produtores Rurais de Xanxerê e Sindicato Rural de

Xaxim com base no Decreto-lei n" 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe. sobre a Contribuição
Sindical Rural- CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605

da CLT, vêm NOTIFICAR e COl\'YOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel

rural ou empreendem, a qualquer titulo, atividade econômica rural, enquadrados como "Empresários" ou

"Empregadores Rurais", nos termos do artigo 1°, inciso II .. alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para
realizarem o pagamento das Guias deRecolhimento daContribuição Sindical Rural do exercício de 2012,
devida por torça do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e. os artigos 578 e seguintes da CLT,

aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de

2012, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de

recolhimento da Contribuição Sindica! Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o

produtor rural em mora e o sl\ieitárá ao pagamento de juros, multa e atualização monetária f.3revistos no
(litigo 600 da CCr. As guias toram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas

Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR, repassadas à CNA pela Secretariada
Receita Federal do Brasil, com amparo no que estabelece. o artigo 17 da Lei n" 9.393, de 19 de dezembro

de L996, e estão sendo remetidas por via posta! pata os endereços indicados na", respectivas declarações.
Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento das GLÍtas de Recolhimento pela via posta}, os
contribuintes deverão solicitar aemissão da 2" via diretamente à Federação daAgricultura doEstado onde
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua

retirada, diretamente, pela imemét, no síte da eNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais

impugnações administrativas contra () lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas .. no prazo

de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito, perante :l CNA, situada JlO SGAN

Quaêra (lOl,MMulo K, Editlcio eNA,Brasília:: l)istl"ito Federal,Cep; 70.830-903. O protocolo das

impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da eNA ou da Federação da Agricultura. do

Estado, podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima

. mencionado. O sistema sindicai rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do

Brasil-Cl-lá, pelas Federações Estaduais deAgricultura e/ou Pecuária c pelos Sindicatos Rurais e/ou de

ProdutoresRurais.
Brasília,09 de Abril de 2012.

Kâtia Regina deAbreu
Presidente OVA

José Zeferino Pedrozo
Presidente R4ESC

, 'r I .. í '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apontamento: 207285/2012 Sacado: ANGEWMAXIMO PIRES DEMORAIS Endereço: RUAMAXARIHUR
FIEDLER 120 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-330 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Es

pécie: NP - N'Titulo: 000043487923 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.627,20 Data para pagamento:
24 de abril de 2012ValorR$394,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.208,86 - Juros: R$ 371,08 Emo
lumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

Tabelionato Griesb.ach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROI'ESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, se�e a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias uteis, 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
PROTFSTO:
Apontamento: 207199/.2012 Sacado: ADRIANO MACHALESKY Endereço: RUA BERNARDO DORBUS

CH,1983 - BAEPENDI - Iaraguã doSul-SC - CEP: 89256-100 Credor: BVFINANCEIRASACREDITO FINAN

CIAMENfO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131039132 - Motivo: faltade pagamen
toValor: R$ 1.177,91 Data para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$69,17 Descrição dos valores: Valor

do título: R$ 1.079,83 - Juros: R$ 46,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207276/2012 Sacado: ANDERSON CABRERACORTEZ Endereço: RVERONICAOROSA 195
- BARRADO RIO CERRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-791 Credor: BVFINANCEIRAS/A CF! Portador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 131038818 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.271,06Data para pagamento:
24 deabril de 2012ValorR$190,98Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.044,92 - Juros: R$ 167,88Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 207279/2012 Sacado: ClAUDINEIAPARECIDO DOS PASSOS Endereço: RUAOSCAR SCH
NEIDER 100 ill633 CX2 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-640 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Espé
cie: CBI - N°Titulo: 998704500-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.250,92Data para pagamento: 24 de
abril de 2012ValorR$229,50Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.984,70 - Juros: R$ 206,40Emolumen-
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

.

Apontamento: 207195/2012 Sacado: COMERCIALBELENICEDEMERC I.lDA Endereço: RUALUIZ SARI1
1207 - NEREURAMOS - laraguã do Sul-SC - CEP: 89265-500 Credor: FRANOSCO PEREIRAPACHECO EPP

Portador: - Espécie: DMI - N"TiQ.Jlo: 1489001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 414,54 Data para pa
gamento: 24 de abril de20l2ValorR$23,79Descrição dos valores: Valor do título: R$ 348,60

- Juros: R$ 0,69
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 206941/2012 Sacado: DUFORT lND METAIlCA I.lDA Endereço: lDMAZ FRANOSCO DE
GOES 355 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89252-170 Credor: TRANSBENS TRANSPORTES G I.lDA Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 00162 - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 554,67Data parapagamento: 24 de
abril de 2012Valor R$25,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 2,66 Emolumentos:
R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207071/2012 Sacado: DUI'ECH ROBODCS I.lDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 SAL 15 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: BAUMIERAUTDMATION I.lDA Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 024922 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 792,16 Data para pagamento: 24 de
abril de 2012Valor R$25,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 728,18 - Juros: R$ 2,67 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 207053/2012 Sacado: EUZABEIE FABlANI Endereço: R ERVIN RUX 2870 - RIO DA LUZ I
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: Credor: GRAITOFAC FOMENfO E ASSESSORIA COMERCIAL I.lDA Por
tador: - Espécie: CH - N°Titulo: 0013382 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.674,79Data para paga
mento: 24 de abril de 2012ValorR$loo,13Descrição dos valores: Valordo título: R$ 2.539,50 - Juros: R$ 77,03
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 207057/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL I.lDA ME Endereço: RUA JOAOWIEST

JUNIOR 969 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:ATIANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI
REITO Portador: COM DE PROD QUIMICOS RE Espécie: DMI - N° Titulo: 0001038501- Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 3.241,13Datapara pagamento: 24 de abril de2012ValorR$28,40Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.180,70 - Juros: R$ 5,30 Emolumentos: R$l1,60 � Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 206864/2012 Sacado: FlAVIO RODRIGO O ClA I.lDA EPP Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH 690 SLA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: BANCO BRADESCO S/A Portador: - Espécie:
CH - N° Titulo: UA-OOOO76 O - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.159,15 Data para pagamento: 24 de
abril de 2012ValorR$loo,24Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.030,00 - Juros: R$ 77,14Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 206866/2012 Sacado: FlAVIO RODRIGO O ClA I.lDA EPP Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH 690 SLA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Credor: BANCO BRADESCOS/A Portador: - Espécie:
CH - N°Titulo: UA-OOOO75 2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.179,45 Data para pagamento: 24 de
abril de 2012ValorR$120,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.030,00 - Juros: R$ 97,44 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontàmento: 207280/2012 Sacado: GIOVANE CUBAS BORGES PINTO Endereço: RUAWOLFGANGWE

