
Infanto-juvenil
Projeto "Escola vai ao teatro" realiza

série de apresentações entre os dias 7 e

10. "O cavalinho azul", do Grupo Gpoexj
Scar (foto), é um dos espetáculos.

Flashmob, Leozinho & Paciornik, um belo registro
do show de Elton & Fernando, novidades na área

gastronômica, Daniel Lucena emuito mais.

o CORRE\O 00 POVO Uill\l�
OoUZiDO A PAR11R DE

f6�ii� i:NOVÁVElS PRESER'IANDO

AS f\.OR151A5 NO MUNDO.

Rt(\ClE � \NrORM�Ç�O. p�SSE �J
ES1E 10RN�l P�R� OU1RO lE\10R. Avicultores .

•

DI a e e ara

e ser reativa
Ontem, empresários turcos visitaram o frigorífico e produtores agrícolas da região. Eles avaliam um possível contrato

de exportação de frangos. Outra possibilidade seria a cooperativa Juriti, de Massaranduba, assumir o negócio.
Página6

MARCELE GOUCHE
�

'Estadual

Olympyavai entrar em campo
o 'Time de Meninas' está pronto para a estreia do

Campeonato Catarinense no próximo domingo.
Equipe do técnico Luiz Polenta deve ir a campo
com três novidades em relação ao grupo vice-

.

campeão do ano passado. Página 21

Leitor fiel

Assinante lêOCP há sete décadas

� Bairro Vieiras

Mau cheiro causa incômodo
,

o descendente de alemães, Bertoldo Bartel, 89
anos, tem-uma rotina diária: acorda às 6h damanhã,
prepara seu café e faz a leitura do jornal O Correio

do Povo, antes de iniciar o trabalho, cuidando
da horta, jardim e dos animais. Página 17

Uma empresa de tratamento de resíduos é apontada
como causadora do problema que atinge a comunidade.

AAssociação deMoradores procuroumedidas, sem
obter sucesso, para solucionar o problema que afeta
o comércio, escola e o posto de saúde. Página 20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 QUINTA-FElRA,3 DE MAIO DE 2012

Geração
TEC 1
o Centro Universitário
da Católica de Santa

Catarina e 0 governo do
Estado estabeleceram

parcena para o

desenvolvimento do
I r·

. r
r

Programa Geração
TEC em Jaraguá do Sul.
Conforme o professor
Maurícío Henning, "

coordenador de cursos
da instituição de ensino,
o objetivo é. criar

oportttnidades para
..

jovens e adultos por
meio d.� qualificação!

..

�'i prôfisslbnâL Mlelemt)i[
que existe um universo

significativo de vagas
. ahertasno setor da ,

ricnologia da Inform'ação .

e Comunicação em Santa

Catarina. Porém, não
I 'I Há pfonssiQnaiS

treinados para ocupá-las.
O programa busca
reduzir a. demanda de ,,,,. "".. '''''r, ..

vagas em uma das áreas
. que maIS cresce e que
tem papel fundamental

.

na introdução da
nova economia.

Geração
TEC2
Instituído pela Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico Sustentável
e executado pela
Fapesc, em parceira
com unidades do setor,
o programa objetiva
formar uma nova

geração de profissionais
e empreendedores.
Assim, a ideia é beneficiar

j.�yens ç �dultos, a llª,ftir r

de 17 anos,.que tenham ..
no mínimo ensino

c

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

o lado B da tecnologia
Muito se tem falado sobre o avanço tec

nológico como o grande desafio das

empresas brasileiras.A questão fundamen
tal é que depende de pessoas. Até é possível
adquirir alguma tecnologia, mas para incor
porá-la ao dia a dia é preciso ser absorvida

,pelo pessoal. Quando se deseja criar inova

ções, os desafios são ainda maiores.
Nesse ponto, entra a definição de me

tas para desenvolvimento de médio e longo
prazo, além de investimentos contínuos,
independente dos problemas· momentâne
os do mercado. Quem não mantém os pro
gramas e não desenvolve o pessoal técnico
corre um sério risco. Pois, a inovação é que
deverá fazer a grande diferença no futuro:

Um fato emblemático ronda as multi

nacionais norte-americanas: Elas sempre
tiveram a possibilidade de completar o seu

quadro de pesquisadores, buscando 'talentos

em suas subsidiárias ao redor domundo. Isso
as tornou pragmáticas. Essa política está co

brando seu preço. Pois, com o alto desempre
go nos EUA, as multinacionais conseguem
o visto de trabalho para os profissionais que .

, têm mais de três anos de experiência. Como
hoje a maior parte dos resultados está vindo

'das subsidiárias mais dinâmicas, fica difícil

realizar o recrutamento interno.
O resultado é que as matrizes de algu

mas multinacionais estão com vagas para
especialistas - principalmente em áreas

de engenharia. A alternativa tem sido o

"empréstimo" temporário de profissionais
de subsidiárias no exterior. O resultado é

uma verdadeira babel nos laboratórios. Na

região, há 15 representantes de diferentes

países, do total de mais de 60 pesquisado
res. Enquanto isso, quase 100% dos auxi

liares são nativos dos EUA.

ln
...,.

açao
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) mostrou um expressivo avanço
em abril, quando cresceu 0,85% na comparação com março que tinha

apresentado uma expansão de 0,43%. Esse índice é levantado pela Fundação
Getúlio Vargas, que apontou os alimentos e ocigarro como os principais
responsáveis. Uma elevação mais acentuada na inflação poderá comprometer
totalmente a política de juros do governo e causar instabilidades no mercado.

Inveja
Aparentemente, a
nacionalização é uma

doença contagiosa. Agora, é
o presidente da Bolívia, Evo
Morales, que resolveu retomar
a política de espantar o capital
estrangeiro. A vítima foi a
Transportadora de Eletricidade

.

S.A., subsidiária do Grupo Rede

Elétrica, da Espanha. Mais uma
vez, as forças armadas foram
mobilizadas para ocupar uma

empresa. Trata-se de uma ação
populista para desviar o foco do
movimento dos trabalhadores

que querem aumento salarial.
Por isso, o ato aconteceu no
dia 1 ° de maio. Assim como na

Argentina, o povo gostou da
nacionalização do YPF. Morales
usou o mesmo expediente.

Multa do bem
AAnatel (Agência Nacional de
Telecomunicações) constatou
que a Embratel não teve um

desempenho satisfatório na
execução do plano de telefonia
de uso público com que se

comprometeu. Como punição,
ficou determinado que a

empresa não pode mais cobrar
pelas ligações DDD originadas
em 70% rios "orelhões". Amedida
vale até dezembro deste ano.

PIB EUA
No primeiro trimestre
deste ano, o crescimento
econômico dos EUA mostrou
um esfriamento em função do

desempenho pior de alguns
setores como o automobilístico.
Isso levou à expansão do
PIB (Produto Interno Bruto)
para uma taxa anual de 2,2%.
Embora seja um crescimento

baixo, mostra que a grande
nação do Norte está mantendo

pelo menos algum crescimento.

I,/IO·.fl?iltltUW&.
QUINA
SORTEIO N° 2885
12 - 29 - 61 - 69 - 73

DUPLASENA
SORTEIO N° 1068
PRIMEIRO SORTEIO
02 - 06 - 11 - 18 - 43 - 46
SEGUNDO SORTEIO
09 - 17 - 18 - 19 - 29 - 32

PERÍODO
SELIC 9% 18.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

. TR 0,010% 2.MAIO.2012
...................................................................... ,

.

CUB 1.140,10 MAIO.2012

BOVESPA ; 't 0,98% 2.MAIO.2012
...........................................................................................................................................................................................

NASDAQ i'0,31% 2.MAIO.2012

ÁÇOE·S··
· .. ·· · .. ·

··PETR4
··· .. · ..

22':ÓO···
·· .. · .. ··

à:·3àO;�
· · ..

BVMF3 10,97 1t 2,33%
...........................................................................................................................................................................................

POUPANÇA ,0,5159 3.MAIO.2012

,

Top for Leaders
Pela segunda vez, a-Weg conquistou o prêmio "As melhores em

Liderança 2011", concedido pela ConsultoriaAon Hewitt, pormeio das
revistas Época e Negócios no Brasil, e Fortune no exterior. O diretor
de Recursos Humanos, Luís Figueiredo, recebeu a premiação em São

Paulo, no último dia 26, representando a empresa. AWeg ocupa a

quarta posição entre as melhores colocadas naAmérica Latina, em um

ranking que inclui Natura eAmBev (Brasil), Bancolombia (Colômbia)
eWalmart de México e Centroamérica (México). O Top Companies
for Leaders acontece a cada dois anos e tem como objetivo entender'
o que as empresas estão fazendo mundialmente para desenvolver
e valorizar suas lideranças. A pesquisa analisa a forma como as

empresas selecionam, desenvolvem, avaliam e recompensam líderes.

COMMODITIES

VALE5 41,80 .0,84%

PETRÓLEO - BRENT • -1,58%
OURO .. 0,01%

Pº.�.@. .. ÇºM.E,JB.9.�.� (�.M ª�.L).I.�.?ª.? �.1.�.?�.7. ! .QI.�?'Y.O .

Pº.�.@. .. 'r.V..ª�.êM.9 .. (�.M. .. ª.�L �.&?º.Q �.I.�.?º.Q !}.I.9?'Y.° .

.E,J.Yª.9 .. (E,J.M. .. ª.�) ????�1. ????.�.� ��'.. ..Q??.�<>(o .

LIBRA (EMR$) 3,1143 3,1173 iltO,84%

CÂMBIO

US$ 118,130
US$ 1653,710

COMPRA VENDA VAR.

\
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Esperançapara avicultores da região
Um dezembro do ano passado, logo após o fecha
Lnento da unidade da Seara, no bairro Rio da LUf:,
em Iaraguá, o OCP publicou reportagem mostrando
o drama dos cerca de 300 avicultores que forneciam
aves 'para o frigorífico e dos 890 funcionários que, de
uma hora para outra, se viram na angustiante situação
de perder a fonte de sustento de suas famílias. Muitos
dos avicultores haviam acabado de adquirir maquiná
rio, assumindo dívidas de dezenas demilhares de reais.
A reportagem repercutiu e o assunto chegou ao conhe
cimento de empresários turcos, quese interessaram em

investir na unidade. Ontem, eles estiveram na cidade e

Em audiência realizada na Assembleia Legislativa de
Santa Catarina no dia 11 do mês passado, os depu
tados Dieter Ianssen (PP) e Carlos Chiodini (PMDB)
se encontraram com representantes da Seara, avi
cultores e a SDR para tentar uma solução para o

caso. O governo do Estado se comprometeu a dar
incentivos fiscais, como redução nos impostos, para
a empresa que assumir o controle do frigorífico.
Grande parte da economia no bairro Rio da Luz gira
va em torno da Seara. Agora é torcer para que a situa

ção se' resolva e traga alívio para todos os prejudicados
com o fechamento daunidade.

o governo do Estado se comprometeu
a dar incentivos fiscais, como redução
nos impostos, pa:.:a a empresa que
assumir o controle do frigorífi�o. '

se reuniram com integrantes daSecretaria deDesenvol
vimento Regional e produtores da região para um pos
sível contrato deexportação. Os investidores também
visitaram produtores emMassaranduba e Schroeder.

Charge

o leitor

Omundo das lamentações
Overbo lamentar significa

sentir contrariedade, má

goa ou queixa. E há muitos que
lamentam entre m"LI:ros; físicos
ou psicológicos. Leio um peque-

'

no conto de Anton Tchekhov -

"Pamonha". Quem tem voz é o

patrão da governanta IuliaVas
silieva que, para pagá-la, abre
seu caderno com infinitos des
contos. Anotação por anotação,
o dono da casa, cheio de razões,
vai descontando o montante. E

a ela só resta lamentar-se.

Ergo a cabeça e penso da
última vez que ouvi alguém
lamentar-se: o secretário es

tadual da Educação de Santa
Catarina. Este declarou que la
menta a greve dos professores.
Os professores estaduais tam

bém lamentam a falta de estru
tura em suas escolas e os con

sertos que nunca acontecem, o
material escolar entregue pelo
governo após o início do ano

letivo e que, muitas vezes, não

é aproveitado porque já chega
em péssimo estado. Lamentam

ouvir que não há dinheiro para
a educação, enquanto políticos
aprovam aumentos para seus

próprios salários ou se aposen
tam 'após meses de trabalho.

No conto, Iulia lamenta ca

lada enquanto o patrão a ob
serva. Contudo, esse homem é

justo, paga-lhe o combinado.
Mas fora esbofeteado por uma
realidade incapaz de compre
ender - a corrupção.

E os que aprenderam a lição
de Tchekhov: - Pensa que,' nes
te mundo, pode-se não ser au

dacioso? Pensa que se pode ser

tão pamonha? Lamentam ter

que lutar pelo cumprimento de
uma lei "cesta básica", quando
há tanto para se discutir e me

lhorar nesta educação pública
estadual. Por fim, ouso escrever,

que se aos professores só resta

lamentar, ao secretário, o "em

prego" do verbo é opção de suas

próprias (des)ações.

Adriana�létzkart
escritora e professora

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!'
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorréiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Almoço grátis
Molenga não vai longe. Antes de tudo, o molen

ga não acredita que, de fato, não há almoço
grátis na vida. Tudo tem um preço, um preço dentro
da lei, é claro. Sim, porque o que mais há no Brasil é

gente pegando o que não deve ou esticando a mão

para pegar. Esses últimos só não pegam porque não

dá, ou não deu. E são exatamente os que mais falam
de desrespeitos, de injustiças o� de preconceitos.
Ardem de inveja e querem uma "boa" oportunida
de parameter a mão. Nessa faixa está a esmagadora

_
maioria dos pobres, dos ditos honestos... '

Mas o assunto é outro. Acabei de ler uma formi
dável reportagem sobre o Bope (Batalhão de Ope
rações Policiais Especiais) do Rio de Janeiro, mas
bem que podia ser sobre o nosso. A organização é

idêntica. Os princípios rígidos, incondicionais, são
os mesmos.

O Bope, na sua Seção de Instrução Especializa
da, tem uma frase na parede: "Treinamento duro,
combate fácil". Dito e feito.

Durante muito tempo, fui narrador de futebol,
andei em estádios por todos os lugares, vi treinos'
de todo tipo, jogos, tudo. E cedo aprendi que o

,

treinamento duro durante a semana possibilita ao

, atleta fôlego para jogar "duas" partidas no domin
go. Poucos, todavia, seguem essa cartilha. Amaio-

ria deles pega leve nos treinos, "amorcega", como
eles mesmos dizem.

Claro que não vão ter pulmão para correr o cam
po todo no domingo, assim como nós. Mas, no jogo
do nosso trabalho, seja ele qual for, se não nos �xau
rirmos nos "treinos" de preparação para uma com

petência continuada, nada feito, seremos apenas
mais um na ampla praia dos medíocres, dos nadas.

Quem se prepara duro, intensamente, cansa
tivamente, irá longe, será apreciado, aplaudido, e

muitos vão pensar que é uma inteligência inata,
gerada sem esforços. Mas pode acreditar, quem
pensa assim é um dos tantos e tantos perdedores
na vida. Treinamento duro, combate fácil, sim. Seja
o combate que for.

Inteligente
A guria dorme em cima dos livros, tanto que

estuda. Aívem amãe, desavisada, e diz que a filha
é muito inteligente'. Até pode ser, senhora! Mas o

que faz a sua filha tirar boas notas é o tempo de
estudo que ela dedica às lições. Inteligência sem

esforços, sem leituras, sem estímulos sensoriais
de qualidade nada produz. O que produz "inte
ligência" é a água benta, a água benta do suor.

Felicidade
Você já se deu conta de que se "felicídade"

fosse verbo seria sempre conjugado no passado?
Vivemos a suspirar pelo que passou e não presta
mos atenção ao que de bom temos agora. Agora
é "presente". Ataulfo Alves tinha razão quando

'

cantava: - Eu era feliz e não sabia.: Era, ele disse.
Muito comum o passado não ter sido tão bom

quanto o imaginamos agora.

Falta dizer
A fórmula mais simples para alguém não ter

encrencas no trabalho, no clube, no sindicato,'
na igreja, no partido, onde for, é ser medíocre. O
medíocre é aplaudido, apreciado, tido por gen
te boa e fina. Mas vá alguém demonstrar com

petência, elegância, boa educação, qualidades,
enfim, vá. Será odiado da cabeça aos sapatos. Os
iguais se amam. Amaioria dos iguais, medíocres,
é muito unida.
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ABANDONO Construção não foi colocada em funcionamento dW"ante o governo de Moacir Bertoldi

Abatedouro municipal

Câmara vota projeto
na semana que vem

Por descumprir contrato, Prefeitura terá
de devolver R$ 883 mil ao governo federal

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

Verônica Lemus

_ Avotação do projeto de lei
acerca do pagamento da

dívida' do abatedouro deverá
entrar na pauta da Câmara de
Vereadores de Iaraguã do Sul
somente na próxima semana.

O pedido de adiar a votação,
feito pelo parlamentar Fran
cisco Alves (PT), foi acata

do pelo presidente da Casa,
Adernar Winter (PSDB). Com

isso, a bancada petista ganha
.

tempo para' contatar o Minis
tério da Agricultura, em Brasí

lia, e verificar a possibilidade
de negociar o pagamento e

o valor. "Mas conforme veri
ficamos hoje com o jurídico
do Legislativo, parece que vai
ser difícil essa negociação, já
que o valor da dívida de ago
ra, quase três' vezes maior que
o original, é resultado dos ju
ros", comentou Alves.

