
Centenário
Espetáculo "O Contestado",

sobre omaior conDito
armado já ocorrido no
Brasil, será apresentado
neste sábado, na Scar.

Arthur Müller

Prefei ra contesta
ação do

• "

nasio
•

Feios e bonitos
Quanta hipocrisia!
Por que não exigir
boa aparência dos

funcionários?

Advogado da prefeita Cecília Konell, Vohnir Elói, protocolou ontem no Fórum de Jaraguá documento com
40 páginas alegando a inviabilidade financeira da administração municipal para reformar e manter o espaço

esportivo. Também nesta semana, foi concedida suspensão dos efeitos da liminar dessa mesma ação.
Página4 Luiz Carlos Prates
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Expectativa no comércio EDUARDO MONTECINO
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Movimento às vésperas do Dia das Mães ainda é fraco, mas lojistas apostam nas vendas de última hora. Página 6

.
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Filosofia 5 '5
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Através da conscientização
e fornecimento de
ferramentas relativas

"

/

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Executivo·de valor

Harry Schmelzer Jr., presiden
te do Grupo Weg, venceu

pela quarta vez consecutiva o prê
mio Executivo de Valor, na cate

goria Máquinas e Equipamentos
Industriais. Organizada pelo jor
nal Valor Econômico, a premia
ção elege os melhores executivos
em 24 setores do mercado. Outro
premiado deste ano foi Fabio He

ring, da Hering de Blumenau ..

Levando

vantagem
Os números da captação da

poupança no dia do anúncio das
medidas que alteram a remuneração
das .cadernetas de poupança
mostram que os brasileiros
continuam "levando vantagem
em tudo". No dia 3 de maio, a
diferença entre depósitos e saques
superou R$ 1 bilhão. Isto costuma
acontecer no início de cadamês,
mas em maio foi na véspera.

8,res
Os seguros têm o seu prêmio
estabelecido em função do risco que
está sendo coberto pelo mesmo. Assim,
refletem a preferência dos ladrões

por um ou outro modelo. No ranking
dos mais roubados, os populares
estão nos primeiros lugares. Em 7°

lugar está o Monza e em 8°, o Fusca.
Ambos deixaram de ser fabricados há
muito tempo, mas os desmanches têm

.

mercado garantido para suas peças.

Austeridade ou crescimento?
fDurantemuito tempo no Brasil, se discutiu a validade das medidas impostas pelo
FMI. Agora, estas mesmas medidas estão sendo questionadas por países europeus
e pelos EUA. Em todos os lugares, o grande teste tem sido as urnas e os políticos já
sabem que apoiar medidas que significam "fazer o dever de casa" podem representar
sua exclusão da vida pública. Resta saber qual a alternativamenos desastrosa.

Compra-se mesa rústica na

media de 3 metros e cadeiras
. ou bancos para restaurante

típico. Favor contatar
'

Rosely 99751177. Grata.

LOTERIA FEDERAL LOTOMANIA
EXTRAÇÃO N° 04655 SORTEIO N° 1242
1° 41.778 600,000,00 03 - 04 - 13 - 16 - 27
2° 04,132 12,000,00 33 - 34 - 46 - 53 - 54
3° 00,091 9,000,00 58 - 59 - 62 - 67 - 68
4° 52,101 8.100,00 73 - 74 - 85 - 96 - 99
5° 73.095 7.698,00

QUINA
SORTEIO N° 2891
05 - 13 - 17 - 62 - 77

MEGASENA
SORTEIO N° 1386
12 - 28 - 38 - 39 - 51 - 56

CÂMBIO

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato n", 08/2012 - FAS

Modalidade Tomada de Preço nO. 03/2012-FAS - Processo nO. 07/2012-FAS
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: DIONISOS TEATRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO 01.941.157/0001-84, estabe
lecida na Rua Matilde Amim, nO 63, Boa Vista, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, .