EGE 670 CASA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89262-000 Credor: BV FINANCEIRA SA CREDITO FlNANClA
MENfO E INVESTlMENfO Portador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 131043022 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 990,69 Data para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$101,45 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 851,71- Juros: R$ 78,35 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 207203/2012 Sacado: JAIRTO CARWS'BEW/SONITEC SERVICOS E PRODUTDS DE En

dereço: RUAHILDAFRIEDELLAFIN 583 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-275 Credor: BVFINANCEIRASA

Titulo: 4265607970 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 12.817,65 Data para pagamento: 24 de abril de
2012ValorR$1.877,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$10.910,81- Juros: R$1.854,83 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

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

Apartamento: 206965/2012 Sacado; NGTFERRAMEND\S I.lDA Endereço: R. RINAl.DOBOG0930 - JARA
GUADOSUL-SC - CEP: 89258-070 Credor: SAINT - GOBAlN DO BRASILPRODUTOS lNDUSI'RI Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 0001710601 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.105,56 Data para paga
mento: 24 de abril de 2012Valor R$25,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.050,00 - Juros: R$ 2,80
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência:R$15,46

Apontamento: 207253/20�2 Sacado: AAe. eONFECCOES I.lDA Endereço: R:HENRIQUE BORTOLlNI
GALPAO 02 280 - JARAGUADO SUL-SC - CEP.: 89253-360 Credor: UNIVERSAL lNDUSTRIAS GERAIS I.lDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000020123 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.430,41 Data para
pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$50,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.350,57 - Juros:
R$ 27,83 Emolumentos:R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

CREDITO FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131038041 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.971,00 Data para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$439,80 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.480,36 - Juros: R$ 416,70 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 207387/2012 Sacado: JARAGUA CARGO I.lDA Endereço: RUA GUSTAVO FRIEDEMANN
61 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-190 Credor: VENTUS PNEUS I.lDA Portador: - Espécie: DMI -

N" Titulo: 8343.1/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.318,36 Data para pagamento: 24 de abril de
2012Valor R$31,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.256,00 - Juros: R$ 8,79 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 207275/20l2 Sacado: JOAO BOSCO GOMES LOPES Endereço: RUAVINTE E CINCO DE JU
LHO 1525 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: BVFINANCEIRASACREDITO FINANCIAMENfO
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131033811- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.541,57 Data para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$88,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.433,54 - Juros: R$ 65,46 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 5,27
---------------------------_:.._----------------------------------------------------------------------------------------�----

Apontamento: 207207/2012 Sacado: JOVANI DOS SANlDS Endereço: RUAEVARISlD FRANCENER 30 - la
raguá do Sul-se - CEP: 89254-310 Credor: QFRASA - CREDITO, FINANQAMENTDE INVESTIMENTD Por
tador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 258060000179 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.620,31 Data para
pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$1.749,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.839,37 - Juros:
R$1.726,62Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 207141/2012 Sacado: KASA DESIGNE COM. MOv.oEe. I.lDA Endereço: AV GETUllO
VARGAS 5 SALA 1 E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: lNDONESlA COMEROO DEARTESANATOS
I.lDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: A-82/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 487,11 Data

para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$24,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 397,31- Juros:
R$l,05 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 207200/2012 Sacado: KAl1ANI DA CUNHA RAMOS Endereço: RUA GUILHERME KOEH
LER 185 CASA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-140 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Espécie: CBI - N"
Titulo: 998213024-8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.544,53 Data para pagamento: 24 de abril de
2012Valor R$396,33Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.113,04 - Juros: R$ 373,23 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,!!6
Apontamento: 207335/2012 Sacado: LEONARDOANroNIOXAVIERDASILVAME Endereço:AVGETUllO
VARGAS 268 - Iaraguã doSul-Sf - CEP: 89251-000 Credor: WLE DESENVOLVIMENfO DE SOFTWARE E
ASSESSORIA I.lD Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 006000005392001 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 139,01 Data para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$23,85 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 91,00 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207336/2012 Sacado: LEONARDOANroNIOXAVIERDASILVAME Endereço:AVGETUllO
VARGAS 268 - laraguá do Sul-se - CEP: 89251-000 Credor: WLE DESENVOLVIMENfO DE SOFTWARE E
ASSESSORIA I.lD Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 006000003598001 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 720,17 Data para pagamento: 24 de abril de 20l2Valor R$31,51 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 664,50 - Juros: R$ 8,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207333/2012 Sacado: LUIZ CARWS MELW Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK 293 -

Iaragua do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: SL SERVICOS DE COBRANCAS I.lDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: Ol/Ol-IM - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 347,11 Data para pagamento: 24 de abril
de 2012Valor R$23,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 290,49 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 207334/2012 Sacado: LUIZ CARWS MELW Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK 293 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: SL SERVICOS DE COBRANCAS LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: OllOl-LUIZCM - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 319,56Data para pagamento: 24 de
abril de 2012Valor R$23,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 263,00 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 207330/201� Sacado: MAGAZINE O E C I.lDA Endereço: RWAI1'ER MARQUARDT 727 -

BARRA DO RIO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: MAREL lNDUSTRIA DE MOVEIS SA
Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 0096385007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.013,35Data para
pagamento:24 deabril de2012ValorR$25,34Descriçãodosvalores: Valordo título: R$963,85 - Juros:R$2,24
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207206/2012 Sacado:MAROO KREMCHlNSKl Endereço: RUAHERCII10ANACLEID GARCIA
436 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89250-000 Credor: QFRASA - CREDITO, FINANQAMENTDE INVESTIMENID
Portador: - Espécie: CBI - N"TItulo: 182690004578 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 15264,53Data para
pagamento: 24 de abril de 2012ValorR$2.676,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$12.536,94 - Juros: R$
2.653,65 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$36,64

Apontamento: 207198/2012 Sacado: MARCOS ANTONIO DE MORAES Endereço: RUA HILDA FRIEDEL
lAFIN 454 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89266-275 Credor: BVFlNANCEIRASACREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 251015816 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$
1.706,58 Data para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$94.40 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.561,34 - Juros: R$ 71,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 36,64