Segundo a prefeita Cecília
Konell (PSD), a decisão do Le

gislativo sobre o pagamento
da dívida deve ser feita o mais

rápido possível. "Se não pagar-

Janssen (PP), também afirmou

que foi a gestão de Moacir Ber
toldi que abandonou o projeto.
"Foi um trabalho sério, baseado
em três demandas da região:
uma central de hortaliças, que
acabou não sendo feita; uma
miniusina de leite" que chegou
a funcionar.. e o abatedouro,
que entregamos".

No entanto, o advogado
Jurandir Bertoldi, que foi pro
curador da Prefeitura no man
dato de Moacir, disse que o

abatedouro foi inaugurado "às

pressas", com objetivos políti-
Na época da realização do coso "Ele somente inaugurou a

contrato para a construção do parte física. Dentro, não havia
abatedouro, a Prefeitura estava os equipamentos nem ma

sob o comando do atual vice- teriais necessários. O abate

prefeito, lrineu Pasold (PSDB), douro foi um grande elefante

que alegou ter deixado a obra branco, inaugurado às véspe
pronta antes de encerrar o man- ras de eleições"..
dato, mas que o governo seguin-Ainda segundo o advogado,
te não teria dado continuidade. o estabelecimento não possuía
"Nós entregamos o abatedouro todas as autorizações para fun
em 2004 e deixamos R$ 83 mil cionar, nem licença ambiental.

na conta para fazer a correção "Foi tentado regularizar a si

de trilhos, que os engenheiros tuação, mas para isso. seriam
fizeram errado. Mas o Moacir necessários cerca de R$ 1,2 mi
Bertoldi [gestor do Executivo lhão. Em estudo feito junto com
em 2005] aplicou esse dinheiro os agricultores, "percebeu-se
na piscicultura", alega. que o investimento não iria ge-

O então secretário de Desen- rar a produção necessária para
volvimento Econômico, Dieter

.

manter o abatedouro".

mos, corremos o risco de per
der outros recursos federais
e deixar de beneficiar a edu

cação, saúde e outras áreas. É
uma dívida que não é nossa,
mas respondemos por que es

tamos na administração", expli
cou. Do valor inicial de R$ 320

mil, a quantia hoje chega a R$
883 mil.

Relembrando

Nós

entregamos
o abatedouro

em 2004 e

deixamos

R$ 83mil
na conta

para fazer a

correção de

trilhos, que os

engenheiros
fizeram· errado.

Irineu

Pasold,
ex-prefeito

Greve

Manifestação
naCapital

Hoje, às 14h, as comissões re

gionais do Sinte (Sindicato dos Tra
balhadores em Educação de Santa

Catarina), reúnem-se na praça Tan

credo Neves em ato para pressionar
o governo do Estado a reabrir as

negociações com os professores em
greve. Junto à coordenadora do Sinte

Regional de Iaraguá do Sul, Cristiane
de OliveiraMüller, aproxímadamen
te 15 profissionais representarão a

região de Iaraguá do Sul.
De acordo com Cristiane, o obje- ,

tivo da manifestação é atrair a aten

ção da mídia e da população para
pressionar o governador Raimundo.
Colombo para que ele cumpra a Lei
do Piso Nacional e o acordo com os

professores na greve de 2011. Outra

manifestação macrorregional acon
tece emChapecó, exiremo Sul e Oes
te, também às 14 horas.

Com menos de dez dias de parali
sação' a escola estadual ProfessorDu
arteMagalhães, segundo Cristiane, é a
que está com as aulas .mais compro
metidas. De oito á dez professores da
instituição aderiram à greve.

IF-se pode
parar em maio

Uma reunião ocorreu ontem em

Brasília com professores do Institu
to Federal de Santa Catarina (lF-SC)
sobre a possibilidade de entrar em

greve ainda na segunda quinzena de
maio. Mas nada foi definido, segundo
o professor do campus GeraldoWer

ninghaus, Mario Cesar, que espera o

governo federal se pronunciar sobre
as reivindicações da categoria: a re

posição salarial das perdas da infla

ção e o acerto da data-base.

FEIRÃ.O DE, INAUGURAÇÃO
FÁBRICA DE CRISTAIS OXFORD

I PREÇ9SDlrtETO
EM RICA

����((b
fti:!JtlJ!i� 1ítftI@/f1/41f(JJ//� ((!fim/iS,

I

J
rL,

28/04 a 06/05
das 1,Qh à,s 20'h

R� �1 d� j�If1I��m" 4lSS0
<C�lf1Itm I �m�lfOO� I se
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Ponticelli

vi$ita o Vale
o presidente estadual
do PP; deputado Ioares
Ponticelli, visita hoje a

região Norte do Estado.
O objetivo é reunir
os pré-candidatos de
Iaraguã do sul, Corupá,
Schroeder, Guaramirim,
Massaranduba, São João
do Itaperiu e BarraVelha.
O parlamentar se licenciou
no mês passado daAlesc
(Assembleia Legislativa
de Santa Catarina) para
trabalhar nas campanhas
eleitorais dos municípios
catarinenses.

Resposta

petista, não há necessidade
demanter funções
comissionadas já que a

unidade é administradapela, ,

en'da
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o vereador de Guaramirim,
Jaime deÁvila (PT), aguarda
as comissões permanentes da
Câmara fazerem análise de um

projeto de sua autoria que prevê a

isenção do IPTU para pessoas com

doenças graves comprovadas,
como, por exemplo, câncer.

I

(
juriti

Isenção
do IPTU

Daiana Constantino www.juriti.net 3275-0065
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br �,=�,-,=,�=--

Quedas de energia

Vias principais
Hoje, representantes do. governo de Jaraguá entregam projetos de recapeainento
das ruas Getúlio Vargas, Epitácio Pessoa e Reinoldo Rau - três das principais vias
do município - ao Badesc (Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina),
em Florianópolis. Ao todo, serão investidos mais de R$ 5 milhões.

os vereadores de Massarandu
ba, Mauro Bramorski (PSD), Síl

vio Mainka (PSDB), Píer Gustavo Berri

(PMDB) e Pedro Deretti (PP) estiveram
em Florianópolis, ontem, conversando
com o secretário do Estado da Fazenda,
Antonio Gavazzoni, sobre as quedas re

correntes de energia elétrica na cidade.
No mês passado, uma denúncia foi pro-

Pesares
O vereador de Iaraguá, Justino
da Luz, não deve comparecer na
sessão de hoje. O petista perdeu a

mãe, Maria Jesus da Luz, na terça
feira, e passou todo o dia de ontem'
em Cascavel, no Paraná, onde ela,
que se encontrava em tratamento

contra um câncer, morava.

Na escola
Maristela Menel Roza voltou
a ocupar o cargo ao qual foi
concursada, na Secretaria da
Educação, depois de ter sido
cedida como auxiliar

-

administrativa na Secretaria
de Habitação. O assessor de

comunicação da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Sandro Basso,
confirmou a informação
de que ela está lotada na
escola Albano Kanzler,

Ficha Limpa,
o projeto de lei para a criação da
Ficha Limpa Municipal ainda levará
tempo para entrar em votação.
Segundo o presidente da Câmara,
AdemarWinter (PSDB), ainda
existem muitos ítens no texto que
precisam ser analisados porque
estariam "mal explicados". "Se
uma pessoa tem um problema
qualquer no banco ela terá que
sair do seu cargo comissionado,
por exemplo. É complicado", diz.
Para o parlamentar, a lei federal
da Ficha Limpa já seria suficiente

para impedir a candidatura de

quem possui pendências judiciais.
"Já tem a lei federal, para que uma
municipal?", questiona o tucano.

tocolada na Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) em Brasília. Agora, o

Estado se comprometeu em realizar um
levantamento técnico das causas do pro
blema e apresentar as possíveis soluções
dentro de 30 a 60 dias. O presidente da
Aciam (Associação Empresarial de Mas

saranduba), Ivan Rodrigo Kuczkowski,
também acompanhou os parlamentares.

Férias
,no Paço
Irineu Pasold (PSDB) toma
posse na Prefeitura de Iaraguá
no próximo dia 11. Ele
substituirá a prefeita Cecília
Konell (PSD) por 30 dias,
período em que ela ficará
de férias. O secretário de

Administração e marido da

mandatária, Ivo Konell, entra
em férias na mesma data, mas
retorna após 12 dias.

Inclusão do Sul
o governo federal criou aMedida Provisória 565/2012 destinada aos Estados do
Nordeste para amenizar os problemas com a seca. O senador Paulo Bauer (PSDB/
SC), inconformado com a não inclusão do Sul do Brasil na iniciativa, apresentou
emenda para garantir R$ 5 bilhões em linhas de crédito do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) às empresas e produtores rurais
atingidos pela seca em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul.

flEIO DO POV

Cobrand O gover 0-

O vereador de Jaraguá Jaime Negherbon (PMPB) voltou a cobrar do setor de
Trânsito da Prefeitura lombada ou redutor de velocidade nas ruas PastorAlbert

Schneider, BerthaWeege, Ângelo Rubini e Francisco Hruschka. O parlamentar ,

disse que não sabe mais o que fazer, pois já fez indicação na Câmara, abaixo
assinado nas comunidades e até agora nenhuma providência foi tomada.

Sem acordo
Os petistas Evaldo João Iunckes, o Pupo, e
Evaristo Caviquioli se reuniram ontem à noite

para tentar entrar em um acordo sobre qual
dos dois deve ser lançado como pré-candidato
a prefeito. Mas o encontro só ficou no bate

papo. "Não vamos bater o martelo hoje (ontem)
porque a mesa é de vidro", brincou Pupo.

wwwJmQv1ílfsp'aneta,com�br
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EDUARDO MONTECINO

. Frigorífico pode voltar à atividade
Empresários turcos visitaram
unidade e avicultores ontem,

para avaliar possível contrato
de exportação de frangos
JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

/\ planta de processamento e refrigera
Il..ção da Seara no bairro Rio da Luz pode
voltar a funcionar. Ontem, um grupo de

empresários da Turquia esteve em reunião
com integrantes da SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional) e produtores da

região para um possível contrato de expor
tação. Os investidores visitaram não apenas
a unidade da Seara, mas também produto
res em Massaranduba e Schroeder. Segun
do o empresárioAdemarDuwe, que fundou
o frigorífico em 1970, grande parte da eco

nomia no bairro Rio da Luz girava ao redor
da fábrica da Seara, e caso o grupo turco

não feche o contrato de exportação, outra
possibilidade seria passar o frigorífico para
a cooperativa Iurití, de Massaranduba. "A

cooperativa Alfa, de Chapecó, investiu em

um frigorífico nos anos 1980 e hoje virou
a Aurora Alimentos, que é um dos maiores

produtores do país", conta.
A instalação foi desativada em dezem

bro do ano passado, deixando os cerca de
300 avicultores que forneciam a matéria

\

prima sem compradores, além de ter'cor-
tado o emprego dos 890 funcionários da

empresa. Desde 1984, estava sob o con

trole da Seara. Antes, era a Fril- Frigorífico
Rio da Luz S.A..

A cooperativa Alfa,
- de Chapecó,
investiu em um

frigorífico nos anos

1980 e hoje virou a

Aurora Alimentos,
que é um dos

maiores produtores
do país.

Ademar Duwe,
empresário

No dia 11 de abril, os deputados Dieter
Janssen (PP) e Carlos Chiodini (PMDB) es
tiveram na Alesc (Assembléia Legislativa
de Santa Catarina), onde se reuniram com

representantes da Seara, avicultores e a

SDR para debater como lidar com o vácuo
deixado pelo fechamento da unidade no

Rio da Luz. O governo do Estado se com

prometeu a dar incentivos fiscais, como
redução nos impostos, para a empresa que
assumir o controle do frigorífico.

,1.:.1' .,;

ENCONTRO Rewrlão com empresários foi realizada ontem na sede da SDR, em Jaraguá do Sul

DIVULGAÇÃO

PROPAGANDA Material faz referêl:1cia a

serviços realizados pela administração

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

-

Prefeita diz que
não assinou encarte

A prefeita de Jaraguá do Sul,
Cecília Konell, ainda não prestou
esclarecimentos oficialmente so
bre o caso do encarte "Construir

para Crescer" à Justiça. O Minis
tério Público de Santa Catarina
move ação contra a mandatária,
o filho dela, Ivo Petras Konell, e
as empresas Gráfica e Editora 22

Ltda., KWB Comunicação Ltda. e
Solide Empreendimentos Ltda.

"A revista foi feita por empre
sários construtores para divulgar
o trabalho deles, não foi usado
dinheiro nenhum da Prefeitura.
Sobre a mensagem' na revista
que aparece meu nome, não foi
assinado por mim, na verdade

qualquer um pode escrever um

texto e dizer que é de outra pes
soa. Acredito que quem fez isso
não fez por maldade, acho que
fez para me agradar, mas aca

bou dando errado".
O governo é acusado de

propaganda enganosa e in
devida no encarte "Construir

para Crescer", ao fazer refe-

rência aos serviços do poder
público em uma peça de pro
paganda não oficial.

Em 2011, cerca de 3mil exem

plares do encarte foram distri

buídos, apresentando imagens
de obras pelo programa Minha

Casa, Minha Vida. A publicação
continha ainda um texto com a

assinatura da prefeita e foi im

pressa naGráfica 22, que perten
ce ao filho dela.

O custo para a confecção, de
R$ 14.154, foi pago por constru
toras participantes das obras.
No entanto, os encartes foram
veiculados com o brasão do

município e fazendo referência
à Secretaria de Habitação.

O promotor da Moralidade

Pública, Ricardo Viviani, entrou
com uma ação civil pública con
tra os envolvidos e a juíza Candi
da Brugnoli, ordenou, por meio
de liminar, o recolhimento dos

exemplares. Em seguida, foram
iniciadas as notificações dos réus
para prestar esclarecimentos.
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Dnit fazmelhorias na BR 280
Funcionários da

empresa responsável
trabalharam durante

o dia para instalar os
sinalizadores a cada
seis metros na via

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antônio

Durante o dia de ontem, a

empresa responsável pela.
instalação dos taxões na BR 280

, realizou o trabalho para colocar
os divisores da via que liga Iara
guá do Sul a Corupá. A pedido
da comunidade, foram coloca
dos 500 taxões, entre os Km 66

ao Km 72, trecho que registra
elevado número de acidentes

que vem ocorrendo depois da

recuperação da rodovia.
Desde .o processo de recu

peração dos 6,5 quilômetros
na BR 280, os moradores das

proximidades dos bairros Água
Verde, Rau, Estrada Nova e Ri

beirão Cavalo vêm alertando as

autoridades dos perigos de trá

fego na via. Conforme a comu

nidade, depois de concluídas as

reformas e sem a colocação de
divisores começaram a aconte

cer acidentes devido à impru-

dência dos motoristas. Segun
do o vereador Justino Pereira

da Luz (PT), o pedido foi feito

junto ao Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes) em março para
que o problema fosse resolvido.

"A promessa foi de que em

30 dias as obras seriam feitas",
lembra o parlamentar. Contu
do, com as chuvas e o feriado,
as obras só puderam ser reali
zadas nesta semana. Para ele,
além de segurança no tráfego
pela via, as mudanças trarão

mais tranquilidade aos usuá
rios do trajeto. "Temos a Cató

lica, o Instituto Federal e algu
mas escolas públicas na região",
lembra o vereador.

Ele afirma que as obras na

BR 280 vão continuar. Está pro
gramada para este mês ainda, a
licitação do Crema 2 (Contrato
de Restauração e Manutenção)
que vai trazer outras melhorias
aos trechos recuperados. "Além
do acostamento, será feito o tre

vo no Ribeirão Cavalo", afirma.

,

Apedido da

comunidade, foram
colocados 500

taxões, entre os

Km 66 e Km 72

da rodovia.

EDUARDO MONTECINO

TRIBUTOS Pereira, da Receita Fiscal, orienta
contribuintes em débito a procurar prefeitlll1'

o CORREIO ERROU
Ao contrário do que foi informado na reportagem OCP nos Bair

ros, na página 17 da edição de ontem, a empresa que realiza o trabalho

de pavimentação no bairro Ribeirão Cavalo é a Paviplan, de Joinville.

MARCELE GOUCHE
.

lif!W

REIVINDICAÇÃO Serviço em trecho da BR ficou pronto ontem à tarde

Schroeder

Conselho terá eleição nesta quinta-feira
o Conselho Municipal dos Direitos da Crian

ça e do Adolescente de Schroeder fará a escolha
da nova direção nesta quinta-feira, dia 3, no Creas

(Rua Paulo Iahn, 245), às 18h30. O grupo é com

posto por 12 integrantes, sendo seis titulares e seis

suplentes. Dentre os titulares, três são governa
mentais e três são escolhidos das entidades repre
sentativas. O período de mandato para os eleitos é
de dois anos. O novo presidente deve ser escolhi
do entre as entidades não-governamentais.

Mais de 77°/0 dos camês de
IPTU de 2012 já forampagos

o valor arrecadado pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul de

janeiro a abril ultrapassou os

R$11,8 milhões com a cobran

ça de IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), superan
do os 77% dos carnês lança
dos para este ano. Os recursos
referem-se aos pagamentos
à yísta e de primeira parcela
contabilizados desde janeiro
até abril, conforme o diretor
de Receita Fiscal, Milton Perei
ra Júnior. A previsão da arreéa
dação é de R$15 milhões.