CEP: 89206-050,

Objeto: Contratação de Companhia de Teatro a fim de apresentar Peças teatrais com o tema

Alienação Parental, ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, Violência e Exploração Sexual.
As peças serão apresentadas a rede de educação estadual e municipal de Schroeder na Semana
do dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual Infanto Juvenil.
Evento oferecido pelo CREAS, em parceria da Educação, do CMAS, Conselho Tutelar e CRAS, da
Secretaria de Saúde .e Assistência Social, Setor de Assistência Social da Prefeitura Municipal de
Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante desté Contrato,
como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 17,000,00 (dezessete mil reais).
Data da Assinatura: 10/05/2012 - Vigência: 31/12/2012

Vendas crescem
As vendas reais da indústria
catarinense registraram
crescimento de 13% no

primeiro trimestre de 2012

.

em relação ao mesmo período
do ano passado. Os dados
são da pesquisa Indicadores
Industriais realizada pela
Federação das Indústrias
(Fiesc) com 200 empresas.
No período, os setores que
puxaram o desempenho foram
'máquinas e equipamentos
(39,6%), segmento que produz
a linha branca, produtos
químicos (22,6%); alimentos e

bebidas (17,5%) e máquinas,
aparelhos e materiais elétricos
(17%). "Os dados indicam que
fechamos o trimestre iniciando
um processo de recuperação da
economia porque tivemos um
bom crescimento nas vendas
internas e externas. Tudo leva
a crer que teremos um primeiro
semestre já apontando para um
crescimento do setor industrial
em 2012 ", afirma o presidente
da Fiesc, Glauco José Côrte.

Inflação
do cigarr.o
o índice oficial da inflação no país
OPCA) deu um salto de 0,64% no

mês de abril e o grande vilão foi o
preço dos cigarros que, sozinho,
foi responsável por 0,12% deste
aumento. O valor dos cigarros,
na verdade, é fundamentalmente
criado pelos impostos. O
raciocínio é que quem se

dispõe a destruir a própria
saúde deve pagar caro por isto.

OP .'UNIDADE
Estamos seleciommdo mmlidal'as do sexo feminino
com idode entre 18 e 24 unos, com ensino médio

completo, paro o cargo de Assistente Administraiíva.
Oferecemos Ileí!1omento, unjforme, refeições, vale
transportei plano de rnneiro, assistência médico,

assistência odonl·ológj({l, seguro de vida e

Participaçõo nos Resultados.
Pedimos formação e/[)u experiência no éreo.

Interessadas favor enviar currículo para
sfo.igs@br.mcd.com ou agendar

entrevista pelo telefone (47)33740.210

SELIC

PERÍODO
9% 18.ABRIL.2012

.............................................................. ", , , , - .

TR 0,050% 10.MAIO.2012
. , , ..

1.140,10 MAIO.2012CUB

BOVESPA JJ-0,14% 10.MAIO,2012
. .

10.MAIO.2012NASDAQ
.

-0,04%

ÁçõEif
.. "".".""

""PETR4'''''' ·i9·;'92·""
..

"·i'�i·ig'o;�"
.. ,." " " .. "." ,

'I!IIO,OO%
BVMF3 10,13 "" -0,49%

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

POUPANÇA 0,5459 11.MAIO.2012

COMMODlTIES

VALE5 39,22

PETRÓLEO - BRENT '�I' 0%

OURO JJ -0,02%
US$ 112,660
US$ 112,660

COMPRA VENDA VAR.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

j)6LAIÚjÓ�iEÚÚjiAL··(EMji$')"'i·95i5···
" .... " ..

i�9·52'i'··· ·····i··�Ó:·5·30i�
p.º:�::f.p.:��:$.M:ª::��:M.:·�:E:::::::::::�::�:�§ª::::::::::::::::::�:§�9.§::::::::::i§§°i.�::::::
,�.l!.�g._(�,� .. �.�)""""".""".""."""" ��.?��� .. " .. "." ��.?..�§.� ! �g�,�.?�o.
LIBRA (EM R$) 3,1500 3,1522", -0,92%
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o plano 'contém 76 ações, cuja responsabilidade de
execução é cOp1partilhadaRorórgãos do Executivo, .

"Eêgi�latív6, 1u'aiclário, MiiHstér.io PúbliCo, eritída-
.

des da sociedade civil e organismos internacionais .
.