Apontamento: 207282/2012 Sacado:MARIAIRENERAMOS Endereço:RVICTORIOPRADI 313 - laragua do
Sul-SC - CEP: 89253-400Credor: BANCO BRADESCO FINANOAMENTOS S/A Portador: - Espécie: NP - N"

Apontamento: 207278/2012 Sacado: REINAl.DO BORGES DA CRUZ Endereço: RUA IRlNEU FRANZNER
1010 CASAC - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-740 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N°
Titulo: 998884105-3 - Motivo: falta de pagàmentoValor: R$ 1.131,65 Data para pagamento: 24 de abril de
2012Valor R$66,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.032,68 - Juros: R$ 43,02 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 207202/2012 Sacado: RODRIGO GOETTEN Endereço: RUAANDREVOlTOLlNI 651 - NE
REU RAMOS - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89265-700 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Espécie: CBI - N"
Titulo: 998410189-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.211,59 Data para pagamento: 24 de abril de
2012ValorR$635,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.533,97 - Juros: R$ 612,37 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 207405/2012 Sacado:·ROSANA CARVALHO Endereço: RUAALVINOWOLPI 90 CASA - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89266-310 Credor: CENTRO FORM CONO LES I.lDA EPP Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 30279 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 252,22 Data para pagamento: 24 de abril de
2012ValorR$25,46Descrição dos valores: Valor do título: R$l86,85 - Juros: R$ 2,36 Emolumentos: R$l1,60

:_������-��;_��:��-������:�-�::�-���������-�:��------------------------------------------
Apontamento: 207159/2012 Sacado: ROSILENE LITZ Endereço: RUA JORGEVERBIENENWIE 10 - Iara
guá do Sul-se - CEP: 89254-372 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 0171483019 - Motivo: falta depagamentoValor:R$ 243,61 Data parapagamento:
24 de abril de2012ValorR$24,47Descrição dosvalores: Valor do título: R$187,92 - Juros:R$l,37Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 207281/2012 Sacado: SAIATIEL ALVES MACHADO Endereço: RUA HENRIQUE PIAZE
RA 38 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-060 Credor: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANOAMENfü E
INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131038062 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
4.548,53 Data para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$670,54 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 3.853,83 - Juros: R$ 647,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207085/20l2 Sacado: SOB COMEROO DE ALIMENTOS IIDA Endereço: RUA MAXWI
LHEM 594 - BAEPENDI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: Credor: RAPIDOTRANSPAUW I.lDA Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 781063-0l - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 562,98 Data para pagamento: 24 de
abril de 2012Valor R$23,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 510,12 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos:
R$ n,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207065/2012 Sacado: SEMAMANUT.COM.EQUIP.lNDUSI'RI Endereço: RUAJOAOTOZlNI
95 - CORUPÁ-SC - CEi-: 89278-000 Credor: HB FOMENfO MERCANTIL IIDA Portador: ESCOFAS lND
COM ESC Espécie: DMI - N° Titulo: 177/12-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 580,22 Data para
pagamento: 24 de abril de2012ValorR$24,57Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 490,00 - Juros: R$ 1,47
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 207292/2012 Sacado: THIAGOAIROSOMENEZES ME Endereço: AVMARECHALDEODO
RO DA FONSECA 1188 - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89251-702 Credor: STAR.KE SECURTI1ZADORASA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 7284 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.846,18Data para paga
mento: 24 de abril de 2012Valor R$27,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.790,OO - Juros: R$ 4,F
Emolumentos: R$l1,60 - Publicãção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 206919/2012 Sacado:VIVIANMARIAAMARALDE SOUZA Endereço: RUAANNIETAMA
THIAS ENKE 159 - Iaraguã do Sul-se - CEP: 89255-760 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPRE
ENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0194857006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 311,58
Data para pagamento: 24 de abril de 20l2Valor R$25,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 251,40 -

Juros:R$l,92 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 206878/2012 Sacado:WILIAMMITSUO Endereço: RUAWALDEMAR GRUBBA 2680 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-500Credor: CENTRALDE FOMENfOCOMLI.lDA Portador: SECURITYFILM
COM lNSIAL FILME E PFllCULA DE POL Espécie: DMI - N" Titulo: 9656 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 354,29 Data para pagamento: 24 de abril de 2012Valor R$23,80 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 300,02 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 16,27

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
24/04/2012. Jaraguá do Sul (SCl, 24 de abril de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 38
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Campeonato Varzeano

Mais quatro garantem vaga
,

.
.

Operário, Atlético
Independente (}!i',
Santo Antônio e

Kiferro se garantem
na próxima fase

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

Henrique Porto

Mais quatro equipes garanti
ram vag?- na segunda fase

do 30° Campeonato Varzeano de

Jaraguá do Sul. A quarta' rodada '

da primeira fase foi realizada no
sábado, com apenas oito jogos,
válidos pelas Chaves A, B, C e D.

A Chave A definiu as duas

equipes classificadas. No Gui
lherme Tribess, o Operário/Ro
tabella/Sipar bateu o Flamen

go "B" por 3 a 2 e ficou com

uma das vagas. A outra é do
Atlético Independente "1\.', que
goleou aVerdureira Nair/União

por 9 a 1, naVila Lalau.
Pela Chave B, o já classifica

do Amizade/H Bordados/Mó
veis Bóeing assegurou a primei
ra colocação ao 'empatar sem

gols com o Confort Fine/Gar
tran, no Guilherme Tribess. No
outro jogo, o Tigre Materiais de

HENRIQl1E PORTO/AVANTE!

ARTILllEmO Maba deixou sua marca na vitória da Kiferro por 2 a O

Construção se aproximou da

vaga ao vencer o Roma/Auto
Elétrica/Nei Automóveis, por
2 a l, naArsepum.

Na Chave C, o Sport Club
Santo Antônio garantiu a vaga

.

e a primeira colocação na fase
ao bater os Meninos Rio da

LuzVitória, por 4 a 1, na Arse
pum. O Roma"Esporte Clube

IRIANE PORTO/AVANTE!

GOLEADA Placar de 41 a O é comparável a
uma goleada por 6 a O no futebol tradicional

se manteve na briga ao ven

cer a Borracharia Senem por 2
a 1, no Santo Antônio.