O valor apontado pelo
diretor supera em 10,5% do
montante arrecadado no

mesmo período do ano passa
do. "Atingimos ameta prevista
para os quatro primeiros me-

ses", afirma Pereira. Segun
do ele, 28.624 contribuintes
fizeram o pagamento à vista

aproveitando o benefício que
pode chegar até 30% nesta

modalidade. Os demais, 7.672
contribuintes, optaram pelo
parcelamento das guias.

Seguncio Pereira, os con

tribuintes precisam ficar

atentos aos prazos e paga
mentos. Ele lembra que quem )

fizer a quitação da dívida até
o final de 2012 garante para
o ano seguinte 18% de des
conto no imposto. "Somados
este desconto e mais os 12%
de quem paga à vista, chega a

30%", confirma.
Quem tem débitos com a

Prefeitura pode fazer o parce-

lamento das dívidas. Até de
zembro deste ano, poderão ser
feitos os pagamentos através

de carnês e pagos nasAgências
da Caixa e nas Lotéricas. Já as

dívidas pendentes de um ano

para outro são encaminhados

à Vara de Arrecadação Fiscal.
"Nesta situação a cobrança
deixa de .ser de responsabilida
de da prefeitura e passa a ser

através da Justiça", informa.
O proprietário de imóvel

que é acionado pela Justiça
pode ter a conta bloqueada
como garantia de pagamento.
"Para que as pessoas não pas
sem por uma situação cons

trangedora, solicitamos que
nos procurem para fazer o par
celamento", conclui.

. t
.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA 181 QUINTA-FEIRA,3 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

" B

·d�I.On

���
José AUguSliõ"
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

SRICARDO
- RICARDO)

O segredo da vitória
T Tm atleta ou um time torna-se vitorioso no exato momento

U em que perde o medo de perder. O poeta GonçalvesDias
escreveu: IIViver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que
os fortes, os bravos, só pode exaltar". Ricardo, aos 13 anos deixou
a casa dos pais para realizar o seu sonho: ser jogador defutebol
profissional. Dedicou-se de corpo e alma: realizou o seu sonho.

:,.;��"--
Centro de Treinamento do São Paulo F.c. -

Onde Ricardo iniciou a carreira de jogador de futebol

Família e estudos
Carlos Ricardo da Silva, ou Ricardo como é conhecido, nasceu
no dia 24 de agosto de 1968 na cidade de Osasco (SP). É filho do

delegado de Polícia Clarismundo da Silva Filho e de DéboraVieira
da Silva. Tem quatro irmãos: Carlos Eduardo, Daniel Carlos, Aldo
Carlos eValéria Carla. Iniciou a vida escolar no Jardim de Infância,
Sete de Setembro, em Osasco. Lembra-se com saudades da primeira
professora: Jaqueline, e dos coleguinhas de aula: Marcelo, Rodrigo,
Ana Preta e Chumbinho. Concluiu o 2° Grau no Colégio Objetivo,
no Morumbi, quando atuava nas categorias de base do São
Paulo (SP). Ricardo é casado com a jaraguaense Luciane.

e

Credibilidade

AGORA
ESTAMO·S TODOS

JUNTOS
_ a

Lunender ���2-
..

Lunetlt �alUlZ�O/.
..

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Juventus 3° lugar Campeonato Catarinense de 1994 -

Foto do jogo Juventus 3xOMarcílio Dias - em ItaJaí.
Em pé: Tim Francisco (reporter), Fossati, Agnelo, Amauri,

Matheus, Lins e Celso Nagel (reporter). Agachados:
Simão (treinador de goleiros), Alaor, Índio, Max,
Ricardo, Silvinho, Eduardo e Secretário (roupeiro)

o craque
Ricardo, com amítica camisa número "7", cujo número é

pintado com as tintas damagia, irrompia escaladas pelos
terrenosminados da ponta direita, rasgando céus e terra, abrindo
caminho com fintas e dribles. Ali, do lado direito da linha

branca, o tudo e o nada. No caminho do paraíso terrestre, o gol.

Mascate do futebol
Ricardo vendeu a sua arte de jogar futebol até no outro lado do
planeta. Em 1984, deixou o time do Morumbi e foi jogar pelo
time do Osaka, no Japão. Permaneceu na Terra do Sol Nascente
dois anos. O time conquistou oVice-Campeonato Nacional e o 3°
lugar na Copa do Rei. Retornou ao Brasil em 1986, integrando-se'
ao Bangu (RJ). Nos anos de 1987/ 88, desfilou a sua arte de jogar
futebol no Apucarana (PR). Em 1989, disputou o Campeonato
Catarinense pelo Avaí. Transferiu-se para o Coritiba em 1990,
permanecendo no "Coxa Branca" por dois anos. Em 1993, jogou
durante o primeiro semestre no Iuventus de nossa cidade. No
biênio 1993/94, disputou o Campeonato Peruano e a Copa
Libertadores daAmérica pelo Aliança de Lima, Peru. Regressou
ao Iuventus de Iaraguá do Sul e aqui jogou nos anos de 1994/95.

Defendeu o Marcílio Dias, de Itajaí, em 1996, e encerrou a

carreira de jogador de futebol no Iuventus, em 1997.

Juventus X Figueirense
Foram semifinalistas do Campeonato Catarinense da
Primeira Divisão de 1994: Iuventus x Figueirense e Criciúma x

Chapecoense. No jogo de ida, o Figueirense venceu o Iuventus
pelo placar de 2xl; no jogo de volta aconteceu empate: Iuventus
lxl Figueirense. O gol do Juventus foi anotado pelo Índio. Foi
um grande jogo: o Iuventus dominou a partida toda e só não
venceu pelas falhas da arbitragem. O time jaraguaense teve
um gol legítimo anulado, impedimentos mal marcados e faltas

inexistentes, tudo contra o time do Moleque Travesso. O árbitro
não foi bom nemmau. Não foi nem árbitro. Durante os 90
minutos foi torcedor do time do Figueirense. Classificação final:
1 ° Figueirense; 2� Criciúma; 3° Iuventus e 4° Chapecoense. O
artilheiro do campeonato foiAlaor (Juventus) com 21 gols.

I

,1- C
I Grupo LunelliI

No mundo

dos esportes
Aos 13 anos, ingressou nas
categorias de base do São Paulo
Futebol Clube. Permaneceu
na equipe do Morumbi até
aos 19 anos, já na equipe de

profissionais. Fez parte do time
são-paulino denominado de
1I0S Menudos", Jogaram juntos,
da base ao time principal:
Silas, Müller, Márcio Araújo,
Sidney, Abelha, Ricardo e

Vizioli. Encantaram os

amantes do futebol arte.

Um gnande
time
Para muitos torcedores
do "Moleque Travesso", o
grande time do Iuventus
foi aquele que conquistou
o 3° lugar no Campeonato
Catarinense da Primeira
Divisão de 1994. O plantel
juventino era repleto de

craques: Fossatti, Leonetti,
Agnelo, Amauri, Matheus,
Linz, Alaor, Índio, Max,
Ricardo, Silvinho, Eduardo,
Nei, Antunes, Carlos
Alberto e Alcir.

-Hoje
Ricardo é empresário
de jogadores de futebol
profissional; joga futebol
amador peloVitória de
Rio da Luz; tem na pesca
esportiva seu principal
passatempo. Afirma que a

melhor coisa que o futebol
lhe proporcionou foi ter
vindo a Iaraguá do Sul,
onde conheceu a Luciane.

Casaram, são felizes e vivem
uma eterna lua de mel.

Futuro
Ricardo e o técnico de futebol

José Manoel Ricardo (Picolé),
estão em negociações com um

time de futebol do Qatar. Tudo
indica que a dupla comandará
um time de futebol naquele
país do Oriente Médio a

partir de junho de 2'012.
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Dramaturgia
Nova

.0 edição do
"Escola vai
ao teatro"
Serão quatro peças para o público

infanto-juvenilconhecer o espaço cênico
Scar

.

(Sociedade uma sala de teatro nos padrões
Cultura Artísti - clássicos, conhecer o espaço
ca de Iaraguá do cênico e motivar um maior in

Sul, realiza de 7 a teresse pela cultura.
la de maio mais O projeto "Escola vai ao te-

ma edição do atro" tem o patrocínio da Ma

projeto "Escola vai ao teatro", risol, Duas Rodas Industrial,
com a apresentação de espe- Orbhes Colchões e Feeling Es

táculos para estudantes das tofados, por meio da Lei Roua
redes de ensino municipal, net de Incentivo à Cultura.

estadual e particular da região O ingresso tem valor dife-

do Vale do Itapocu. renciado: R$ 3 para o, público
Na edição 2012 vão ser apre- em geral e para escolas com

sentadas quatro peças para o direito a transporte, ou gratuito
público infanto-juvenil, com o . sem o transporte dos estudan

objetivo de difundir a arte da teso Informações e reservas de

dramaturgia entre os' estudan- ingressos pelo telefone 3275-

tes e estimular entre crianças 2477 ou pelos e-mails teatro@

e adolescentes o hábito de ir a scar.art.br e scar@scar.art.br.

,', ia/�, às,'�R3Q él;f1,4,hl,30,!,-'�e d,i� 9,: às Qh30 .'

"0 cavalinho azul" (Grupo GpoexjScar) '0
l ., Sinop$e:' 1(6) cavalinho rtZíul" ;é.uma montagem do Grup'ID dé E�J!)Ie,Iiimentação IGê:p.l.ca"ga [I

, Scar baseada em texto de Maria Clara Machado e direção de Gilmar Antônio Moretti. O es,.

�tetáicvlQ. ttabalQ.ayaIQre� ;.çpmo.:��iza�� ..e COlJ�a a l�i�tó�i�lP� V;i�eJ;ú,e:. uu� d1c�Q,e 1,�air.J�!�lQ, .!
mundo à procura do cavalo de estimação, vendido por seu pai. Na sua lngenuú:lade, o meni-
no acredita. que o pangaré ..é azul e na busca pelo animal encontra três músicos e um palhaço

I
,

"de um Circo' falido, 'que' veem a'oportunidade de eftbquecer cOlp- o cavalinHo tíe Vicente.

Com a ajuda de uma amiga que conhece na viagem, Vicente sai em busca do amigo em uma

, i/Jornada narradapelo personagem �oão de IDebis.·
,

Dia 8, às 9h30 � "Temxenteuma feíz" (Cia.
Alma Livre); às·14h30 - "Chapeuzinho
Vermelho" (tia.Alma Livre)

Sinopse: "Chapeuzinho vermelho na terra dos bo
necos" - Chapeuzinho Vermelho é uma menina bonita

e queridinha. Ninguém tem medo dela. Se alguém tem

medo, tem do lobo mau. Imaginem dois lobos, duas Cha

peuzinho ... A confusão está feita no mundo dos bonecos,
ou será no mundo real? Em "Tem xente uma feiz" - Após
35 anos dormirido dentro de um baú, os bonecos escu-

tam gente do outro lado da cortina do teatro e ficam esperançosos de voltar às atividades de

fantoches: Mas eis que a bruxa também está acordada e disposta a qualquer maldade que faça
os bonecos dormirem novamente para que ela possa ser a protagonista.

Dia 10, às 9h30 e 14h30-

"Tecnópolís, a cidade sem livros"
I ,'Gnupo Colher de Pau)

Sinopse: Carlinhos é um menino igual a muitos
p .. ifh'9ue conhecemos: aclara Q,on:put,\�Q�1' passa hçras
jogando vídeogame e vive na Internet - afinal, seus

amígujnhos estão todos on-line!Já tem 12anos e

li'.,. hunca;lleu uniUvrinllo sequer, is'so não�'ê vidal'Sua
mãe fica preocupada e decide mandar Carlinhos

passar a f�rias de julho na 'casa.dó tio. em umns:ítio,
sem sua parafernália tecnológica. Carlinhos fica

.4esesp�radO,tM.as Q€ssaslérias algo sur,.preenclente acontece: Carlinhos conh,ece Ana, uma
··meninamuito especial e um pouco maluquinha, que o apresenta ao mundo da leitura. Jun
tos, vivem uma grande aventura ao ajudar o pobre Pássaro Azul a se livrar da escravidão do

'Sr. A"ranh6 Viúvo.' Porém, à matar aventara está apenas começando: Carlinhos se apaixona'
'

pela magia dos livros e descobre ummundo novo.

VllLORDO PASTEL: APE.NAS R$ 2,00!
SABORES: FIUlNGO COM PALMITO/C E/I CBOCO&Kaoa •

.. " �

REALlZAÇAO: COMUNIDADE EVANGELlCA LUTERANA DOS APOSTOLOS
!.
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revisão do TeDlpO
Fonte: Epagri e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste

......
10° 23° Joaçaba

......
8° 22°Chapecó

......
10° 21 °

Predomínio
de sol em se Lages

......
140 21 °Tempo estável com

predomínio de sol entre
nuvens em boa parte do
Estado. No Litoral Norte,
o efeito da circulação
marítima, favorece a
ocorrência de chuviscos
isolados no período noturno.
Temperaturamais baixa na
madrugada com pequena
chance de geada nas áreas
mais altas do Planalto Sul e
em elevação durante o dia.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje'em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 3km/h Vento favorável

• 12h Vento favorável Sudeste 3km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Leste 8km/h 80%
• 18h V t

-

f 'I L t 8km/h
de PdoeSCShibuivliadoadeen ° nao avorave es e

Fonte: wwwventosbrasiícorn.br

Humor

Loucos /

Aquele louco varrido estava numa cama da enfermaria do hospício, deitado
de costas, cantando:
- Aquela nuvem que passa... sou eu ... Aquela nuvem que passa ... sou eu ...

Logo entra um enfermeiro, bruscamente vira-o de bruços e lhe aplica uma
enorme injeção na bunda.
Imediatamente, o louco vira o disco:
- Ai, ai, Iohnny... ai, ai, Alfredo ... quem é da nossa gangue não tem medo!

Ao ouvir isso, o seu vizinho comenta: e

- Gostei mais do lado A!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/Joinville
t ......

14° 24°

Jaraguá do Sul
......
14° 27°

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 29°C

Rio do Sul

... ...
9° 21°

Blumenau
......
15° 28°

Jeans e

camiseta para
o clima típico
de outono

durante o dia

DOMINGO

MíN: 12°C
MÁX: 28°C

Florianópolis
......
16° 26°

São Joaquim
... ...
6° 14° �

Criciúma
......
14° 25°

Laguna
......
15° 23°

CHEIA 6/5

São Francisco do Sul
• Preamar
·1h47: 1,8m
• 13h28: 1,7m
• Baixamar
• 6h47: O,2m
• 22h(j6: O,3m

Itajaí
• Preamar
• Oh44: 1,1m
• 12h04: 1,Om
• Baixamar
• 6h44: O,2m
• 19h46: O,1m

MINGUANTE 12/5

NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5

Palavras Cruzadas

Florianópolis
• Preamar
• Oh51: 1,1m
• 11 h51: 1,1 m
• Baixamar
• 6h43: O,2m
·19h43:0,1mTábua

das marés Imbituba
• Preamar
• 1h04: O,6m
• 12h21: O,6m
• Baixamar

·6h41:0,1m
.

·19h15: Om

HORIZONTAIS
1. Automóvel fabricado pela Fiat / Redução popular

de apartamento
2. (Papo) Tagarela
3. Fazer algo desaparecer por incorporação ou as-

similação
°

4. Convite para repetir / Nossas vogais... ao con

trário
5. Escola de Comunicação e Artes (da USP) / Mar

car cronologicamente
6. Solução medicinal de ópio, usada como calman

te
7. As iniciais da atriz Ranaldi / Abreviatura de su-

doeste
8. Regular convenientemente
9. Concedido / Que constitui um todo
10. Os tecidos duros que formain o esqueleto da

maioria dos animais vertebrados / A mesa nor

malmente possui quatro
11. Escritório de tabelião
12. Enfeitar
13. Abreviatura (em português) da França / Os docu

mentos produzidos no decorrer de um processo
12

judicial.

VERTICAIS
1. Curioso
2. Levar negócios a bom termo / O ator Magrini
3. A capital das ilhas Bahamas / Unida em matri

mônio
4. Sufixo diminutivo / O militar e político alagoano

da Fonseca (1827-1892), primeiro presidente da

República, em 1891
5. Planta que os supersticiosos usam centrao mau

olhado / Exposição de mercadorias e produtos
variados

6. Pomba-de-bando / O parlamento das Nações
7. Aprovado / O ° arranjador e compositor Rogério

(1932-2006), um dos mentores do tropicalismo
8. Régua de madeira para medir a altura de pipas e

tonéis / A profissão de Quasímodo, da obra "O
Corcunda deNotre Dame"

9. Que tem paixão veemente,

1 42 3 5 6 T 8 9

1
.

II II
, II

II
II

I II

II II II
II

II
II

II
II II

°

II

2

3

4

5

6

7

8

9

1D

11

13

°OSOJopJ'v'
·6 'OJ!au!s 'l1aJ�d os 'jl1Jdna 'Ol!ao'v' 'L 'nuo 'ajueoJ\'v' °9 'eJjSOVII 'RpnJJ\f 0g 'OJ

-opoaa '013 °17 'epesl1:J 'neSSI1N 0f: Jeoso JRO!QWI °2 'opnlllaq\f
°

� :SI'v':Jlll:l3A
,

·SOjn'v' 'eJ:l 0f: � 'JeuJop\f ou
'OIJ9IJeTÜ 'Síld 'sosso °O� 'oun 'opeoa °6 Jlpaw0:J os 'os 'l:lH °L 'ouepn�l °9
'JelRO 'e03 0g 'ealOn 'S!8 0\7 JaJ\JosQ'v' 0f: '110e.ljl1V11 °2 'ªd\f 'l1aUIl

°

� :SI\flNOZIl:lOH

OVJnl0S

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.occrreíodcpovo.com.br
QUINTA-FEIRA,3 DE MAIO DE 2012 1111 VARIEDADES

DIEGO JARSCHEL

...

contato@poracaso.com @poracaso

Lucena live
Neste sábado, o querido Daniel Lucena se apresenta no Sacramen
tum Pub, tendo como sidekick a persona de Sérgio Guimarães.
Som dos bons, nostalgicamente combina com a friaca que está

batendo... A entrada é de apenas R$ 5, uma barbada!