. P0rém;.a lei 'a-mda éliutito E'fânda para punir os. ex;:
pIoradores do trabalho escravo. Quando flagrados,
ps, infratores ,pagam ,Qs direitos trabalbi�tas ,que .'

haviam sonegado aos trabalhadores e nada mais

acontece, Como é, público, e notório que o Brasil
usa trabalho escravo, 'sua erradicação é urgente, so-'
bretudo para os trabalhadores, mas também para
um bom relacionamento comercial internacional.

à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre
sidêncía da RepúBlica, tem a' função de hionitúrar
a execução do Plano Nacional para a Erradicação'
do Trabalho E,scravo: Lançado em'março de 2003,

harge

Do leitor

Violência e Esporte
Quando perguntadas em

pe�quisas d� opinião sobre

qUaIS sao as maiores preocupa
ções da sociedade brasileira as

respostas apontam para o óbvio:
violência, segurança pública e en

volvimento com drogas. Quando
perguntadas sobre as possíveis
soluções para estes problemas
a maioria das pessoas também
pensa logo no óbvio: é necessário
ocupar os jovens, mantê-los nas

escolas, inseri-los no mercado de
trabalho e em atividades esporti
vas e de lazer saudáveis.

Nas últimas semanas uma sé
rie de crimes violentos tem sido
noticiada pela imprensa local,
denotando a fonte da preocupa
ção da população com a violên
cia e a questão da (in)segurança
pública. E o poder público mu

nicipal, será que está fazendo
as lições de casa? Se a resposta
óbvia para os problemas de vio
lência e drogas pode estar em

investimentos no esporte e lazer,
a conclusão é a de que o poder
público está deixando de fazer o
básico. Nesta semana a imprensa

noticiou que a Prefeitura de Iara
guá do SUl pretende devolver ao
Ministério dos Esportes a parce
la destinada pelo governo fede
ral (R$ 1,053 milhão) que seria
destinada ao Programa Segundo
Tempo, que tem por objetivo de
mocratizar o acesso ao esporte,
prioritariamente em' áreas de
vulnerabilidade social.

Apesar dos resultados posi
tivos, que são também óbvios,
de acordo com o noticiado na

imprensa nesta semana, o Secre
tário de Esportes do Município
de Iaraguá do Sul afirmou que a

gestão atual não tem interesse no

programa. Cabe insistir na ques
tão: Por quê?Quais são asmotiva

ções e os interesses que movem a

administração municipal senão
aquelas apregoadas na Constitui
ção Federal: interesse público e

eficiência (art. 37, CRFB/88)?

'eison HeBer,Mestre J

emSociologiaPolítica
e professor da Católica

se e UniasseIvi

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Feios e bonitos
posso fazer uma perguntinha, leitora? Muita

gentileza sua. A pergunta é a seguinte: se você
pudesse escolher um namorado ou marido, esco
lheria um feio ou um bonito? E se você estiver grá-
vida, esperas um filho bonito ou feio?

Para que o leitor não faça beicinho, faço-lhe
também uma pergunta: se tivesses que dar um giro
pelo shopping, onde encontrarias várias amigos,
ias preferir estar ao lado de uma bela mulher ou
de uma sem-graça? E entre uma casa bonita e uma

maloca, escolherias qual das casas?

Engraçado isso, todos preferem os bonitos, o
bonito é sempre o preferido. Então, por que razão
idiotas legislaram uma lei que me proíbe, como
empresário, como lojista, de pedir nos meus anún
cios boa apresentação aos candidatos à vaga? Cla
ro que não dou à mínima bola para eles, escolho
quem eu quero e pelos critérios que bem entendo.
Aliás, todos os empregadores fazem isso,' e os que
os criticam fariam também. Hipócritas.

Mas o que eu queria mesmo dizer, vou dizer
agora, É o seguinte: quem se achar feio, saiba que
pode ficar bonito, bonita. Alfred Adler, um dos dis
cípulos de Freud, tratou muito bem disso quando
falou das compensações inconscientes que todos
vivemos a fazer. Todos nos consideramos "feios"
em alguma coisa, daí que buscamos, de um modo
ou de outro, uma "beleza" que nos compense.