,A Kiferro ficou com uma

das vagas da Chave D. NaVila

Lalau, venceu o Atlético Inde

pendente por 2 a O, com gols
de Vandinho e Maba. Mesmo
com a vitória por 1 a O sobre o

Clube Atlético União, no San-

to Antônio, a Forprem chega
na última rodada sem chan
ces de classificação.

O Campeonato Varzeano

apresenta uma média de 3,5
gols por partida, com 171 ten

tos anotados em 48 jogos. A
quinta - e última - rodada da

primeira fase acontece no dia
5 demaio, com dezesseis jogos.

IaraguáBreakers aplica 41
a O no ItapemaWhite Sharks
O Jaraguá Breakers mante

ve sua tradição de vitórias no

João Marcatto e bateu o Itapema
White Sharks por 41 a O, no do

mingo. O resultado reabilitou os

"quebradores" nÇ> Campeonato
Catarinense de Futebol Ameri
cano e encheu o grupo de moral

para o próximo compromisso,
dia 5 de maio, no clássico contra
o Corupá Buffalos. Richard abriu
o caminho da vitória logo .na

primeira investida dos Breakers,
Marcelo converteu o ponto extra,
marcando 7 a O. Ainda no pri
meiro quarto, Everton ampliou e

Marcelo converteu novamente o

ponto extra, abrindo 14 aO.

Ainda antes do intervalo,
Felipe interceptou um passe
e correu para ampliar o placar
para os Breakers. Porém, desta
vez os "quebradores" não con-

verteram o ponto extra e foram
descansar vencendo por 20 aO.

Na volta, os Breakers man

tiveram o ritmo e aos poucos
foram aumentando o placar.
Nasgul marcou o quarto tou

chdown jaraguaense, �om Mar
celo convertendo o ponto extra.

Na sequência, Castilho recupe-
, rou um 'fumble' na 'endzone' e

ampliou. Everton teve sucesso

na conversão de dois pontos,
ampliando o placar para 35 aO.
Coube a Everton fechar o placar '

com mais um touchdown, após
interceptar um lançamento.

/

Na próxima rodada,
a equipe do Jaraguá
Breakers recebe o

Corupá Buffalos no
João Marcatto, dia 5.\

www.ocorreiodopovo.com.br

,

Basquete
Vitórias no
Catarinense

O basquete Sub17 de Iara
guá do Sul segue invicto no

Campeonato Catarinense.
Na tarde de sábado, os garo
tos comandados de Milton
'Mateus alcançaram o quarto
triunfo, ao batero Balneário

Camboriú, por 70 a 45. Já as

meninas comandadas por lu
lia Patrício venceram Ioinvíl
le, por 60 a 30, em sua partida
de estreia. Os jogos acontece
.rarn no Clube Beira Rio.

'Copa Pomerode
,

,

'"
.

Trespontos
Cruz de Malta e Botafogo en
traram em campo no domingo,
pela sétima rodada da primeira
fase da Copa Pomerode. Em
casa, o Botafogo venceu os po
merodenses do Müller, por 2 a

O. No Testo Alto, o Cruz deMalta
enfrentou o Caramuru, no Está
diaAlípio Nunes, onde acabou
superado por 2 a l. O Cruz de
Malta é o terceiro (la pontos)
e o Botafogo o sétimo (7 pontos).

Guaramirim

Bem Bolado

dispara
o Bem Bolado- abriu vantagem
na primeira divisão do Cam

peonatoVarzeano de Guara
mirim. Na tarde de sábado,
venceu o Cruzeiro por 3 a l,
chegando aos 12 pontos. Na
segunda divisão o destaque é
o Benfica que passou apertado
pelo Lion, por 3 a 2, também
chegando aos 12 pontos. O
Juventus lidera a outra chave.
Os resultados da rodada estão

disponíveis no Tabelão.

Futsal

Sub17 é líder
A equipe de futsal sub17 do
Colégio Evangélico Jaraguá/
FME conquistou sete pontos
no turno da segunda fase do

. Campeonato Catarinense,
realizado naArena Jaraguá. Na
noite de sexta-feira, goleou Rio
do Sul por 7 a O. Namanhã de
sábado bateu o Colegial, por 4 -

a l. Ainda no sábado, mas de
tarde, empatou em 2 a 2 com o

Colégio São Bento, de Criciúma.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Campeonato Catarinense

Equílíhrio nas semifinais
Empates por 1 a 1 mantém em aberto a briga

. pelas du-as vagas na final da competição

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

Agência Avante!

Tudo igual nos jogos de ida da
fase semifinal do Campeona

to Catarinense daDivisão Princi

pal. Tanto Joinville e Figueirense,
quanto Avaí e Chapecoense fica
ram no empate por 1 a 1.

Na Arena Joinville, 14 mil
torcedores empurraram o JEC
para cima do Figueirense e fo

ram precisos apenas nove mi

nutos para o time da casa abrir

o placar, com Ricardinho.

Ainda na primeira etapa, o

Furacão teve o meia Túlio ex

pulso. Mesmo com um jogador
a menos, os comandados de
Branco foram buscar o

_
empate

aos 4' do 2° tempo, com Gui

lherme Santos.
O resultado deixou o Fi-

gueirense na dependência de
um empate para chegar à de
cisão do Estadual. Ao Joinville,
resta vencer. A segunda par
tida'acontece no domingo, às

18h30, no Orlando Scarpelli.
Na Ressacada, foram os vi

sitantes que saíram na frente.
Eliomar abriu o placar para o

Verdão do Oeste aos 18' do l°

tempo. O Avaí reagiu aos 25',
com gol contra de Fabiano,
computado pelo árbitro Célio
Amorim ao atacante Nunes,
que estava na jogada.

No domingo, às 16h, os ti

mes se enfrentam na Arena

Condá. O Avaí precisa da vi

tória para se classificar à final,
enquanto a Chapecoense joga
com a vantagem do empate,
por ter feito melhor campanha
na fase classificatória.

C'arteirinha'

os primeiros dias do Campeonato Escolar foram marca

dos por uma polêmica, envolvendo a obrigatoriedade
dos técnicos apresentarem a carteirinha do Conselho Re

gional de Educação Física (CREF). A cobrança não é errada,
uma vez que o documento é obrigatório em outras fases da

competição. Porém, é preciso pontuar: 1°) Todo bacharel .é

obrigado a confeccionar a carteirinha?; 2°) Por que a cobran

ça só acontece nos eventos escolares?; 3°) Qual é o objetivo
da fase local da competição: comunitário ou rendimento?