Das boas
Anotem aí, que é neste final de semana que a dupla Leozinho
& Paciornik volta à cidade paramais uma balada das fortes!

O evento será sábado no London Puh Quem ligar
antes para o 3055-0065 talvez ainda consiga reservar mesa.

Flashmob em Jaraguá do Sul
No último sábado, um grupo de cerca de 200 bailarinos

decidiu comemorar de forma diferente o Dia Internacional

da Dança, transformando os dois pisos do Shopping Center
Breithaupt em um palco de dança sem aviso prévio às pessoas

que por ali passavam. Foi contagiante o momento, confiram

os vídeos feitos acessando a URL tiny.cc/fmobjgs.
DIEGO JARSCHEL

Lindo charminho de

Amanda e Indianara

Santos, em noite de

balada na Fuel Living
.'

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

, 'Cara, eu ganho, e
coroa, você perde."

Brasil Sabor
Seis estabelecimentos de Iaraguá do Sul vão participar do festival este
ano, e para celebrar estarão servindo pratos com 50% de desconto

entre hoje e 3 de junho, em dias alternados da semana. Represe�tam
a cidade nesta edição o Restaurante Brasileirinho, a CachaçariaAgua
Doce, a Confraria do Churrasco, o RestauranteArweg, o Mr. Beef e o
ArribaMexican Bar. Acessem o Poràcaso.com hoje para conferiras
pratos e respectivas datas dos descontos, ou consultem os garçons
das casas participantes sobre as deliciosas especialidades que foram
concebidas para a ocasião.

Concurso Cultural
Alôumeninas, a grifeMixus está promovendo
em seu site o concurso cultural "Minhamãe, meu

amor!" para oDia dasMães. É a oportunidade
para ganhar fácil peças da nova coleção.Acessem
a URLmixus.com.br e deixem um comentário

fazendo uma declaração de amor para amama. As
frases vencedoras irão faturar um look para cada.

:}' f

Ponto alto do show com dupla Elton e Fernando. Plateia inteira da Tlte Way J
parou para. registrar o momento com o fotógrafo Diego Jarschel ....

..
'

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

Esta noite
• 22h - Quinta House / DJs Conra, GuilhermeGetelina e Felipe
Adriano / Freepass'feminino atê OOh

Local; London Pub 147 3055 0065
I

•

• 22b - Música.ao VÍ;vQ com duo Camelão Robô
Local: Sa�rament�rr{ Pub 1473370 1727

..

CONTATOS � OUTRASOpÇÕES: ArribaMexicanBar - 33711160 /Confraria doChurrasco - 3275 1449/OMTPub - 96771247/EspaçoOca - :33709166 t FuelUving Restaurante �33764822
.

��ndol}Pub - 3055 3065 I Lico�eria - 3054 0855 IMadal�ChoppeCozinha - 30553059 IMovi�g Up- 99666(j91 IMr 8eef - 9608 2166/-PatuáMus�c -30550064/
Room Music&Arts- 9654 l373 ISacramentum Pu!> - 88321524 IlheWayClub - 81133 0083 IUpperFloOr - 9õ444767 IVilla Restaura�e eChopena - 3275 1277

, I l \
1_....

* SacramentumPub - Atendimento

showde bola e omelhor lugarpra
.

tomaraquelagelada
"cozamigos",Bardo
Oca - Mantém viva a

cena rockda cidade e
Madalena - Melhor

pizza da cidadecom
certeza!

) Fabio Kons, 20 anos,
produtor de vídeos

ERICDELIMA

Felipe Adriano e Tais

Ferreira Alves, curtindo a

vibe positiva do show com

The Beetles, no London Pub
..

'

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

ERIC DE LIMA

AndréWolf e Caline Alves da Silva no i

happy hour do Sacramentum Pub .:

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

�
.

Paraobreak
\

Inaugura hoje, na ruaÂngelo
Schiochet, próximo àAlps
Idiomas, a Doce Pimenta
Cafeteria. O cardápio farto,
commais de 18 tipos de tortas
e dez de cafés, chegamais que
bem-vindo com o inverno que
se aproxima ... O ambiente está

super aconchegante!
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restaurante

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 227

Alerta
rlDia do Trabalhador pas
Usou, mas é sempre bom

lembrar, meu caro, que quem
não estuda - não faz qualquer
curso, principalmente técnico -

dança na porta da fábrica. An
tigamente, na bagunça, existia o
QI - Quem Indicou - para iden

tificar a janela pela qual o can
didato entrou. Hoje, não é bem

assim, sem currículo para in

gressar e talento para se firmar,
interessado engrossa a fila dos

desempregados. Pode apostar!

'Bateu as taças
Quem esqueceu ainda está
em tempo de desculpar-se: a
loironaMarciana Rubrecht,
dona de um belíssimo par
de olhos azuis, foi a grande
aniversariante da cidade,
ontem, e vai adorar saber que
foi lembrada. Mil vivas!

Ni.J:iguém poderá jamais
áperfeiçoar-se, se não
tiver o mW1do como

mestre. A experiência só
se adquire na prática.
William Shakespeare

, Voando baixo
A loirinha Morgana
Minnedi está solteiríssima e

aproveitando sua nova vida
nas baladas da city! Sexta-feira,
na festa Invite Girls, na Roam,
ao som do Dj Erick Iansen,
retornou com tudo e sempre
com um sorrisão e super
simpática! f I

www.ocorreiodopovo.com.br
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J.labor,J,j'orio
I�, e; 11" ,z i

ISO 9001

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Buxixo
Os comentários
de mesa de bar
dão conta de

que por de trás
das cortinas
um empresário
fortíssimo de

Jaraguá estaria
apoiando a

candidatura
a vereador
do popular
"Carlinhos
do Itajara".
Dizem que o

investimento é
alto e fazendo
contas com os

"votos caixão",
Carlinhos
deve garantir
uma cadeira
na Câmara de
Vereadores. Por

favor, um dedo

daquela cachaça
envelhecida em
barril de carvalho!

• No sábado, a partir das
9h, naPraçaÂngeloPiazera,
rolqa laFeira deAdoçãq ,

Focinhos Carentes. Na
ocasião, serão doados cães
vatt'niulose castrados.A '

entidade precisa de doações
de ração para resgatarmais
animais abandonados.

moagonca.lves@netuno.com.brMoa Gonçalves

IN LOVE Os apaixonados Tacy Dematte e Marcelo

Arenhart conferindo os lugares da moda

��d
IIAPPY Da Revista Nossa, Naoto e Gisele Otao, com Marcelo IIaviaras,

. supervisqr ,���"á� fio Figueirense, e 'sua Juliana Renzetti, no Madalena

Dia das Mães
Ainda não sabe com o que
presentear a suamãe? O
Boticário preparou pacotes
incríveis para homenageá-Ia com
muito encanto neste dia especial.
Opções que vão surpreender
quemvocê ama de verdade.

'

...Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande

"

empresárioLuizMendonça, da
SomMendonça, que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeu!

Vice, v_ce,
vice de novo
Parabéns a todos os vascaínos
- principalmente ao meu

mano Nicário, e os amigos
Ésio Enke, Cacá Pavanello,
Leodo Lopes e Rubens Roeder.
São 14 em 13 anos.Agora,
vamos à luta em busca de
mais um na Libertadores!
Todo omundo tenta, mas só o
Vasco é penta, penta-více,

Pensando bem
Não contem seus sonhos para as

pessoas, pois elas podem roubá

los; conte-os paraDeus, porque
Ele vai realizá-los!

.• O candidato a vereador
Nelson "Behling'; doLava
Râpidakuuguá; garante que
fica entre os trêsmais votados
naspróximas eleições. O
"home" tá trabalhando.

•Muito snou: o edifício
EduardoPampiona;
lançadopela conceituada

EmpreendimentosPamplona.

• Traduzindo: pouca gente
sabe, mas a frase. "Nossa,
que frio!': significa: "Tõ

, aqui, só esperando você
I "me dbraçâr!': i

.,/h .'.

BALADA Jucimara Ponticelli

nos corredores das baladas

movimentadas da urbe

Aniversariantes
Os aniversariantes de destaque de hoje
são: Adilson Maass e meu afilhado Arthur

Piccoli dos Santos. Felicidadesmil e que
Deus realize os sonhos de vocês.

NIVER Jefferson Konell (D), que posa ao lado dos

amigos Daniel Lucena (C) e Denilson 1Iaring, foi o
aniversariante mais festejado de ontem, na cidade

Nota dez
No feriado de Iode maio levei a família para um almoço no
Ribeirão Grande Eco Resort & Spa. Muito dez! Além de saborear

um dos melhores e mais variados buffets da região, fizemos a

digestão caminhando entre as belezas naturais do hotel e

da região, que certamente é um pedacinho do paraíso.

Linda
Com aquele shortinho de estampa animal e camisetinha, mas com
uma poderosa carteira LouisVuitton, abonita namorada daquele '

político arrasou em uma festa de IodeMaio, terça-feira.Até o
mulherio não se conteve e fixava o olho no corpo escultural e na beleza

damorena fatal. Namesa 12, por favor, um energético RedDragon!

CONHEÇA S BENEFíCIOS O COMPOST TERMOGÊNICO

,
I

Pra quem quer dar aquela acelerada no metabolismo e perder peso, o composto termogênico promove um maior gasto de

energia pelo organismo, é diurético e antioxidante, auxiliando assim na queima de gordura.

Composto por:
. Chá verde, branco e vermelho: Extraídos da planta Camellia Sinensis, tem ação diurética, termogênica, lipolítica,e poderosa
ação antioxidante. Aceleram o metabolismo� favorecem a redução,do colesterol, desintoxicam o organismo e facilitam a

digestão. Ajudam na queima de gordura e combatem o inchaço.
Citrus: Obtido da laraf\ia amarga, agita o ritmo do seu organismo acelerando o metabolismo, promovendo um maior gasto de

calorias e, conseqüentemente, a queima de estoques de gordura.

Conheça também:
CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SlIM
Indicado para melhorar o aspecto da celulite, bem como a firmeza e

elasticidade da pele, além de &judar na redução de medidas em áreas de maior

concentração de gordura.
Benefícios do slim:
- Acelera a quebra de gordura nos adipócitos. Age também sobre o tecido
conjuntivo, estimulando a síntese de colágeno e elastina na pele.
- Inibidor indireto da lipogênese, uma vez que impede que os ácidos graxos
livres sejam reaproveitados na síntese de novas moléculas de gordura.
- Contém carotenóides, que protegem a pele do estresse oxidativo, e
pOlissacarídeos que protegem contra a desidratação cutânea.

�\:.\RA DE JARAGUÁ DO
�o S�

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas w Fitoterápicos

A farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estarl
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

E o impasse continua. A nova lei
de Direitos Autorais, projeto do

Ministério 'da Cultura que vem se

arrastando há anos, voltou à baila,
agora não mais se atendo à música,
como aconteceu até bem pouco tempo,
mas focando a literatura.
A legislação vigente é de 1998 e protege
os textos de obras literárias, científicas,
conferências, sermões, ilustrações,
cartas geográficas, músicas, desenhos,
pinturas, esculturas e arte cinética. Não
é possível fazer cópias de livros inteiros,
apenas capítulos ou páginas. O que não
é respeitado, evidentemente, porque os

livros que os universitários precisam,
por exemplo, são muito caros, então a

saída é copiar, fazer "Xerox",
A nova proposta da lei já foi
disponibilizada à consulta pública, mas
está encalhada no Congresso, que precisa
aprová-la para passar a vigorar. Esta
nova versão da lei prevê a possibilidade
de cópia do livro na íntegra, para "uso

"

r n c

A nova lei de direitos
autorais e o livro

privado", ou seja, a duplicação de uma
obra para estudo será legal.
A pirataria não chegou aos livros, ainda,
aqui no Brasil, mas a lei pode provocar
a sua aparição. É bem verdade que os

livros, por aqui, são muito caros, que nem
todo estudante pode comprá-los, mas
a pirataria de obras literárias não seria
nada bom para os autores brasileiros, que
já ganham parcos 10% pelo seu trabalho.

em fac-símile, na verdade - para ser

vendida como se vende os DVDs de
filmes: por baixo dos panos e mais
barato. Em outros países isso já existe.
As edições piratas são tão caprichadas
quanto as originais, inclusive.
Então finalmente o foco da lei dos direitos
autorais recaiu sobre os livros, mas não
hámuita esperança de que o estado de
coisas atuais mude algo. A verdade é que
a realidade digital dos livros - e-books,
textos jornalísticos, obras publicadas em
blogs, etc. - não foi contemplada na nova
lei.
E o livro digital é uma realidade,
queiramos ou não. O livro impresso,
como conhecemos até agora vai
continuar, ainda, pormuito tempo, mas
o livro eletrônico está conquistando
espaço. Demaneira que deveria ser

contemplado, também, nessa nova Lei
de Direitos Autorais, tão polêmica e tão

inócua, antes mesmo de começar a valer.

Il verdade é que a realidade
digital dos 'livros - e-books,
textos jornalísticos, obras

publicadas em blogs, etc. - não
foi contemplada na nova lei.

Todo mundo ganha com a sua criação -

editores, livreiros, distribuidores - só o

escritor ganha o mínimo.
Pirataria de livros, para quem não sabe,

. é a produção de livros - impressão

CHEIIlS DE CIIARlV.U: • GLOBO· 19H
Penha expulsa Sandro de casa e o detetive contratado por Humberto foto

grafa tudo. Rosário decide levar o primeiro Cü-que gravou com Kleiton para Fa
bian. O médico de Chayene recomenda que ela não se exponha ao sol. Kleiton
fica sem paciência com Socorro e Naldo resolve levar a irmã para o condomínio.
Sidney aconselha Inácio a fazer as pazes com Rosário antes de ela viajar. So
corro procura emprego. Chayene chega ao local do show com sua equipe. Sônia
recebe 'Isadora, Cida, Conrado e Máslova na Galerie. Rosário entrega seu CD

para Fabian e Laércio observa. Lygia avisa que dormirá em São Paulo e pede
ajuda a Penha. Chayene descobre que Rosário esteve com Fabian.

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H
Regina fica eufórica com a bolsa de estudos de Michele. Pedro aproveita

uma carona de Priscila para cortejá-Ia. Gabi se sente culpada pelo término
do noivado de Miriam. Carmem, Zé e Valéria chegam a Vila dos Milagres e

são recebidos por Jacira e Tobias. Gracinha cuida de Rodrigo. Jacira fica com
pena de Josué, depois de ouvir o que Valéria pensa dele. Clara dá o recado
de Verbena para Rodrigo. Miriam conta para Laura e Gil que Fernando termi
nou o noivado. Melissa se enfurece com o rompimento do noivado do filho.
Josué fica arrasado ao saber que Valéria está noiva. Antônio leva Gracinha
para conhecer o condomínio São Jorge. Clara reconhece Lefôr nos dese
nhos de Rodrigo. Virgílio chega à ONG Ninho Vazio.

AVENIDA BRASIL • GL�BO • 21H
Nina reclama da pressão de Jorginho. Cadinho se desespera ao pensar

que Débora saiu com Tomás. Tomás tenta beijar Débora. Suelen paga um lan
che para Iran. Max discute com Ivana. Jorginho termina com Débora. Max con
versa com .Nna e Carminha discute com ele. Suelen diz para Iran que está na

morando Leandro. Monalisa vai à casa de Diógenes à procura do filho. Carminha
fica radiante quando Tufão diz que vai dar dinheiro para ela. Nina vê Carminha
e Max juntos. Jorginho conta para Tufão que terminou o seu noivado. Verônica
tenta consolar Débora. Cadinho e Paloma armam para que Alexia não fique com

Ruy em casa. Jorginho fala sobre o término do noivado e Nina fica nervosa

�SCARAS-RECORD-22H
Eliza aguarda o desembarque do navio no píer. Novais aconselha Eliza a

ficar armada. Martim procura por Manuela. Otávio é colocado na ambulância
acompanhado por Décio e Martim. Eliza segue a ambulância de carro.Zezé
e Zezé conversam sobre o filho imaginário Zezinho. Caio reencontra Manuela
na praia. Flávia afirma querer saber mais sobre Mário. Big Blond diz a Eliza

que tomará a ambulância e pede que ela se afaste. O carro preto persegue
a ambulância. Alguns homens tomam a direção da ambulância. Otávio pres
siona Martim para saber o que está acontecendo. Luma diz a Tônia que quer
ter um filho. Manuela nega ter estado com Martim em Salvador.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20H30
Vitor conta a Olavo que Flávio tentou assassinar Amanda. Olavo decide

telefonar para Amanda, que tranqüiliza o tio. Amanda comenta com Olavo que
Heloisa está se recuperando. Hélio pede para Olavo ficar calmo por conta da ci

rurgia que fez. Saulo segue Aline, mas a perde de vista. Aline percebe a mancha
de sangue em seu carro. Ela fica com receio de Daniel ter visto. Regina conta a

Loreta que Daniel está com leptospirose. Aline leva o carro a uma oficina para
trocar o estofado. Priscila diz a Glauco que Amanda não merece Eduardo. Vitor
pede o carro de Aline emprestado. Ela inventa a desculpa que o carro quebrou e

teve que deixar numa oficina. Michel diz a Regina e Loreta que a febre de José
abaixou. Aline aconselha Flávio a desaparecer. Vitor ouve a conversa atrás da

porta. Vitor pega número de telefone no celular de Aline.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

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

Essa gatinha siamesa está desaparecida desde o dia 26, nas

proximidades das empresas Estofados Krause e Duas Rodas. Os
donos estão oferecendo reeompensa em dinheiro para quem a

encontrar e ,devolver. Se você a viu ou encontrou por favor entre em

contato nos telefones 4103-0922 ou 9993-9595 com Liane Di Calafiori

Isabela P. Bening
Jackson Luis Kopsch
Jair Rogério Steinmacher

Jaqueline Schimanski

Jaqueline Schimanski
Jeferson L. dos Santos
Jonathan Ricardo Georg

�

Julia Koehler Laurinda
Juliano Jolras Leitempergher
Larissa Gabriele Konell
Luiz Carlos Giesler
Maiara Lennert
Maria Cristina Franzoi
Nelson Kreutzfeld
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Alexandre da S. Correa
Amanda D. Oliveira
André J. Terme
Arlete Anacleto
Eduardo G. Flor da Silva
Elmar Rueckert
Evanir Hoffmann Heinert

Felipe barba klussoski
Guilherme Muller
Gustavo Hensechel
Idílio dos Santos
Idílio dos Santos
Irene L�andro Wilke

Odacir Walter Berthi
Roberto Kniess

Rodrigo Wopsch
Rudiberto Muller
Salete Moretti
Sandro Luis Francesci
Suellen Lais Georg
lisiane dos Santos Horsímam
Valdecir Goldacker
Vanessa Caroline Becket
Vanessa Dalcanalli

Volney Júnior Zimmermann

Lady Gaga • Tlíe
Monster Hall Toar
At M. S.Garden

"

Gaga lança o DVD da turnê
Garden, aclamadomundial-"

,0',
",;

co "�'o "'1'1(' .. ."
, épt�, eVencedorflq�mIriy

Award. O álbum bateu o re

corde do iTunes pela siibída
e mais rápida ao 10 lugar no
dia do seu lançamento. Seus
síngles incluem sucessos já

, consagrados e mundialmen
te conhecidos ..Músic "orno

�,.., "B6rnTíli$Way",·i'Jti�. ,.'
.'

"Ihe Edge ofGlory" e lIyou
and I", já venderam juntos
mais de 7milhões de cópias
somente nos Estados Unidos.

LIVRO:
O Resgate do Tigre
- ColleenHouck

A épica saga dos tigres já
foi lançada em 18 países e

ocupou os primeiros lugares
na lista dos mais vendidos ,

do The NewYorkTimes.
•

Fé. Confiança. Desejo.
Até onde você iria para
libertar a pessoa amada?
Em "O resgate do tigre", a

, aguardada sequênciade ''A

plaldiçãQ dO tigre.", os três
personagens dão mais um
passo para quebrar a antiga
profecia que os une. Com
o dobro de ação, aventura
e romance, este livro
oferece a seus leitores uma

. e�eriência arrebata
"priime'ira à"última, P�
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A SELVA LTDA. GUSTAlJrD SANe�eZ

QUE CARA
DE SONO fé

ESSA?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL - SHOPPING BREITHAUPT
• Arcoíris 1
• Os Vingadores - Leg. -13h30, 16h10, 18h50,
21h30
• Arcoíris 2
• Xingu - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Arcoíris 3
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 15h, 17,10,
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 19h30
• Guerra é Guerra - Leg. - 21 h30

JOINVILLE - SHOPPING GARTEN
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h10, 18h50,
21h40
• GNC 2
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h10,
16h40, 19h15,21h50
• GNC3
• Espelho, Espelho Meu- Dub. - 15h15, 17h20,
19h30

• Xingu - Nacional - 13h15, 21 h30
• GNC4
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 20h, 22h10
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida- Dub. -

13h50, 15h50 ,17h50
• GNC5
• O Príncipe do Deserto - Leg. - 13h40, 16h20,
18h40, 21h20
• GNC6
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h,16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h

JOINVILLE - SHOPPING MUELLER
• GNC 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h10, 15h50, 18h40,
21h30
• GNC 2
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 14h,
16h30, 19h,21h20
• GNC 3
• Guerra é Guerra - Dub. - 14h30
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 16h45, 19h30,
21h45 I

BLUMENAU - SHOPPING NORTE
• Cinépolis 1

',Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 19h, 22h
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 13h', 16h
• Cinépolis 2
• Como Agarrar Meu Ex-Namorado - 12 anos -

Dub.-13h30, 15h50, 18h10, 20h10, 22h20
• Cinépolis 3
• Os Vingadores -12 anos - Dub. - 12h(A), 15h,
18h,21h
• Cinépolis 4
• American Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

13h45, 16h20, 18h50, 21 h35
'

• Cinépolis 5
• O Príncipe do Deserto- 14 anos - Leg.-
14h05, 16h40, 19h25, 22h10
• Cinépolis 6
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. - 12h20

(A), 14h45, 17h05, 19h30, 21 h55
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 14h
• Cinépolis 7
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 11 h(A), 17h,
20h,23h(B)
(A) Somente sábado (28/4), domingo (29/4), se
gunda (30/4) e terça (1/5). (B) Somente sexta (27/4),
sábado (28/4), domingo (29/4) e segunda (30/4)

BLUMENAU - SHOPPING NEUMARKT
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• GNC 2
• Os Vingadores - Leg. - 13h30 16h1 O 18h50
21h40
• GNC3
• Os Vingadores - Dub. - 13h1 O 15h50 18h30
21h20
• GNC 4
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h,16h40
19h30 22h1 O
• GNC5
• O Homem Que Mudou o Jogo - Leg. - 21 h30
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h20, 15h30
• Fúria de Titãs 2 - Dub. - 17h40, 19h40
• SALA VIP
• O Príncipe do Deserto' - Leg. - 13h45, 16h20,
19h10, 21h50

Continuando as épicas aventuras cinemato-
'

gráficas iniciadas por "Homem de Ferro 1 e 2';
"O IncrívelHulk", , "Thor" e "CapitãoAmérica:
O Primeiro Vingador'; "Os Vingadores" dá
Marvel é uma reunião de super-heróis inédita.
Quando um inesperado inimigo aparece e

ameaça a segurança e a tranquilidade do
mundo, Nick Fury, diretor da agência interna
cional de pacificação conhecida como SHIELD,
se vê em busca de uma equipe capaz de tirar o
mundo da iminência de um desastre. Através
do planeta, um ousado recrutamento se inicia.

James Bond será
nomeado cavalheiro

Após quase 50 anos a serviço de SuaMa -

,

, jestade, o agente secreto James Bond será
nomeado Cavalheiro do Império Britânico'

pela Rainha Elizabeth 2. O ator que atual
mente dávida ao famoso agente 007, Daniel

Craig filmou cenas junto com a Rainha, em
Buckingham. O vídeo deverá ser exibido
durante a abertura dos jogos Olímpicos de
Londres. Especula-se que ele descerá de pa
raquedas no Estádio Olímpico dia 27/7.

Galisteu homenageou
Senna em programa
Adriane Galisteu homenageou o ex

namorado, Ayrton Senna, um dos maiores
ídolos do esporte falecido há 18 anos, com

um quadro no Muito-, da Band. O assunto
I

liderou os trendings topics doTwitterBrasil
na tarde de terça, com a hashtag #Ayrton
SennaNoMuitoMais. O programa relem
brou a trajetória do campeão daFI, e claro,
do namoro com a apresentadora que du
rou pouco mais de um ano

Sandy é a mais nova
mamãe do pedaço
Sandy pode estar esperando seu

primeiro filho. A notícia veio à tona no

programa Muito-, mas a assessoria de

imprensa da cantora não confirmou a

informação. A sogra dela, Lorena Lima,
nega: IINão queremos falar da vida pessoal" ..
Ela está casada com o músico Lucas Lima

desde setembro de 2008 e afirmou termuita
vontade de ser mãe em diversas entrevistas.

"Odiaria ver outro
como Homem de Ferro"

Em uma entrevista bem-humorada à

Mrv, o atar Robert Downey Ir garantiu que
pretende viver o Homem de Ferro nos fil
mes da Marvel por um bom tempo, O ator

disse, ainda, que "odiaria' ver outra pessoa

interpretando o personagem. O Homem de
Ferro está em cartaz com o filme liasVinga
dores", que reúne super-heróis. Downey Ir
reprisará o papel em 110Homem deFerro 3",
que tem estreiamarcadaparamaio de 201�.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I' Trabalhos em grupo estarão favorecidos neste dia, assim
as cobranças tendem a diminuir. No campo sentimental,
muita tranquilidade e compreensão. Se procura um
amor, mantenha a serenidade e terá tudo que precisa
para conquistar seu alvo. Cor: preto.

�'1OURO
U Cuide mais de sua saúde, um bom sono e uma

alimentação saudável ajudam amanter o equilíbrio. Não
convém fazermudanças bruscas em sua rotina hoje.
Na união, participe das atividades do par e não seja tão
exigente para evitar conflitos. Cor: laranja

l[ GÊMEOS
.

Na carreira, nem tudo vai acontecer como gostaria, por
isso, prepare-se para lidar com contrariedades. Os astros
indicam que é hora de selecionarmelhor suas amizades
e tratar sua alma gêmea com o devido carinho. Pense
nisso! Cor: laranja

� CÂNCER
� Mudanças no seu emprego deverão trazer uma certa

insegurança e isso poderá se refletir nas suas relações
familiares. Tudo indica que você será o centro das

atenções hoje. No amor, pode ter dificuldades para
expressar o que sente. Cor: verde-claro.

.n LEÃo' .

UL Não desanime diante dos imprevistos que surgirem
no trabalho. Aproveite o momento para expandir seus
conhecimentos. Seja gentil com as pessoas que
encontrar. No campo sentimental, compartilhe suas
ansiedades e dúvidas com sua alma gêmea. Cor: bege.

YYk VIRGEM

11.f Coloque as suas finanças em ordem e não se deixe
vencer pela tentação de fazer compras a prazo. Se
necessário, interfira nas discussões entre os seus

familiares, mas ouça os dois lados. Priorize atitudes de
amor no seu relacionamento. Cor: rosa.

Ruffalo fará seis
filmes como Hulk
MarkRuffalo, que aparece como Hulk/

Bruce Banner em liasVingadores", revelou
em entrevista ao site Collider que assinou

contrato para viver o personagem em seis

filmes da Marvel. Ruffalo já havia falado
anteriormente sobre sua vontade de viver

.

Hulk, uma vez que é fã desde pequeno,
quando assistia a série de TV 110 Incrível
Hulk". O ator, portanto; estará em mais
cinco longas do super-herói verde.

. .n. UBRA
- Estará esbanjando alegria e aIto-astraI. Capriche no

visual e cause ,uma boa impressão nas pessoas de
seu círculo profissional. Seu bom humor vai contagiar
os que estão ao seu redor. Já no amor, exercite a

paciência com sua cara-metade. Cor: bege.

m ESCORPIÃO
I I L. Atividades que possa desenvolver sem ajuda dos

outros são as mais favorecidas. Preserve sua
autonomia no trabalho e só terá a oonhar. CUidado com
pessoas oportunistas. No campo afetivo, a sinceridade
aumentará a cumplicidade do casal. Cor: azul.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Evite desenvolver tarefas individuais neste dia, pois
atividades em equipe contam com boas energias.
Converse com seus amigos e resolva mal-entendidos.
No contato com a pessoa amada, tente compreender
os pontos de vista dela Cor:verde-escuro.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Gentileza e educação: o caminho indicado para
manter a qualidade do convívio. Poderá enfrentar

conf�itos em casa: cuidado! Experimente compartilhar
seus sentimentos com a sua alma gêmea, isso será
importante para o seu romance. Cor: tons pastel.

� AQUÁRIO
� No setor profissional, já é hora de se beneficiar do

contato com pessoas influentes para melhorar seu
salário. No relacionamento afetivo,.o clima será de
equilíbriO e harmonia Se está em busca de um amor,
excelente momento para paquerar. Cor: vinho.

PEIXES

Divergências não estão descartadas, tente manter
.

o equilíbriO e se sairá bem. O orçamento doméstico
precisa de atenção e cuidado: evite desperdícios! No
amor, momento favorável para esclarecer Situações e
fazer as pazes com o par. Cor: azul-escuro.
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É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.
��

EmiIy IsabeUe RaIm

Bianca Tremba

completa 7 anos no

dia 6. O desejo de

felicidades, muita
saúde e beijos da
mãe Flavia, do pai

Eveltone do

irmão Alisson.

. ".

comemora amveesamo

hoje e recebe os votos'
de felicidades dos pais
Alcir e Carla, e dos
familiares. "Muitas

bençãos de Deus e que
você continue sendo
esta rIlha dedicada
e alegTe de sempre.
Nôs te amamos muito.
Parabéns!"

Exame de seleç

Altair Heinz Junior e
Kaethelin Machado

comemoram oito meses

juntos. Eles que se

conheceram através da
rede social Orkut, vivem
um amor à distância.
Ele em Jaraguá e ela

em Curitiba, enfrentam '

as dificuldades e '

esperam estar cada
vez mais perto e ao

lado do outro.

www.GRUPOUNIASSELVI.com.br·

GUARAMIRIM I FAMEG

CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS

Administração (Finanças - Marketing - Recursos Humanos)

Arquitetura e Urbanismo »Ciências Contábeis» Design - Moda» Direito» Engenharia Civil

,

.

d P d
- Engenharia Química» Psicologia» Publicidade e Propaganda

Engenhana e ro uçao»
,

CURSOS SUPERIORES DE CURTA DURAÇÃO

Grad. Tec. em Análise e Des. de Sisternas » Grad. Tec. em Redes de Computadores

First!
Depois de 14 anos como a líder de vendas de celulares no
mundo todo, a Nokia perdeu o lugar no último trimestre. Mas
também não foi aApple quem tomou a primeira posição, foi a
coreana Samsung. No último trimestre, ela chegou a enviar 20
mil Galaxys por hora, tomando conta de 30,6% do mercado de

smartphones e lucrando 5.2 bilhões de dólares. Ao total foram
44milhões de smartphones no trimestre, o que fez a divisão
mobile da Samsung faturar 73% do lucro total da empresa.

Novos domínios
Amudança do IPv4 parao IPv6 já está rolando, aumentando a ca
pacidade de dispositivos conectados à Internet simultaneamente.
E a gente aqui pensando que ficaríamos com os coms, nets e orgs
que já conhecemos bem (além dos conhecidos biz, info, edu e os

obscuros mil, mobi,:xxx, entre outros), até a Icann - órgão respon- .

sável pelo gerenciamento dos domínios de topo - deixou escapar
a possível existência futura de domíniosempresariais, Isso signi
fica que podemos ver, em breve, empresas como o Google ou a
Microsoft e atémesmo bancos com sites de endereço "http.r /mail.
google/", "http.r/Iíve.microsoft/" ou "http.r/ínvestimentos.banco/"

Inscrição e prova
.

pelo site até 27/05 �

GRUPO

.RIASSELYI
FAMEG

3373 9800
ACESSE O SITE DO GRUPO UNIASSELVI,

FAÇA SUA INSCRIÇÃO E.PROVA
E INGRESSE NO MAIOR GRUPO DE
ENSINO SUP�R10R DE·SANTA CATARINA
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EM ATIVIDADE Bertoldo, 89 anos, trabalhou duro na lavoura durante décadas e ainda tem energia para cuidar das plantas

História'

Um dos assinantes
mais antigos do OCP

Bertoldo Bartel assina o jornal o .Correio
do Povo há 70 anos e o lê diariamente

dias de manhã ele acorda às 6h,
faz o café e senta para ler o jornal
o Correio do Povo. "Assino o jor
nal hámais de 70 anos, primeiro
a assinatura vinha em nome de
meu filho, depois passei para o

meu", conta. Após realizar sua

leitura, ele sai para o jardim,
cuida da horta e trata seus ani
mais. No rancho atrás de casa,
ele guarda a ração do porco e

das galinhas, além da lenha para
o fogão e material de cultivo da
horta. Bertoldo é avô e também

bisavô, ele completa 90 anos em
julho deste ano, e vai festejar a
data com uma festa que ainda
não tem data certa.

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

dizer que sua vida é dedicada
ao trabalho, cuidando da horta
atrás da sua casa.

Bertoldo lembra que come

çou a trabalhar desde cedo, e que
até os 24 anos ajudava em uma

olaria, no Baependi. Depois dis
so dedicou-se à lavoura. Casou
aos 22 anos, com Maria Kõhler,
com quem teve quatro filhos:
Aliberto, Ildemar, Rolf e Marlise
Bartel Eggert, que cuida dos pais.

Hoje aposentado, todos os

/\ os 89 anos, Bertoldo Bartel,
.t1.faz parte da terceira geração
da família Bartel que chegou ao

Brasil em maio de 1892. Friedri
ch Bartel e Maria Bartel, seus

avós, vieram da Alemanha com

três filhos: Clara, Willy e Fritz.
Bertoldo é um dos oito filhos de
Fritz. Bem humorado e simpá- )
tico, ele se sente orgulhoso em

" Antigamente, Jaraguá do Sul.
era só mato. A gente ia pra

Joinville de carroça,
e sempre atolava (risos).