DNULGAÇÃO/JOINVILLE

EM CAMPO Resultados dos jogos semirmais
comprovam o bom nível técnico da competição

Internacional

Lesionado
Uma lesão muscular na coxa tirará o meia D'Alessandro

dos gramados por até um mês. Assim, o argentino está

fora das duas partidas contra o Fluminense, na Taça
Libertadores daAmérica, do Gre-Nal válido pela Taça
Farroupilha e - pelo menos - do primeiro jogo da final
do Gauchão, caso o Inter avance à decisão.

,
(I

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Varzeano Breakers
A partida entre Jaraguá
Breakers e ItapemaWhite
'"Sharks foi daquelas que todo
torcedor gosta de assistir,
com muitos touchdows

(gols) em favor do time da
casa. Com certeza foi um
bom programa para a tarde
de domingo demuita gente,
mesmo que por alguns
minutos. E temmais, jogar
no Estádio João Marcatto
dá um outro ar ao evento.

Go Breakers!

Ontem, aconteceu o
.

- julgamento da partida
entre Corinthians e Ponte

Preta, peloVarzeano.
Fechei a coluna antes do

resultado, mas espero que
o regulamento tenha sido
cumprido, com punições
exemplares. E nada de passar
amão na cabeça e abrandar

a pena alguns dias depois,
como ocorreu há alguns anos,
na Copa Interbairros. Isso só
incentiva a impunidade!

Botafogo
A vitória sobre o Müller não pode ofuscar alguns erros
que se repetem no Botafogo.A bola está "queimando" nos
pés des atletas e o adversário domina grande parte do
jogo. Outro problema que persiste é fazer a bola chegar
com qualidade ao campo adversário. Mas Da Silva é

inteligente e vai acertar a casa até a Divisão deAcesso.

Sábado, 21 de Abril

• São Paulo* 4x1 Bragantino

Domingo, 22 de Abril

• Corinthians 2x3 Ponte Preta*

• Santos* 2x0 Mogi Mirim
• Guarani* 3x2 Palmeiras

*classificados à semifinal'

• Campeonato Carioca

Sexta-feira, 20 de Abril

• Resende Ox2 Volta Redonda*

Sábado, 21 de Abril

• Fluminense* 2x1 Macaé

• Bangu 2x4 Botafogo*

Domingo, 22 de Abril

• Flamengo 2x3 Vasco*

*classificados à semifinal da Taça Rio

• Campeonato Gaúcho
.

: ',,:�:
Sábado, 21 de Abril

• Grêmio* 1 xO Universidade

Domingo, 22 de Abril
• Internacional* 4xO Veranópolis
*classificados à final da Taça Farroupilha

• Campeonato Paranaense

Sábado, 21 de Abril

• Corinthians OxO Toledo

Domingo, 22 deAbril
• Iraty 2x4 Operário
• Londrina Ox1 Cianorte

• Arapongas 2x3 Rio Branco

• Paranavaí 1 x1 Roma

• Coritiba* 4x2 Atlético-PR*

*classificados à final

• Campeonato Catarinense :

Domingo, 22 de Abril

• Joinville 1 x1 Figueirense
• Avaí 1 x1 Chapecoense

(Jaraguá do Sul)
Sábado, 21 de Abril

• Flamengo "B" 2x3 Operário*
• Uni�o 1 x9 Atlético "f{'*

• Meninos RLV 1 x4 Santo Antônio*

• Borracharia Senem 1 x2 Roma EC

• Confort Fine OxO Amizade

• Kiferro* 2x0Atlético "B"

• Tigre 2x1 Roma

• Forprem 1 xO Clube Atlético União

*classificados à segunda fase

(Guaramlnm)
Sábado, 21 de Abril

• Sportin 1 x1 Juventus (�D}
• Xavantes 2x2 Pinheiros (�D)
• Gaúchos 3x3 Nacional (�D)
• Nápoli 2x5 Rio Branco (�D)
• Lion 2x3 Benfica (�D)
.. Expresso 1 x3 Couve-FlorWD)
• Atlético Ox2 Avaí (1 ao)
• União/Jagunços 2xO Unidos da VilaWO)
• Cruzeiro 1 x3 Bem Bolado (1 ao)

• Copa Pomerode
• Caramuru 2x1 Cruz de Malta

• Botafogo (JGS) 2x0 Müller
• Floresta 2x3 ÁguaVerde
• Vera Cruz 3x1 Atlético

• Tupi 3x3 Botafogo (PDM)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEGURANÇA 1221 TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL I?E 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Na 'madrugada de sábado cinco foram presos
por tráfico de drogas. Três são menores

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Duas prisões em flagrante
por tráfico de drogas fo

ram registradas em Iaraguá do
Sul, no sábado, dia 21. Por volta
das 20h30,Wagner Milczrek, 22
anos, foi abordado por policiais
militares em uma festa que ocor
ria no loteamento Menegotti, no
bairro Chico de Paula. Com ele
foram encontrados 50 compri
midos de ecstasy e R$ 1.100 em
dinheiro trocado. No veículo da
mulher que o acompanhava, de
27 anos, foi encontrada pequena
quantidade de cocaína e maco

nha para consumo próprio.
Por ser um loteamento ain

da não habitado, o Menegotti
foi palco de uma festa com ca

racterísticas "rave", que come

çou na tarde de sábado, próxi
mo às 15h. Por volta das 20h30,
a Polícia Militar fez rondas no

local. Conforme os participan
tes da festa informaram aos

policiais, Wagner cobrava R$
30 por cada pílula de ecstasy.
Encaminhado ao Presídio de

Jaraguá do Sul, ele poderá pe
gar de cinco a 15 anos de pri-

são, mais- acrescimo de até
dois terços de pena. Segundo o

delegado da Comarca de Iara
guá do Sul, Weydson da Silva,
o acréscimo da pena está pre
visto na Lei Antitóxico e tem a

finalidade de "punirmais seve
ramente aquele que se utiliza
de espaços ou eventos de diver
timento público, como shows e .