Bertoldo Bartel, aposentado

DIACOMEÇA CEDO Bartel acorda às 6h damanhã.
Depois ,do café inicia sua rotina de trabalho

História
,

Família veio daAlemanha para o Brasil há 120 anos
No próximo domingo, ele e mais 150 descenden

tes da família Bartel participam de uma confraterni

zação para comemorar os 120 anos de imigração da
família para '0 Brasil. A festividade vai acontecer na

.

Sociedade Esportiva Recreativa Vieirense, no bair
ro Vila Lalau, às 10h. O encontro tem o objetivo de
reunir familiares de toda a região e relembrar. Para
Ilário Bartel, sobrinho de Bertoldo e um dos orga-

nizadores da festa, o evento será um momento de
contar situações marcantes do passado. "Teremos
de manhã uma missa ecumênica, depois o almoço e

para fechar um café da tarde", afirma.

i
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OJ.lto de j,sta

Partilhar sempre faz bem!
A história de- hoje pode acon

rltecer com qualquer um de
nós, e em qualquer parte do
mundo, a única coisa que cada
um de nós precisa ter no coração
é a vontade de querer partilhar!

Como é de meu costume,
gosto de usar os nomes dos per
sonagens nas minhas histórias:
Lucas e Sofia. Faço questão de

explicar aos leitores aminha pre
ferência,por estes nomes. Lucas
é usado por dois motivos: 1 ° -

Lucas, não foi apóstolo de Jesus,
porém fez umaminuciosa ínves
tigação com as pessoas que pre
senciaram os fatos que ele mes
mo conta no seu Evangelho; e 2°
- quando tinhameus 12 anos de
idade, meu pai assistiu comigo o

filme "StarWars - Guerra nas Es

trelas", e confesso que por causa
do personagem principal deste
filme, que vale a pena ver, come
cei a ter uma preferência pessoal
pelo nome "Luk" em inglês, que
em português é "Lucas". Quan
to ao nome Sofia, tem única em
razão: Quando tinha 16 anos,
tive a oportunidade de ler "O
Mundo de. Sofia", que merece

ser lido, e foi por isso que co

mecei a gostar deste nome. Fei
tas as devidas explicações, pas
semos à história do dia!

Lucas era um mendigo, e vi
via pelas ruas de uma pequena
cidade, pois devido à crise que
atingia seu país, não encontrou

um lugar para trabalhar e ga
nhar o pão de cada dia. Num dia
como outro qualquer e que esta

vamuito frio, Lucas estava senta
do no chão da calçada em frente
a um supermercado, quando viu
um casal passar por ele.

Resolveu pedir algumas
moedas para comprar algo
para se alimentar.

O homem então lhe disse:
"Sinto muito, mas não tenho
trocado".

Sua esposa, Sofia, lhe per-

guntou: "O que queria o pobre
homem?"

Seu marido disse: "Dinhei
ro para comer. Disse que tinha
fome".

- Querido, eu tenho uns tro

cados comigo.
Então, olhou nos olhos do

mendigo, e disse:
- Aqui tens algumas moe

das. Consiga algo para comer,
e mesmo que a situação esteja
difícil, não perca a esperança.
Em algum lugar existe um lugar
de trabalho para você. Espero
que encontre.

Lucas, então disse as se

guintes palavras:
- Obrigado, senhora. Me sin

to melhor e capaz de começar
de novo. A senhora me ajudou
a recuperar o ânimo! Jamais es
quecerei sua· gentileza.

Lucas encontrou um lugar
barato para se alimentar um

pouco. Gastou a metade do

que havia ganhado e resolveu

guardar o que sobrara para o

outro dia. Porém, pensou: "Por
que não partilhar o pouco que
ganhei com o próximo?"

E foi 'assim que Lucas divi
diu suácomida do dia seguinte,
com outro mendigo. Enquanto
os dois comiam, viu que o ou

tro homem tinha um pedaço de

pão dentro de uma sacola, e re
solveu perguntar:

Partilhar sempre
faz bem, como já

falei e faço questão
de repetir. Faz bem
para o coração de

quem partilha e

para o coração de

quem recebe.

- Está guardando um pouco
para amanhã?

- Não. É que tem um me

nininho que conheço que tem

passado mal ultimamente e

estava chorando por não ter

nada para comer. Vou levar
este pão para ele.

Lucas resolveu ir junto com

o outro homem levar o pão
para o garoto, que se alimentou
commuita alegria. Então o me

nino chamou um cachorrinho

que estava assustado, parecia
per�ido, e deu um pouco do

pão para o mesmo.

Lucas .então viu que o ca

chorrinho tinha uma coleira
com o nome e endereço de seu

dono. Falou então para o meni
no que ia levar o mesmo para o

seu dono, e então o garoto abriu
um sorriso, pois, sabia que o ca

chorrinho ia voltar para casa.

Chegando ao endereço, pri
meiro Lucas foi repreendido
pelo dono do cachorro, po
rém, quando viu no seu rosto o

semblante de uma pessoa ho
nesta, falou:

- No jornal de ontem, ofere
ci uma recompensa pelo resga
te. Tome!

Lucas, olhando o dinheiro
meio espantado, disse:

- Não posso aceitar. Somen
te queria fazer um bem ao ca

chorrinho.
- Pegue-o! Para mim, o que

você fez vale muito mais que
isto! Você precisa de um em

prego?Venha ao meu escritório
amanhã. Faz-rne

:

muita falta
uma pessoa íntegra como você.

Partilhar sempre faz bem,
. como já falei algumas vezes,
e faço questão de repetir, faz
bem para o coração de quem
partilha e para o coração de

quem recebe. E com certeza,
o que você partilha hoje, pode
voltar para você num outro

momento de sua vida.

leeimentos
• Faleceu às 9h30 do dia 1/5 o Sr. Lauri Alvaro Koerner (mais conhecido
como Tito) com idade de 48 anos. O sepultamento foi realizado ontem
dia 2/5 às 10h, saindo o féretro da Capela Mortuária Maria Leier, se-
guindo após para o Cemitério daVila Lenzi.

.

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°: 76/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: SERViÇOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA MANUTENÇÃO DE

. RETROESCAVADEIRA E VEíCULOS COM IMPlEMENTOS SIMilARES.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 3/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às
16h
DATA DA ABERTURA: 16/5/2012 10h
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

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALlDAPE
CONCORRÊNCIA N°. 01/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme á lei Federal n°. 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 Julgamen
to e seu resultado da Modalidade Concorrência n° 01/2012-PMS - Processo nO
29/2012-PMS, 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 da empresa especializada em serviços de limpeza pública,
do ramo de Engenharia Sanitária, para executar a Gestão dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais produzidos pelo município de Schroeder (SC), conforme
ANEXO X - Termo de Referência do instrumento, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Empresa vencedora: SERRANA ENGENHARIA lTDA, inscrita no CNPJ sob o n".
83.073.536/0001-64.
Valor da proposta vencedora: R$ 907.912,80 (novecentos e sete mil, novecentos
e doze reais e oitenta centavos).
Schroeder, 02 de maio de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato n", 56/2012-PMS
Modalidade Concorrência nO 01/2012-PMS - Processo n? 29/2012-PMS
Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n".
3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: SERRANA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito priva
do, inscrita no CNPJ sob o n". 83.073.536/0001-64, com sede na Rua Ottkar
Doerffel, 841, Bairro Atiradores, na cidade de Joinville, Estado de Santa Cata-
rina, CEP: 89203-001.

-

Objeto: contratação da empresa especializada em serviços de limpeza pública,
do ramo de Engenharia Sanitária, para executar a Gestão dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais produzidos pelo município de Schroeder (SC), con
forme ANEXO X - Termo de Referência do instrumento, conforme consta na

proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito
fosse.
Valor do Contrato: R$ 907.912,80 (novecentos e sete mil, novecentos e doze
reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura: 02/05/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Munici'pal
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Fone:, 3375-0500 www.bandfrn9·9.com.br

I

Programação:
Jornal da Band .. Das 6:00 h as 7:00 h

.

Apresentação: Tim Francisco

A Hora d� Remoo .. Das 1;(tO h as' 9:00 h
Humor & irreverência na sua manhã!

Manhã Show - Das 9:00 h as 12:00 h
Varii;!dades,--prêmios e a

participaçã,odo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programada Tarde .. Das 14:0,0 h as 17:00 h
Variedades, premios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Slrack

1-

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDID\LDE INTIMAÇÃODE PROIESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Sc, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:
Apontamento: 208044/2012 Sacado: A ANGELONI & ClA llDA -LJ 10 Endereço: RUABARAO DO RIO
BRANCO, 732 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: MOINHO CAJJ\RINENSE SA Portador: - Espécie:DMl
- N° TItulo: 105123/Al- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 358,82 Data para pagamento: 03 de. maio
de 2012Valor R$23,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 310,74 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207918/2012 Sacado: ADILSON CARDOSO Endereço: RUA RICARDO ROEDER 1 - lara
guá do Sul-SC - CEP: 89261-760 Credor: BANIF-BANCO lNTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA
Portador: - Espécie: cm - N°Titulo: 504842919 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.036,57 Data para
pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$85,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.908,24 - Juros:'
R$ 62,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 208124/2012 Sacado: ALECIO GROSKIAGS Endereço: RUAADELEMARQUARDT 144 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89251-000Credor:MADRI COMERCIO DE COMPENSADOSE lAMlNADOS llDA

.

Portador: - Espécie: DMI-N°Titulo: 2137241-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 378,83 Data para
pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$24,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 319,51 - Juros:
R$1,06 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208065/2012 Sacado:AIlAN CARLOS PETRY Endereço: RUAALBERTO UTPADEL 1536-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-700 Credor: COM E REPRES BENUTTlllDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo; 06314415 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 324,18 Data para pagamento: 03 demaio de
2012ValorR$24,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 257,24 - Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 207777/2012 Sacado: CAMIlAZANFOUM DEANDRADE Endereço: ERICH DOUBRAWA
77APTO 401- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-660 Credor: PODER IMOVElS llDAME Portador: - Espé
cie: DMI- N°TItulo: 0000012628 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 523,94Dataparapagamento: 03 de
maio de 2012ValorR$29,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 470,26 - Juros: R$ 6,42 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208008/2012 Sacado: CHAMA DISTRIBUIDORADEMERCADORIA llDA Endereço: RUA
ANTONIOALBERTO KLElN 172 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-827 Credor: DIPLOMATA INDUSTRIAL
E COMERCIAL llDA Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 0358257-01 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 3.313,93 Data para pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$31,77 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.252,50 - Juros: R$ 8,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 207894/2012 Sacado: CONFECCAO SR IJDAME Endereço: RDOMINGOS SANSON 150
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: ADAR INDUSTRIA COMERCIO 1MP0RTACAO E EXPORTA
CAO Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 10T222656A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 529,15Data
para pagamento: 03 demaio de 2012ValorR$24,36Descrição dos valores: Valor do título: R$ 474,32 - Juros:
R$1,26 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 207961/2012 Sacado: CONFECCAO SRIJDAME Endereço: RDOMlNGOS SANSON 150-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: INDUSTRIAS PIM llDA Portador: - Espécie:DMI-N'Titulo:
8410-1/E - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 417,53 Data para pagamento: 03 de maio de 2012Valor
R$24,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 363,00 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 207661/2012 Sacado:D PRAMAlHAS llDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: JARTEX INDUSTRIA1EXI llDA EPP Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 9590 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.026,45 Data para pagamento: 03 de maio
de 2012ValorR$31,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.965,18 - Juros: R$ 8,51 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 206321/2012 Sacado: DEISNE DE ARAUJO Endereço: RUA ERENER NAGELWASH 120
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: J.M.C MATERIAlS PARA CONSTRUCAO llDA Portador:
- Espécie: DMI- N° TItulo: C270521681/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 276,44 Data para paga-
mento: 03 demaio de 2012ValorR$25,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 222,51- Juros: R$ 1,92
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207917/2012 Sacado: DIEGO TIBES CARLIN Endereço: RUA PASTOR ALBERT SCHNEI
DER 01 LD 2352 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 504151142 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 3.569,71 Data para pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$222,90 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.311,65 - Juros: R$ 199,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 207913/2012 Sacado: DIONEI GAl Endereço: RUAALEXANDRE KOHLER 35 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-270 Credor: UPPER MAN COMERCIO DO VESTUARIO llD Portador: - Espécie:
DMI- N° TItulo: 0173240405 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 293,64 Data para pagamento: 03 de
maio de 2012ValorR$23,98 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 240,00 - Juros: R$ 0,88Emolumentos:
R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 208118/2012 Sacado: EDMILSON JOSE RANALDES Endereço: RUA JOSE TEODORO RI
BEIRO 1875 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS
llDAME Portador: - Espécie: DMI- N"TItulo: 3339 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 428,�8 Data
para pagamento: 03 demaio de 2012ValorR$23,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 375,00 - Juros:
R$ 0,62 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 207991/2012 Sacado: EUSEIE DOS SANTOS Endereço: RUA JOAO BANCKER 197 - ÇO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PAREYMATERIAlS DE CONSTRUCAO llDA Portador: - Espécie:
DMI- N°TItulo: 00000000503 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 122,85 Data para pagamento: 03 de
maio de 2012ValorR$23,20Descrição dos valores: Valor do título: R$ 34,00 - Juros: R$ 0,10 Emolumentos:
R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 207992/2012 Sacado: EUSEIE DOS SANTOS Endereço: RUA JOAO BANCKER 197 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PAREY MATERIAlS DE CONSTRUCAO llDA Portador: - Espécie:
DMI - W TItulo: 37572/001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 191,40 Data para pagamento: 03 de
maio de 2012ValorR$23,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$102,35 - Juros: R$ 0,30Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 207952/2012 Sacado: FIDEUS COM.E DISTRIB DE BEBIDAS llDA Endereço: RUAMAX
WILHlEM 604 - FUND DANICOPEL - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: CROMUS EMBA-

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

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

,

LAGENS IND E COM llDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 009111801-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 101,68 Data para pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$23,22 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 54,30 - Juros: R$ 0,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207547/2012 Sacado: FLAC EMBAlAGENS IND DE CAIXAS Endereço: RUA 809 GEOVA
NINlCOLUZZI 74 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-353 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARIAlS llDA
ME Portador: ACOPEL COMERCIO DE SU Espécie:DMI- N°Titulo: 517-03 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.249,43 Data para pagamento: 03 de maio de 2012ValorR$28,21 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.190,00 - Juros: R$ 5,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 208023/2012 Sacado: GISElMA FERRARI AFONSO Endereço: RUA RElNOLDO RAU, 278
- CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-971 Credor: MARIAADElAlDE FLORES EPP Portador: - Es
pécie: DMI- N° TItulo: 96191 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 145,58 Data para pagamento: 03 de
maio de 2012ValorR$23,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,80 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos:
R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207341/2012 Sacado: GISlAlNE BATISTA CUBA Endereço: RUAWALDOMIRO KARSTEN
65 APTO 05 - RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-090 Credor: GRA'ITOFAC FOMENTO E ASSESSORIA
COMERCIAL llDA Portador: BIG PE CALCADOS llDA Espécie:DMI- N° TItulo: la - Motivo: falta depa
gamentoValor: R$ 220,51 Data para pagamento: 03 de maio de 2012ValorR$23,48 Descrição dos valores:
Valor do título: R$165,00 - Juros: R$ 0,38 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 207856/2012 Sacado: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR Endereço: RUA PAS
TOR HAROLDWILLIANS 449 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: R. B. M.lNFORMATICA
llDAME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 677/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,34 Data
para pagamento: 03 demaio de 2012ValorR$23,62 Descrição dosvalores: Valor do título: R$195,00 - Juros:
R$ 0,52 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 207858/2012 Sacado: IGREJADO EVANGELHO QUADRANGULAR Endereço: RUA PAS
TOR HAROLDWILLIANS 449 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: R. B. M. lNFORMATICA
llDAME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 326/G - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 118,97Data
para pagamento: 03 de maio de 2012ValorR$23,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 59,00 - Juros:
R$ 0,15 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,29 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 207734/2012 Sacado: IVANIR SERGIO DA ROSA Endereço: RUA CARLOS HARDT 127 AP
43 BL 08 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-580 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N"
TItulo: 998213691-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 17.202,63 Data para pagamento: 03 demaio de
2012ValorR$4.338,84Descrição dos valores: Valor do título: R$12.831,76 - Juros: R$ 4.315,74 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 207337/2012 Sacado: JAIRO DE OUVEIRA Endereço: RUAANTERO CORREIA 371 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89266-285 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI- N"TItulo: 65465*004
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 634,24Data para pagamento: 03 demaio de 2012ValorR$24,40 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 559,00 - Juros: R$1,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ .

23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 207875/2012 Sacado: JGMEMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L Endereço: ROD SC
4162727 ex 1102 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: ANDERSONKOCH Portador: - Espécie:
DMI- N'Titulo: 240 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.881,35 Data para pagamento: 03 de maio de
2012Valor R$48,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$1O.796,41 - Juros: R$ 25,19 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 208040/2012 Sacado: JOZEU FONTANA ME Endereço: RUA PASTOR ALBERT SCHNEI-
.

DER 822 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: AUNETTO DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS
llDA - ME Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 914/36579 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 146,41
Data para pagamento: 03 demaio de 2012Valor R$23,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 87,43
- Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
20,96

.