festas, para o tráfico de-entor

pecentes". Tielli Heidy Reichel,
que teria conduzidoWagner até
o local, deverá responder por
posse de drogas e sofrer penas
como prestação de serviços co- ,

munitários e participação em

programas sócio-educativos
para dependentes químicos. -

Menores

Durante a madrugada de

sábado, por volta das 5h, três
menores foram abordados na

Avenida Prefeito Waldemar

Grubba, bairro) Vila Lalau,
próximo ao salão Líder Clube.
Com um deles foram encon

tradas 50 pedras de crack.
Os três adolescentes autua

dos em flagrante confessaram

aos policiais militares que vie
ram de Joinville para revender
as pedras de crack. A menor

com quem a droga foi encon
trada disse ter gasto R$ 200

adquirindo o produto. Ela es
tava acompanhada de outra

jovem deI? anos e de um ra

paz de 16. Todos foram apre
endidos e encaminhados à

Delegacia de Polícia sob a

acusação de tráfico de drogas.
Em Joinville, os três já pos
suem passagem por tráfico,
posse e uso de entorpecentes.

"
Deve-se punir mais
severamente aquele
que se

_
utilizam de

espaços ou eventos

públicos para o tráfico
de entorpecentes.

Weydson da Silva,
delegado

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA - MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO

.

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2012-FMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, con
forme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão
de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR' a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de

Preços n". 02/2012-FMS, Processo de licitação n''. 13/2012-FMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto
da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada em conserto de reboque trailer, placa LZW 1112, odontológico da Se

cretaria de Saúde eAssistência Social da Prefeitura de Schroedér/Sõ, conforme consta na proposta vencedora que faz

parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse. Empresa vencedora: FABRICA o.E MÓVEIS TRAILERCAR
MOTORHOME LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no 01.441.081/0001-28.
Valor da proposta vencedora: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Schroeder, 23 de abril de 2012.·

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato n", 3212012-FMS
Processo de Licitação' n�. 13/2012-FMS - Tomada de Preço n", 02/2012-FMS

, Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n". 83.102.491/0001-09, com.paço municipal na Rua

Marechal Castelo Branco, nO. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: FABRICA DE MÓVEIS TRAILERCAR MOTORHOME LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no 01.441.081/0001-

28, estabelecida na Rua Marechal Artur da Costa e Silva, n? 172, Coral, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina,
CEP: 88.509-600.

Objeto: contratação de empresa especializada em conserto de reboque trailer, placa LZVV 1112, odontolóqico da

Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que
faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Data da Assinatura: 23/04/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

[ I ,Estado.1
A hora das cooperativas

As
258 cooperativas filiadas'à Organização das Cooperativas

do Estado de Santa Catarina (Ocesc) participaram da eleição
e posse dos membros do Conselho de Administração para

o mandato 2012-2016, na Capital. O evento marcou a apresentação
do balanço da atual gestão, sob a coordenação de Marcos Antonio
Zordan, reeleito para o período. 'Em 2011, o crescimento da receita

operacional das cooperativas alcançou 17%, totalizando mais de R$
14 bilhões, e envolvendo cerca de 1,2 milhão de pessoas associadas,
colocando o estado como referência no cooperativismo nacional.

Aproximadamente 60% dos catarinenses, de uma forma ou de ou
tra, pertencem a uma cooperativa. Os ramos da agropecuária, saú
de, crédito e transporte registraram o movimento econômico mais

expressivo da Ocesc. Só o setor agropecuário representou 65% do
movimento econômico do sistema. As cooperativas continuaram
com a escalada de recuperação iniciada em 2010, quando iniciou a

retomada das perdas sofridas durante a crise financeira em 2009.
Para Zordan, a atual gestão encerrou seu mandato em um momen

to estratégico para o setor: 2012 é o Ano Internacional das Coopera
tivas. "A Organização das Nações Unidas enfim reconheceu nosso

papel para a sociedade mundiaL"

Tráfico

Ecstasy �Cracksão

apreendidos pela PM

AFiesc lançou, nesta sexta-feira (20), uma cam
panhainstitucionaldevalorizaçãoda indústria.
A intenção é mostrar a importância do setor

para a economia e para amelhoria da socieda
de catarinense.O tenistaGustavoKuerten par
ticipará da campanha, abordando temas como
educação, saúde e qualidade de vida. Para o

'" .�� ,

presidente da Federação, Glauco Côrte, o momento da campanha é oportu
no, pois o Brasil está discutindo o papel da indústria no crescimento do país:

Ao final da audiência pública na Câmara
dos Deputados que debateu a dívida dos '

estados, o governadorRaimundo Colombo
recebeu os agradecimentos da deputada
Luci Choinacki (PT-SC) que, na véspera, o
convidou pessoalmente para o encontro.

Acompanhado dos secretários de Articu

lação Nacional, João Matos, e da Fazenda,
Nelson Serpa, o governador expressou sua

simpatia pela ampla discussão do tema, com a presença de outros seis gover
nantes. Na próxima semana, Colombo volta aBrasília para acompanhar de per
to a votação da Resolução 72 no Plenário do Senado Federal.

Encontro As bancadas estadual e federal
do PMDB e a Executiva catarinense têm
encontro agendado para esta segunda-fei
ra (23), em almoço na casa do vice-gover
nador Eduardo Pinho Moreira. O cardá

pio terá como prato de entrada a análise
do cenário pré-eleitoral e estratégias para

. ação conjunta e mobilização partidária.
Rumo às eleições de outubro.

Bul/ying Deputado Antonio Aguiar
(PMDB) apresentou indicação, já aprova
da na Assembleia, propondo à Secretaria
de Educação a criação de uma linha 0800

para receber denúncias de bullying nas es
colas estaduais,bem como a disponibiliza
ção de cursos preparatórios para capacitar
professores à prevenção e identificação
dessa prática. Como ao parlamentar não
cabe a autoria de projeto de lei que crie

gastos ao governo estadual, a indicação
tem valor de sugestão.

Marcha contra a corrupção vai acontecer
neste sábado nas principais cidades bra

sileiras, incluindo Florianópolls. O tenista
Gustavo Kuerten atuou forte na convoca

ção via twitter.

Otimismo A Intenção de Consumo das

Famílias (ICF) catarinenses para o mês
de abril apresentou· queda de 3,9% na

comparação mensal, mas continua eleva
da (143,4 pontos). Fecomércio avalia que
a expansão do emprego e da renda deve
garantir a tendência de crescimento das
vendas a partir do segundo semestre.

Pessimismo Já o empresário industrial,
segundo pesquisa da Confederação Na
cional da Indústria (CNI), não está tão ani
mado. O Índice de Confiança do Empre
sário Industrial (Icei) chegou a 57,2 pontos
em abril, uma queda de 1,4 ponto em re

lação amarço e de 2,3 pontos na compara
ção com o mesmo mês de 2011.

Maior do Sul A localização estratégica e o

fato de ser uma das únicas regiões do es

tado ainda com forte demanda para esse
tipo de empreendimento determinaram

que Crídúma, a principal cidade entre as

capitais do Rio Grande do Sul e de Santa

Catarina, seria o local ideal para a constru
ção do Shopping Center das Nações. Será
o maior da região Sul catarinense, com ca

pacidade para abrigar 200 lojas. Totalmen
te sustentável, será inaugurado em março
de 2014. Mais empregos para a região.

Andréa Leonora (Camila Latrova, Fpolis)
• Florianópolis - 21 e22Abr12

CENTRAL DE DIÁRIOS
TRINTA INTEGRADOS

t] DIÁRIOS PRESENÇA EM
,,,,,.... INTEGRADOS 62% DE se

(Pelo Estado) :::; Um produto CNR
peloestado@centraldediarios.com.br
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Transferência

Delegado vai
atuaremRio
do Campo

Em 18 meses atuando em Jaraguá do Sul"
David Queiroz resolveu cinco homicídios

JARAGUÁ DO SUL raguá", Queiroz diz que já sente

vontade de voltar.

Apesar do gosto 'pela cida-

Ontem, foi o 'último dia do de, o amor pela família falou

delegado David Queiroz mais alto. Queiroz decidiu pe
em Jaraguá do Sul. Responsável dir a transferência para ficar

pelaComarca da cidade, ele dei- próximo à esposa, funcioná
xa o cargo de delegado após um ria pública estadual que, para
ano e meio de atuação, período aceitar uma promoção profis
em que concluiu inquéritos de sional, precisou se transferir
cinco dos seis homicídios que para a região do Vale do Itajaí.
investigou, prendendo quatro Ele assumirá a delegacia de Rio
dos envolvidos nos crimes, in- do Campo e, apesar de saber
cluindo o menor responsável que lá os desafios serão maio

por deferir as facadas em Rafael res, tendo em vista questões'
Santana, de 18 anos, em frente a como o menor efetivo policial,
uma casa noturna da cidade em por exemplo, se diz empolgado
maio do ano passado - caso que com a nova etapa profissional.
ganhou repercussão nacional. Oficialmente, David Queiroz
Além dos crimes que atentam deixou a Comarca n� segunda
contra a vida humana, conside- feira, dia 16. Mas, trabalhou até
rados de primeira importância, a última sexta-feira, dia 27, para
David Queiroz também foi o deixar todos os inquéritos orde
responsável pelo comando das nados para quem o substituirá.

operações que concluíram as Como ainda não há um nome

investigações sobre o caso da definido,_ os casos de Queiroz se
empresa fantasma Lion. rão redistribuídos para os dele-

O que leva o delegado David gadosAdriano Spolaor,Weydson
QueirozprocuraroutraComarca

'

da Silva e LeandroMioto Ramos.
não é a insatisfação com o traba- David Queiroz trocou São

lho realizado em Jaraguá do Sul, Paulo por Jaraguá do Sul em no ..

apesar das condições precárias vembro de 2010, em busca de
da Polícia Civil. Pelo contrário, uma qualidade de vida melhor.
ele se diz triste por abandonar Em São Paulo, David contribuiu
o trabalho iniciado em um local para as investigações de ca

onde foi "muito bem recebido e
r

sos famosos como o de Susane

pude contar com policiais con- Von Richthofen, do Maníaco da
fiáveis, atuantes e com vontade Cantareira, além de acompa
de trabalhar", afirma. Ao dizer nhar as investigações do caso

que sai de "cabeça erguida de Ia- Isabella Nardoni.

Carolina Veiga

'Ou'tra mudança

O delegado de Jaraguá do

Sul, Weydson da Silva também

pensa em deixar a cidade ain

da em 2012. Weydson também

acompanhará a esposa, que foi
trabalhar em Itajaí. Ele aguarda
apenas a chegada de um subs

tituto ou a formação da nova

turma de policiais civis da Aca
demia da Polícia Civil de Santa

Catarina (Acepol).

Fui muito bem

recebido e pude
contar com

policiais confiáveis,
atuantes e com

vontade de

trabalhar.

Delegado Da,vid

QU1eiroz de Souza

MARCELE GOUCHE

MUDANÇA Queiroz arU'ma: "Já sinto saudades de Jaragu.á antes de partir"

Crime

Trote causa

transtornos
Os BombeirosVoluntários e

aPolíciaMilitar de Iaraguá
do Sul foram vítimas de
mais um trote namanhã de
ontem: Desta vez, a piada de
mau gosto foi realizada por
ummenor de 12 anos. Ele
acionou o serviço de emer
gência alegando ter se per
dido emmeio a urna-trilha

e que teria sido picado por
uma cobra. Duas viaturas

foram até o local e o deslo
camento prejudicou o aten
dimento a uma criança de
Vidal Ramos, que sofria com
convulsões e a um acidente

�

na região Central da cida
de. A PolíciaMilitar lavrou
Boletim de Ocorrência que
foi entregue ao responsável
pelo menor e encaminhado
à Delegacia da Criança
e do Adolescente. '

Embriaguez
,

,Alcoolcausa

acídente
Um caminhoneiro tombou

na BR-280 por volta das '

20h30 da noite de sábado,
dia .21. O teste do bafôme
tro apontou quantidade de
álcool no sangue duas vezes

superior à permitida. Autua
do'em flagrante, o caminho
neiro não pagou fiança 'de
R$ 1.244 (dois salários míni
mos) e foi encaminhado ao

Presídio de Jaraguá do Sul.