Apontamento: 207606/2012 Sacado: JUliO CESAR PATRICIO Endereço: RUA FELIPE SCHIMIT 218 102
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-060 Credor: ANDISAT COMERCIO DE ELEIRONlCOS llDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 448,99 Data para paga
mento: 03 demaio de 2012Valor R$24,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$1,73
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207827/2012 Sacado: KAROISA llDA ME Endereço: RUAWAU'ER MARQUARDT 3050 -

BARRADORIOMOlHA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor:ADlNAINDUSTRlAECOMERCIODEFECHO
Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 829753 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.257,70 Data para
pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$34,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.199,25 - Juros:
R$11,19 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208070/2012 Sacado: KAROISA llDA ME Endereço: RUAWAITER MARQUARDT 3050
SAlA 02 - BARRA DO RIO MOlHA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: TEXTIL S S llDAME Portador:
- Espécie: DMI- N° TItulo: 5006054-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.474,11 Data para paga
mento: 03 de maio de 2012ValorR$30,19Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.419,76 - Juros: R$ 7,09
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208092/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS llDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ
590 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: SOLEFLEX !MPORT DISTRIB E LOGISTICA llDA
Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 1505701 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.048,57 Data para
pagamento: 03 demaio de 2012Valor R$31,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.985,47 - Juros:
R$ 7,97 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 207959/2012 Sacado: UON COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO llDA EPP Endereço: R
ALVlN KOCH 1559 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Portador: MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO Espécie: DMI - N" TItulo: 925/6 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 15.698,29 Data para pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$64,70 Descrição dos
valores: Valordo título: R$15.600,00 - Juros: R$ 41,60 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 207277/2012 Sacado:MARGARIDAMARIACERRUTI1 Endereço: RUAAVEllNO FLORIA
NO DE BORBA 282 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 88258-600 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Espécie:
cm - N°TItulo: 998190231-6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.729,26 Data para pagamento: 03 de
maio de 2012Valor R$461,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.238,49 - Juros: R$ 438,01 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 207892/2012 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOLDO

\ i:,

MANHKE 230 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALL AGNOL lTDA Por
tador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 138184/86 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.945,97 Data para
pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$45,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.876,75 - Juros:'
R$ 21,96 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

" ------------------------------------------------------------------------------------------------_.:_------------_-----------

Apontamento: 208134/2012 Sacado: MCVCOMERCIO E lNSTAlACOES Endereço: RUA ERICHMlELKE
80 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-350 Credor: ROEPKE lND E COMMATEL ilDA Portador: - Espécie:
DMl- N° Titulo: 1504-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 455,24 Data para pagamento: 03 de maio
de 2012Valor R$24,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 406,49 - Juros: R$ 1,49 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 207681/2012 Sacado: MICHELEPFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDOMAHNKE35 APTO
503 - CENTRO - laraguã do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMlNlO RESIDENCIAL PLATANUS
Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 9200010417 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 156,35 Data para
pagamento: 03 demaio de 2012Valor R$23,42Descrição dos valores: Valor do título: R$ lO8,77 - Juros: R$
0,32 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207869/2012 Sacado: MIGUELMARTINHO lAROCA Endereço: RUA JOAO MEURER 372
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: SINDICATO DOS TRABAlJIADORES RURAlS DE IRATI PH
Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 0004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 207,84 Data para paga
mento: 03 de maio de 2012Valor R$23,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$160,OO - Juros: R$ 0,58
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

\ Apontamento: 207616/2012 Sacado: ML PIZZARIA IJDAME Endereço: R CEL PROCOPIO GOMES DE
OLIVElRA1580- JaraguádoSul-SC-CEP: 89251-201 Credor:JUNI(ES&BORBAllDA Portador: - Espécie:
DMI - N" Titulo: 3000352900 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 492,68 Data para pagamento: 03 de
maio de 2012ValorR$28,52Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 440,00 - Juros: R$ 5,42 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------

Apontamento: 207722/2012 Sacado: PABLO LUCAS PILAR RIBEIRO Endereço: RUA WALLY EMIUA
MOHR 77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-525 Credor: MERCADO MEES Portador: - Espécie: DMl- N°
Titulo: 5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 791,33 Data para pagamento: 03 de maio de 2012Valor
R$25,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 734,00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 208046/2012 Sacado: PATRICIANASCIMENfODA SILVA Endereço: JOSETHEODORO RI
BEIRO 2586 SL01-lllIADAFIGUEIRA - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-540Credor: FLORDE SEDAMO
DAS llDAME Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,28Data
para pagamento: 03 d�maio de 2012ValorR$24,27Descrição dos valores: Valor do título: R$196,35 - Juros:
R$1,17 Emolumentos. R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -Diligência: R$15,46

Apontamento: 207670/2012 Sacado: PEDRO PAULO PRA Endereço: RUAMARAJO 135 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89258-090 Credor: ECCO DO BRASIL PRODUTOS DE lNFORMATICA L Portador: - Espécie:

_ DMI- N°TItulo: NF 419742 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 84,03Data para pagamento: 03 demaio
de 2012Valor R$23,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 31,18 - Juros: R$ 0,09 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 207953/2012 Sacado: PERSIANAS ENGLER IJDA Endereço: RUANEYFRANCO 27 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89256-050 Credor: AFIACAO DE FERRAMENTA? GG llDA Portador: - Espécie:
DMl- N"TItulo: 4217 - Motivo: falta de.pagamentoValor: R$ 105,70Data para pagamento: 03 demaio de

,

2012Valor R$23,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 53,50 - Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$ 11.60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

.

Apontamento: 208054/2012 Sacado: PREMOLDADOS LOPES IJDAME Endereço:Tffi\ 1226 N 56 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: GIBA COMERCIO DE -AUTO PECAS llDA Portador: - Espécie:
DMl- N° TItulo: 399/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 985,44 Data para pagamento: 03 de maio
de 2012Valor R$25,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 927,02 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 207564/2012 Sacado: QUlCK DOG lANCHES llDAME Endereço: AV MAL FLORIANO
PEIXOTO 170 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: ALUMlPACK!MP EX
PORl1\CAO llDA Espécie:DMI- N'Titulo: 455850437 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 398,44Data
para pagamento: 03 demaio de 2012ValorR$24,84Descrição dos valores: Valor do título: R$ 349,44 - Juros:
R$1,74 .Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 207989/2012 Sacado: RODRIGO R DOS SANTOS Endereço: RUAALCEBIADESAVERBlNI
�50 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89254-376Credor: PINTURAS lAZZARarrD llDAME Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 597,94 Data para pagamento: 03 de maio de
2012ValorR$24,72Descrição dos valores: Valor do título: R$ 542,00 - Juros: R$1,62 Emolumentos: R$11,6O
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 20791112012 Sacado:TAISEMARGOTl BORBA Endereço: RUAJOSE PAPP 500 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-100 Credor: CONDOMlNlO RESrpENCIALAMARYLLIS Portador: - Espécie: DMl
- N"TItulo: 9200052772 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 183,84 Data para pagamento: 03 de maio
de 2012Valor R$23,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 125,13 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 207831/2012 Sacado: TRANSPORTES MAGAlRAES llDAME Endereço: RUALEOPOLDO
MALHEIRO 15APTO 210 BLC - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-490 Credor: ElARlO JANESCH llDA
ME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 2316863 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 328,73 Data para
pagamento: 03 demaio de 2012Valor R$26,07Descrição dos valores: Valor do título: R$ 278,50 - Juros: R$
2,97 Emolumentos: R$1l,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208100/2012 Sacado: URBANO AGROINDUSTRIAL llDA Endereço: R JOAO JANUARIO
AYROSO 3183 - jARAGUA DO SUL - CEP: Credor: NII1'ON PROCHNOW IAlDARIA E PINTURA llDA
ME Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 000.000.065 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 653,41 Data
parapagamento: 03 demaio de 2012ValorR$24,50Descrição dos valores: Valor do título:R$ 600,00 - Juros:
R$ 1,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207847/2012 Sacado: VYP REP. E CONSTRUCOES IJDA Endereço: AVMAR. DEODO
RO DA FONSECA 1594 - CENTRO - Jaraguá dóSul-SC - CEP: 89251-702 Credor: POSTO PONTE ACU
LroA Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 1065 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.078,Q8
Data para pagamento: 03 de maio de 2012Valor R$33,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.020;10 - Juros: R$ 10,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 '

- Diligência: R$ 9,%

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de
03/0512012. Jaraguá do Sul (SC), 03 de maio de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach Total de títulos publicados: 47

J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 20 I QUINTA-FEIRA,3 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Reclamação
Mau chelro incomoda osmoradores
Empresa que trata
resíduos é apontada
como causadora
do problema pela
comunidade local

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antônio

Omau cheiro causado pela
.

empresa Tractta Tecnolo

gias Ambientais que realiza o

tratamento de resíduos pre
dial e industrial vem incomo
dando a população do bair
ro Vieras, em Jaraguá do Sul,
que reclama do desconforto
provocado pela situação. A

Associação de Moradores pro
curou medidas,. Sem sucesso,
o problema afeta o comércio,
escola e o posto de saúde.

A dona de casa Leni Zeferi
no, 62 anos, mora há 24 anos no
local e conta que o mau cheiro

MARCELE GOUCHE
..,.,

;

DE1.\11JNCIA Incômodo teria começado·há dez anos, com instalação de tinturaria

começou a ser problema nos

últimos dez anos depois de que
foi instalada uma tinturaria no

local. Com a mudança do par
que fabril da empresa, a área foi
alugada para Tractta que faz o

tratamento de fluídos industrial
e predial para toda a região. "Às
vezes dá vontade de abandonar
a residência", desabafa. Segundo
ela, há duas semanas a situação
voltou a preocupar a vizinhança.

Durante os seis primeiros
meses de instalação da empresa
não havia problemas, comenta

.

o presidente da Associação de
Moradores, Jair Mussinato. "Da
metade até o final do ano pas-

sado não dava para aguentar o
odor", disse. A entidade procu
rou resolver o problema junto a

Fujama e a Fatma e, por fim, o
Ministério Público. Contudo, no
final do processo a entidade re

cebeu a notificação que todas as

condições eram adequadas para
o funcionamento da empresa.

O diretor-sócio Mário André
Belini de Araújo da Tractta Tec
nologiasAmbientais diz que des
conhece o fato denunciado pela
comunidade. Segundo Araújo, a
empresa recebe vários resíduos
e que o agente causador pode ter
sido nahora dadescarga dos pro
dutos. "Temos trabalhado para
que isso não aconteça", ressalta
o empresário. Conforme Araújo,
foi investido em torno de R$ 300
a R$ 400 mil em equipamentos
para que pudesse ser eliminado
o mau cheiro nas redondezas.
"É uma novidade esta denúncia,
mas vamos investigar o que está
acontecendo", garantiu o sócio.

<' Máquinas e equipamentos?
O Badesc dá uma mão para você.

Crédito com taxas a partir de 0.46% a.m. para compra de equipamentos.

Joinville: (47) 3433 3266

Blumenau: (47) 3326 1950

Lages: (49) 32232288
Florianópolis: (48) 3216 5093

Chapecó: (49) 3322 1346

Criciúma: (48) 34374833

/
BADF;SC
_ I I ti••• LIli LIli_III I lIfwww.badesc.gov.br

GOIJtrffO do Eslado

SANTA CATARINA
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Catarinense
-

,

pya está pronto
.para a sua estreia

o 'Time de Meninas' entra em campo no

domingo contra o Audax, de [oinville

JARAGUÁ DO SUL da atacante Juliana, que se trans-

Henrique Porto feriu para o Taurus. Por outro

lado, Polenta buscou em Joinville

QOlympya se prepara para uma parceria para reforçar e re
estrear no Campeonato Ca- juvenescer o grupo. _

tarinense Feminino no domingo, Um acordo com a Fundação
15h30, contra o Audax, de Ioin- de Esportes, Lazer e Eventos (Fe-

- ville, no João Marcatto. A equipe lej) trouxe quinze atletas ao gru
tem tradição na competição. Das po, sendo que três devem estrear
cinco edições realizadas, o 'Time no time titular no domingo. "Foi
de Meninas' venceu uma (2007) uma boa parceria para os dois
e terminou em segundo lugar em lados. Eles tinham a necessidade
três ocasiões. Por duas vezes teve de treinar as atletas para os Jo
a artilheira do campeonato (Julia- guinhas e nós de reforçar o elen-
na em 2007 eMarise em 2010). co", comenta.

Para este ano, o técnico Luiz "Corri a chegada das meni-
Polenta conseguiu manter gran- nas de Joinville ganhamos tam
de parte do elenco vice-cam- bém na parte física, que foi um
peão. A perda mais sentida foi a - fator onde tivemos dificuldades

Atletismo volta de São Paulo
COID bons resultados

Quatro atletas da equipe
Faculdade Jangada/FME de
atletismo participaram no fim
de semana de competições em
São Paulo. O destaque da de

legação foi a velocista Miriely
Santos, que superou sua me

lhor marca pessoal na prova
dos 100 metros com barreiras.

Com 14"18,_Miriely termi
nou em quinto na prova que
contou co� a presença das

principais atletas do ranking
brasileiro. "Trata-se do me

lhor tempo da carreira dela,

que superou inclusive o tem

po do recorde dos Jogos Aber-
tos de Santa Catarina (Jasc),
que também pertence à Mi

riely, com 14"32", afirma o

técnico Adriano Moras.
Simone Ferraz foi a nova

na prova de 3.000 metros com
obstáculos. Sally Siewerdt foi
nono dos 100 metros rasos e

sexto nos 200 metros rasos.

Já Oziel Freitas ficou em

quarto lugar na prova de 1.500
metros rasos, na categoria
'Menores'.

PROMESSA Oziel Freitas (nO 2429) terminou em

quarto nos 1.500 metros rasos para menores

no ano passado, especialmente
contra o Kindermann", diz. Na
análise de Polenta, o Kinder
mann novamente deve ser o

grande adversário, seguido pelo
Taurus, de Joinville, que disputa
o certame pela primeira vez.

Neste ano, além da parceria
com a Felej, o Olympya conta com
o apoio da Karlache, da ADVAu

rora, da Secretaria de Desenvol
vimento Regional, do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria do
Vestuário e daViação Canarinho.

PACOTE DIA DAS MÃES

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EXPERIÊNCIA Meia Samantha segue na equipe,
onde responde pela armação das jogadas

No Dia das Mães,
a Mãe não paga

o Pacote inclui: duas diárias para a mamãe com um adulto pagante, almoço Dia das Mães no

dom ingo e programação especial de lazer do Resort,
Promoção válida de 11 a 13 de maio de 2012

Reserve agora: (4'7) 3261.7000 ou reservas.ita@plazahoteis.com.br
e reservas2.ita@plazahoteis.com.br

� PLAZA ITAPEMA
LldTIÉIIIsl RESORT & SPA

BR 101, km 144 - Itapema - se
ITAPEMA, VIVA ESTA CIDADE

www.plazahoteis.com.br
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a Libertadores

Vasco vence e Timão empata
Cruzmaltinos
abrem vantagem
em casa, enquanto
Corinthians segura a

pressão nó Equador
e joga pelo empate
na partida de volta

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Corinthians e Vasco estre
aram na noite de ontem

na fase de mata-mata da Taça
Libertadores da América. Em
casa, o Vasco bateu os argen
tinos do Lanús por 2 a 1. No

Equador, o Corinthians ficou no
. empate sem gols com o Emelec.

Em São Januário, o Vasco fez
um excelente primeiro tem

po e abriu 2 a O, com gols de
Alecsandro {25') e Diego Souza
(42'). No segundo tempo o La
nús descontou com Regueiro.

O desempenho da equipe
frustrou os torcedores, que hos
tilizaram o técnico Cristóvão

Borges, que deixou o campo aos

gritos de "burro". Com o resulta
do, basta' ao Vasco um empate

no jogo de volta para ficar com a

vaga nas quartas de final.
Em Guayaquil, o Corinthians

se apoiou na defesa para segurar o
empate sem gols com o Emelec. A

grande atuação do goleiro Cássio
foi decisivapara o resultado, já que
os brasileiros jogaram durante boa
parte do segundo tempo com um

amenos, após a expulsão de Jorge
Henrique (7'). Um novo empate
sem gols no jogo de volta leva a

decisão para os pênaltis. Empate
com gols dáEmelec. Quem vencer

fica com a vaga.

Copa do Brasil

A noite de quarta-feira tam
bém teve jogos pela Copa do
Brasil. Jogando fora de casa, o
Grêmio venceu o Fortaleza €

praticamente encaminhou a

classificação. Marcelo Moreno
e Marco Antonio marcam.

NaArena da Baixada, o Atlé
tico Paranaense venceu o Cru

zeiro por 1 a O, gol de Edigar
Junio. Em Campinas, a Ponte
Preta também venceu pelo pla
car mínimo. Roger marcou o

gol da vitória sobre o São Paulo.
No Barradão, Vitória e Bota

fogo empataram por 1 a 1.
f'

MARCELO SADIO/VASCO

2xl 'Vasco vence jogando em casa e agora joga pelo
empate na Argentina para avançar na Libertadores

Espanhol
RealMadrid

Italiano

Agressão e
demissão

, -

ecampeao
o Real Madrid ignorou
pressão de "La Catedral",
venceu o Bilbao por 3 a

° na tarde de ontem e

conquistou o 32° título do

Campeonato Espanhol.
Com gols de Higuaín, Õzil
e Cristiano Ronaldo, os
'merengues' comemora
ram a conquista com duas
rodadas de antecedência.

Após agredir um atleta,
o técnico da Fiorentina
Delio Rossi foi demitido.
Ontem ele perdeu o con

trole ao ser ironizado pelo
sérvio Adem Ljajic, que
foi substituído, e desferiu
um soco contra o meia. A
'Viola' ocupa a 16a posição
no Italiano e ainda corre
risco de rebaixamento.

REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO
CIA GUARAMIRlM DataVencimento: 05/04/2012 Valor: 100,00 liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia
os títulos abaixo rela.cionados, ficando os devedores intimados a partir da publica
ção deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, des
de já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo,
sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.
A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inaces
sível, ou foríem) residente(s) ou domiciliáda(s) fora daCircunscrição Geográfica da
Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ. .

.

Protocolo: 30377 Sacado: ABS COMERCIO DE MATERIAIS ELErRICOS LIDA CNPJ:
07.609.805/0001-86 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 635, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: EIEfRICA COMERCIAL ANDRA IlDA CNPJ: 47.674.429/0001-28
Número doTítulo: E05027322 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indicação
Apresentante: BANCOBRADESCO SA. DataVencimento: 14/04/2012 Valor: 190,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30301 Sacado:ADENllDOWENDORFF CPF: 018.589.339-27 Endere
ço: RuaRibeirão Irma nO sn, Ribeirão Gustavo, 00000-000, Massaranduba Cedente:
ARNO FRANCISCO DEREI11 ME CNPJ: 86.727.l)89/0001-55 Número do Título:
000000913 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 14/04/2012
Valor: 156,70 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30142 Sacado: ADINELSON DA SILVABRUHMULLER CPF: 675.486.109-
63 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 635, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96
Número do Título: NFES129/1 Espécie: Duplicata de Venda'Mercantil por indica
ção Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/04/2012 Valor:
1.028,55 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15-,00

Protocolo: 30302 Sacado: AWV ELETRO INDUSTRIAL IlDA ME CNPJ:
11.002.173/0001-65 Endereço: Rua Dom Pedro nO 761, Rio Hem, 89275-000, Schro
eder Cedente: AlJID rosto SAWMON IlDA CNPJ: 95.823.365/0001-22 Número
do Título: 220 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/04/2012
Valor: 1.391,24 liquidação após a intimação: R$11,6O, Conduçã@:R$24,14, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29910 Sacado: INGOMARWUTKE CPF: 557.250.319-34 Endereço: Rua
Walter Guinow n° 330, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: PlRAMIDE AUTO
PEÇAS IlDA CNPJ: 04.408.767/0001-05 Número do Título: 597/3 Espécie: Duplica-.
ta deVendaMercantil Por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN-

Protocolo: 30318 Sacado: IRENE TRIWTI FELlX CPF: 021.736.369-52 Endereço:
RuaAlberto Zanella nO 71, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: O.M COMERCIO
DE MAQUINAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número
do Título: 00811/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
15/04/2012 Valor: 180,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30103 Sacado: IZAAC BERNARDO MOREIRA CPF: 382.104.609-00 En
dereço: Rua Emilio Rech n° 205, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: ULEAN

.

DROMACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 003/10 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 10/04/2012 Valor: 420,00 liqui
dação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 30128 Sacado: uns CARLOS DIEIRICH CPF: 452.769.359-04 Endere
ço: Rua Tifa Gneipel n° 125, Não Informado, 89275-000, Schroeder Cedente: OLE
GARIO SOARES MARTIM ME CNPJ: 07.799.999/0001-20 Número do Título: 2922
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 13/04/2012 Valor: 250,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30458 Sacado: MArRA EUSIANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32
Endereço: Rua Apolonia Schímitz nO 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim
Cedente: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMEN1D EM DIREITOS CREDITORIOS
MUlTISSETORIAL CNPJ: 11.468.186/0001-24 Número do Título: 052882/D Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentãnte: BANCO BRADESCO
SA. Data Vencimento: 13/04/2012 Valor: 316,00 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 29807 Sacado: MARCIA TERFZINHA DEMETRlO ROSA ME CNPJ:
11.811.461/0001-60 Endereço: Rua Guaramirim nO 60, SCHROEDER I, 89275-000,
Schroeder Cedente: ROMITEXMAIRAS IlDA CNPJ: 80.415.433/0001-47 Número
do Título: 2013482A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL $A - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
02/04/2012

-

Valor: 428,45 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 29991 Endereço: Rua Guaramirim n° 60, SCHROEDER I, 89275-000,
Schroeder Cedente: TECElAGEM REISl1N IlDA CNPJ: 07.022.984/0001-50 Nú
mero doTítulo: 1931-B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
05/04/2012 Valor: 300,88 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30474 Sacado: MARIA REINILDE MARTIN! BETTONI ME CNPJ:
00.762.387/0001-13 Endereço: Est Geral Braço Campinas nO S/N, Braço Campinas,
89108-000, Massaranduba Cedente: LA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO
DUTOS QUlMlCOS LIDACNPJ: 09.656.963/0001-12 Número doTítulo: 8852-A Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante: ITAUUNIBANCO
SADataVencimento: 09/04/2012 Valor: 1.471,25 liquidação após a intimação: R$
i1,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29893 Sacado: MAWI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LIDA ME CNPJ:
80.448.400/0001-01 Endereço: Rua 7 de Setembro nO 20, Centro, 89275-000, Schro
eder Cedente: QUlMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO IlDA CNPJ:
84.704.683/0001-58 Número do Título: 0000028944 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASILSA - BANCO MUlTI
PLO DataVencimento: 02/04/2012 Valor: 459,80 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 29838 Sacado: MOVINGUPEVENIDS IlDAME CNPJ: 12.000.515/0001-
70 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco nO 4517, Centro, 89275-000, Schro
eder Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ:
03.658.l36/0001-8r'Número do Título: 0000205305 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
12/03/2012 Valor: 1.591,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30431 Sacado: PAUW HENRIQUE CARVAlHO CPF: 741.505.539-04
Endereço: Rua Butuca n° l30, Butuca, 89108-000, Massaranduba Cedente: TMT
PNEUS CNPJ: 11.604.839/0001-55 Número doTítulo: X000028C Espécie: Duplicata
deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimen
to: 10/04/2012 Valor: 1.250,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30269Sacado:USINAGEMSAFANEW IlDAMECNPJ: 14.765.231/0001-
09 Endereço: Rua Alto Guararú Mirim nO sh», Guarani Mirim, 89108-000, Mas
saranduba Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número do Títulol 042971 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
l3/04/2012 Valor: 1.730,30 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30081 Sacado: VALDEMAR RIBEIRO LUIZ CPF: 506.728.199-53 En
dereço: Rua Caixa da Água n° 12, Vila Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente:
NATAL BALSANEW CPF: 521.371.209-68 Número do Título: 01 Espécie: Nota
PromissóriaApresentante: NATALBALSANEWDataVencimento: 10/0112012 Va
lor: 1.700,00 liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 30502 Sacado: VILFREDO.VOIGT CPF: 381.105.479-15 Endereço: Rua
Gustavo Streit nO s/n°, Rancho Bom, 89275-000, Schroeder Cedente: RAÇOES CA
TARINENSEIlDACNPJ: 08.761.945/0001-38NúmerodoTítulo: 2040740U Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 12/04/2012 Valor: 188,78 liquidação após a intimação: R$11,6O,Con-
dução: R$ 60,53, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 30358 Sacado: roz COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
IlDA CNPJ: 12.234.873/0001-48 Endereço: Rua Eeich Froehner n° 91, Schroeder I,
89275-000, Schroeder Cedente: FERRAGENS HLS IlDA CNPJ: 72.380.405/0001-03
Número do Título: 004302/A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlMDataVencimento:
11/04/2012 Valor: 710,24 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Guaramirim, 03 demaio de 2012.

CHRISTA INGE HIILEWAGNER, interventora

Protocolo: 30426 Sacado: ANJ SUL TRANSPORTES CNPJ: 12.849.357/0001-28
Endereço: Rodovia SC 413 nO 4701, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: DlESELVILLE COM. DE PECAS E SERVo PARA BOMBAS INJET. IlDA CNPJ:
80.665.292/0001-10 Número do Título: 130711 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 06/04/2012
Valor: 430,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 10,88, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

I .
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Quarta-feira, 2 de maio

• Boca Juniors 2x1 Unión Espanola

• Vasco 2x1 Lanús

Quinta-feira, 3 de maio
• 21 h15 - Oeportivo Quito x U. de Chile

. • Copa do Brasil .

Quarta-feira, 2 de maio

• Ponte Preta 1 xO São Paulo
-

• Atlético-PR 1xO Cruzeiro
• Vitória 1 x1 Botafogo
Quinta-feira, 3 de maio

• 19h30 - Paysandu x Coritiba

21 h50 - Atlético-MG x Goiás

• Campeonato \laneaoo", , ,
,

(Jaraguá do Sul)
Sábado, 5 de maio
• 13h30 - Vila Nova x Sociedade Barra
• 13h30 - Agro. Jonathan x Barrabaxo
• 13h30 - OperáriO x União
• 13h30 - Bazar do Rau x Vila Lalau
• 13h30 - Nova Geração x Flamengo "B"
• 13h30 - Rau Madri x Juriti

• 13h30 - Ponte Preta x Yátil
• 13h30 - Global Pisos x Corinthians
• 15h15 - Atlético "B" x Forprem
• 15h15 - Brandemburg x Senem
• 15h15 - 2000 Multi Marcas x Tigre
.15h15 - Néki x Sport
• 15h15 - Nereu Ramos x Unidos
• 15h15 - Roma EC x Meninos RLV

·15h15 - Galácticos x Kiferro
• 15h15 - Roma x Confort Fine

• Campeonato Vazeano

(Guaramirim)
Sábado, 5 de maio

• 13h30 - Benfica x Nápoli (�O)
• 13h30 - Nacional x Sportin (�O)
• 13h30 - Rio Branco x Xavantes (�O)
• 13h30 - cataratas x Gaúchos (�O)
• 15h30 - Avaí x Bem Bolado (1 ao)
• 15h30 - Expresso x União/Jagunços (1"0)
• 15h30 - Cruzeiro x CQuve-Flor (1 ao)
• 15h30 - Atlético x Unidos daVila (1ao)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PM registra casos de
desrespeito à Lei Seca
Cinco motoristas são presos por dirigir sob
o efeito de bebidas alcoólicas em [araguá

JARAGUÁ DO SUL .

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

Carolina Veiga
,

Oferiado de Iode maio ter-

minou com cinco motoris
tas apreendidos por dirigir sob o

efeito de bebidas alcoólicas, em
Jaraguá do Sul e região. Por volta
da Ih, um veículo Gol, com pla
cas de Guaramirim, colidiu com
umamoto CG, também de Gua
ramirim, na rua Expedicionário
Fidélis Stinghen, no Centenário,
em Jaraguá do Sul. O condutor
do Gol foi detido em flagrante
por embriaguez e por não pos
suir carteira de habilitação. O

piloto damoto foi encaminhado
ao Hospital São José com sus

peita de fratura na perna.
Porvolta das 15h, omotorista

que conduzia um Gol, com pla
cas de Jaraguá do Sul, também
foi preso em flagrante por em

briaguez ao sair da pista com o

veículo. O condutor, de 42 anos,
se recusou a realizar o teste do

. bafômetro, mas teve sua cartei
ra de habilitação recolhida, foi
autuado e encaminhado à dele

gacia. O condutor de um Fusca

que transitava na contramão da
rua Tufie Mahfud, por volta das
2h de quarta-feira, dia 2, tam-

bém foi conduzido à delegacia.
Ainda na segunda-feira, dia

.30, e madrugada de terça, dia
10, dois motoristas foram pre
sos por dirigirem embriagados.
Um deles, por volta das 21h de

segunda-feira, colidiu um veí
culo Vectra, de Jaraguá do Sul,
contra o muro do Ginásio de Es

portesArthurMuller. O segundo
conduzia um Fiat Uno pela rua

Valdir Prusse, em Guaramirim.
Ambos se recusaram a realizar o
teste do bafômetro e foram en

caminhados à delegacia.

Motorista

embriagado colidiu
veículo contra muro
do Arthur Müller.

DIVULGAÇÃO

FERIADO Amaioria dos motoristas presos pOr embriaguez recusaram o teste

BR-280'

Vítima de acidente não resiste
Rayele Madeira da «Silva, de

19 anos, vítima do acidente que
ocorreu na BR-280, .em Guara

mirim, não resistiu aos ferimen
tos e morreu na madrugada de

.

ontem. Ela estava internada
desde sábado na UTI do Hospi
tal São José, em Jaraguá do Sul.
Assim como os demais familia
res' Rayele foi velada na cidade
de Registro, em São Paulo, local
para onde a família viajava na

noite de sábado.
Dos cinco ocupantes do

Corsa que se envolveu no aci

dente, apenas dois sobrevive
ram. Entre eles, uma criança
de três anos, filha de Silene de
Lima Oliveira, 25 anos, e de
Hélcio Linaltevich, de 26 anos,

que fraturou o braço e a perna
e continua em observação no

Hospital São José, onde tam

bém recebe acompanhamento
psicológico. Após passar por
duas cirurgias, seu estado é

estável, mas ainda não há pre
visão de alta. Silene, grávida de

seis meses, e o condutor do ve
ículo, Fabiano Rosa Coelho, de
21 anos, foram encaminhados
ao hospital e não resistiram
aos ferimentos.

A colisão com um caminhão
aconteceu na noite de sábado,
28 de abril, no trevo de ligação
da BR-280 com a SC-413, em

direção à Rodovia do Arroz. De
acordo com o motorista do ca

minhão' José Lino Hames, de 66

anos, que não se feriu, chovia
muito nomomento do acidente.

13a Fecarroz

Furto de
veículo

Trânsito

Acidente
deixa ferido

Na noite de Iode Maio,
um veículo Honda Civic, de
Massaranduba, foi' furtado
na rua 11 de Novembro, em
Massaranduba, próximo ao
pavilhão

.

de eventos onde
foi realizada a 13a edição da
Fecarroz. Segundo informa

ções da Polícia Militar, o car

ro foi estacionado por volta
das 18h e, quando o proprie
tário retornou, às 21h, não
encontrou mais o veículo,
que ainda não foi localizado.

Uma colisão entre' carro
e moto aconteceu perto das
11h de ontem, na rua José
Theodoro Ribeiro, próximo a

padaria Tecnopan, no bairro
Ilha da Figueira. A passagei
ra da moto, IracemaArbit, de
50 anos, sofreu ferimentos
na perna direita. Já o piloto,
Isael Arbit, de 26 anos, teve

escoriações leves. Ambos fo
ram encaminhados ao Hos

pital São José. O condutor do
veículo saiu ileso.

Mão armada

Assaltoa posto de gasolina
Por volta das 234 de terça-feira, o posto de combustíveis

Zandona, localizado na Rodovia SC-413, no Centro de Mas

saranduba, foi assaltado por dois homens. Eles chegaram ao

local a bordo de uma motocicleta marcaYamaha, modelo YBR
125, da cor preta, e levaram pequena quantia em dinheiro e

carteiras de cigarro. A Polícia foi acionada pelos frentistas, que
foram amarrados durante a ação. Os dois estavam armados e

até agora não há pistas do paradeiro dos marginais.

Dis e denúncia

PM recuperaveículo
Na segunda-feira, 30 de abril, por volta das 18h, uma mo-

. tocicleta Biz, com placa de Guaramirim, foi localizada em

baixo de uma árvore, próximo ao viaduto da BR-280. A in

formação foi repassada à Polícia Militar através de denúncia
anônima pelo telefone 190. O veículo que estava com registro
de furto foi encaminhado à delegacia.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 71/2012. SECRETARIA DE EDUCA
çÃO. TIPO: menor preço por item. OBJETO: O presente Edital consiste na

aquisição de MOBILlARIOS ESCOLARES, destinados as Escolas de Ensino
Fundamental, conforme especificações e quantidades descritas no Item I -

Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas
do dia 17 de maio de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguà do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de lances e abertura dos envelopes
serão às 09: 15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de
Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 27.417,00
(vinte e sete mil quatrocentos e dezessete reais), INFORMAÇÕES: A íntegra
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosiJl.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 23 de abril de 2012.

.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 021/12
OBJETO: Eventuais aquisições parceladas de MACADAME PARA

RECUPERAÇÃO DE LEITO ESTRADAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO
MUNiCíPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo
I.

.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9 horas do dia 3/5/12, às 14h do dia
14/5/12.

'

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 14/05/12.
TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO e ARQUIVO DE
íTENS: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e

também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 8h às 12h e das 14h às 17h
Telefone (47) 3375-6500.
Corupá, 03 de Maio de 2012,

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COM ACOMPANHANTE PARA VER UM

JOGO DASELECÃONA EUROPA.
,

Mais informações em uma Concessionária Volkswagen ou em vw.com.br/promocao

NÚCLEO DAS
CONCESSIONÁl'tIAS

:OEVEiculOS
ACI1S·APEVl

WWW.vw.com.br. Promoção válida até 03/05/2012 para veiculas com pintura sólida e custo dj'! frete incluso. Novo Go11.0, 4 portas, anolmodelo 2011/2012, cód. 5U11C4, básico: à vista a partir de R$ 27.990,00.

Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód. 5U11E4, completo: á vista a partir de R$ 33.990,00. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Para os

demais modelos e planos de financiamento, o CETserá calculado e informado ao cliente previamente à contrataçào. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2Q1112012, sem

limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, O cumprimente

do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 7012834. SAC: 08007701926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Promoção "Torcedores Volkswagen" - válida até 03/06/2012

para concorrer a 25 viagens com acompanhante. Confira mais detalhes da programaçi!o, regulamento e de sorteie no site www.vw.com.br/promocae. Esta promoção está de acorde com a legislaçi'\e vigente

(Lei nO 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto nO 70.951/1972 e Portaria MF 4112008) e obteve o Certificado de Autorização SEAEIMF n° 06/0058/2012 expedido pela Secretaria de Acompanhamento

Econômico de Ministérie da Fazenda.
.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ

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