Períciaaponta que bobinas
de papel estavam soltas

As bobinas de papel que
caíram sobre o Gol verme

lho no acidente que vitimou

as gêmeas Raelli e Raquelli
Melchert, 20 anos, na BR-280,
próximo a Corupá, estavam

soltas. Esta foi a conclusão do
último laudo .perícíal realizado
pelo Instituto Geral de Perícias

(IGP) no caminhão da trans

portadora EI-Kouba.
Maurício Francisco, res

ponsável pela _ Delegacia de

Corupá, disse que a perícia
apontou que as bobinas se

desprenderam do caminhão

depois que o motorista reali

zou a curva da Igreja SantoAn
tônio em alta velocidade. Com
o impacto da manobra, a car-

- roceria do caminhão oscilou e

a bobina de papel se despren
deu. De acordo com o laudo,
as bobinas são dispostas ver

ticalmente na carroceria e não

amarradas.Aúnica peça presa,
com cordas de nylon, � a lona

de proteção da carga.
O motorista do caminhão

será indiciado por duplo homi
cídio culposo (sem intenção de

matar), que prevê pena de qua
tro a oito anos de prisão. Entre
tanto, ainda não foi definida a -

situação das empresas envolvi

das na tragédia. Segundo o de

legado isso só será possível após
o retomo dos depoimentos do
motorista do caminhão, dos
funcionários e proprietários da

Rigesa (responsável pelo carre

gamento dos caminhões) e da

transportadora EI-Kouba.
O laudo do tacógrafo apon

tou que o motorista realizou a

curva a 75 km/h quando avelo-
I

cidade máxima permitida é de
60 km/h. O acidente ocorreuna

noite de 12 demarço, enquanto
as gêmeas voltavam a Corupá.

DUPLO HOMICÍDIO CULPOSO Motorista de

caminhão pode pegar até oito anos de prisão
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,,9h30· Abertura Oficiêll da 13ª FECARROZ (Entrada Fran,a)
· Apresentação Banda Marcial Ministro Pedro Aleixo

20h30· Abertura dos Pavilhões, feiras e Restaurante

· Exposição de Orquídeas e Artes
· Exposição Indústria e Comércio

· Exposições de AnimaIs

· Exposições Externas

20MO· Festival de Degustação de Receitas a base de Arroz

com o ChefMuller
21hOO _ Batle com a Banda Canarinho

-�����

l1hOO _ AIl')'lo�o no Parq!..le - Restaurante do Cheft Ml,jeJler
by Chaplin Eventos

15hOO • Abertura dos Portões
161100· Apresentaçõês: Coral Paroquia], Oratório é Cotai

Cantos de Amor, apresentação Polonesa e Coral

Luterano

16h4!; _ Apresentações de danças desenvolvidas na casa

, da Cultura ele Guaramirlm
. 111\30· Grupo de Danças Açorianas de Barra Velha

lShOO • Grupo de PetrópoHs Kaiser Stadt com Gustàv Bach Pav, C

l8h30· Soyrée com a Banda Coração de Ouro ". Pl\.... (;
19hOO· Festival de Degustação de Receitas a base de Arroz ttâllér

com o ChefMuller

211100 - Abertura Arena de Shows

21hOO· Tenda Eletrônica Connection Party e Dubai

�hOO - Baile com Grupo Exp!Qsãll
24hOO - SHOW NACIONAL COM MARCOS E aEWTII

.3;lh(jÓ· Almoço no Parque - Restaurante do CheffMueller
by Chaplin Eventos

1.1'hoo - Abertura dos Portões

iSMO . Noite das Crianças - Apresentação Silker Show

20hOO - Participação de Personagens do Parque Beto

Carreto World - com sorteio de passaportes filara o

parque e diversos brindes

�Oh15 • Final do 29 Festival Regional da Canção
iZlhOo· Abertura Arena de Shows .

21hoo - Tenda Eletrônica Connection Party e Dubai

!Z�bpQ • Banda Código 3 Rock

24hOO· SHaW NACIONAL COM CHARlIE BROWN JR

02!lOO • Banda Código 3 Rock

08hao • Ciclotl,lrismo· 40 km (saída do
081t30· t� Corrida de Ilua de Massa ($alda qQ Tr1i!�o

Boga e chegada no Pavilhão da FecllJ:foz)
O�hOO - Abgftura dos Portões (ElÍtrad!iriEl"lf� atá �3h)
llltOO - Tradicional Desfile Festivo pelá RIJa �i de

Novembro com participação de escolss, clubes,
sociedades e da·Centopéia da ORtoberfê$t

llhOO - Almoço no Parque - Restaurante-do CheffMuelfer

by Chaplin Eventos
12h30 _ Banda.São Pedro de Gaspar
13hOO • Banda Jazz Ente de Corupá
13h30· Banda de SãoBento do Sul

14hoo'- Festival de Degustação de Receitas ii base de Nroz

com ç ChefMuller .

15hOO· Grupo Alpenbach de Pomerodé. Apresél1tação n� :I.
15h30· Grupo de Petrópolis Kaiser Stadt com Gusta\! t;lach

16h30· GruJilo Alpenbach de Pornerede.�APfesi;i�'tq�ão 1'1," .1
17hOO • Boi de Mamão de Barra Velha

'i J,7h30· Tanje Dançante com Eder e I\*!�j�. .

, 14hOO· Festival de Degustação de Recêifas a basé de Afro:
com o Chef Muller

'1,8hOO - Baile comàanda Coringas

O�hoo - Abertura dos Portões (Entrada Franca até 13h)
·\fJ9h30 - Tr?didonal Desfile Festivo pela Rua 11 de Novembro com partlclpação do MahlBiI.lJrn,

MáquInas Agrícolas, Carro�eiros, C'fG e Viaturas da Prefeitura Municipal
11hoo _ Almoço no Parque - Restaurante do Cheff Mueller by Chaplin Eventos

ilh30 • Soyrée com Patrimônio Musical

14hOO· Festival de Degustação de Receitas a base de Arroz com o Chef Muller

14"00 _ Tarqe Dançante com Musical Los Angeles
lSh�O • Apresentação do Grupo Gaúcho de Corupá
16hÓO" Grupo do Bandoneon
1$h30 - Apresentação do Grupo Folclórico de Corupá
;l8hOO· Festival de Degustação de Receitas a base de Arroz com oChef Muller

l$IlOQ " �aile Com Edet e Jane
18hOO _ Baile de Encerramento com a Banda Arte Livre

--.-�����--�

www.fecarroz.com.br
'.
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MORETTI
Jaraguá do Sul
(47) 3274.2800

. CARTAO FORO ITAÓCARD.SOUCITE JÁOSEU
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