Essa compensação resulta de um esforço para
sermos alguma coisa, uma pessoa admirada por
um talento, uma arte, um ofício qualquer onde
possamos produzir beleza diferente, uma beleza
que vem de dentro. Quer dizer, todos nós podemos
ser bonitos, basta-nos fazer algo com competência
e ardor. E queres saber? Essa é a melhor das bele-

I
I

zas, ela vem e fica. A outra se desvanece, vai sumin
do com o tempo. Pelé não é bonito até hoje em ra

zão da beleza do futebol que jogou? Você pode .ser
um Pelé. É só descobrir no quê...

.

: ..\ �
r

�

.

:
,

Beleza
Tirei o dia para falar de beleza.Veja um trecho

do livro Valor da Beleza: - "Mulheres estontean
tes tendem a ser vistas como menos eficientes no
trabalho. O pensamento comum é que, se você é
forte em uma de suas características, tende a não
se esforçar em outras ...

" Claro que quem firmou
esse tipo de ideia deve ter sido uma feiosa. Faz
parte do jogo humano, não toleramos o sol da
beleza dos outros.

Academias
Do mesmo livro Valor da Beleza, li esta pre

ciosidade: - "Por que motivo uma pessoa extre
mamente inteligente iria pas,sar horas numa aca - .

demia de ginástica se não precisa da aparência
para sobreviver?" Essa deve ter doído no joelho
de muita gente. Claro que as pessoas se podem
deferider dizendo que vão em busca de saúde, o
que, convenhamos, não é verdade .. Só os idosos
fazem isso. Quando fazem.

Falta dizer
Depois de tudo o que você ouviu acima, pre

ciso ainda dizer, e vou cansar de dizer isso, que
o que prende casais um ao outro não é a bele
za do corpo físico, nunca o foi. O que prende é a

beleza do caráter, da boa companhia, da cabeça
arejada, da luz que nos empresta luz. Mas aonde
mesmo se acham esses casais ... ?

Fale conosco
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Advogado Volmir
'Elói protocolou
documento alegando
inviabilidade
financeira para a

reformar o ginásio

JARAGUÁ DO SUL

Daiana Constantino

Ocaso do GinásioArthurMül
ler teve novo incremento

jurídico na tarde de ontem, com
a contestação da ação popular
que denunciou a Prefeitura de

Iaraguá do Sul pela falta de ma

nutenção do espaço público em

2011. No documento protoco
lado no Fórum, o advogado da

prefeita Cecília Konell (PSD),
Valmir Elói, alegou inviabilidade
financeira da administraçãomu
nicipal para reformar o prédio
devido a muitos problemas na

estrutura física do local.

Segundo o advogado, o do
cumento apresentou gastos que
a Prefeitura teve com os estra

gos deixados pelas enchentes de
2008, além das despesas com pro
blemas trazidos pelas enxurradas
de 2009 para cá. Elói não repas
sou números, mas disse que são
mais de 40 páginas informando
os valores dispensados com au

xílio moradia, recapeamento de
ruas, manutenção de estradas,
entre outros serviços.

Que os munícipes
ficarão

desassistidos sem o

ginásio é bobagem,
esse argumento
não faz sentido.

MáriO Sérgio Peixer
Fiumo,procurador

Agora, a contestação segue
para a análise da juíza da Vara
da Fazenda, Candida Brugnoli.
Também nesta semana, houve a

suspensão dos efeitos da liminar
assinada pela própria juíza, que
ordenou à Prefeitura a apresen
tação de um projeto de reforma
do Ginásio Arthur Müller em

MARCELE GOUCHE

ESPAÇO PÚBLICO Manutenção do local não é feita pelo governo mtmicipal

dois meses e com dotação 'or-

çamentária de pelo menos duas
,

construtoras, dada pelo desem

bargador do recurso Jorge Luís
Costa Beber, do Tribunal de Jus
tiça de Santa Catarina.

É que o agravo de instru

mente de autoria da Procurado
ria Geral da Prefeitura foi acata
do pelo TJ /SC, interrompendo
o cumprimento da liminar até
o pronunciamento definitivo da
Câmara competente sobre o jul
gamento domérito do recurso.

No agravo, aPrefeitura alegou
que houve violação aos princí-
pios da separação dos poderes, gado que o murucrpio oferece
do equilíbrio financeiro, ocasio-

'

outras quadras para a prática es

nando prejuízo aos cofres pú- portiva. No entanto, a Fundação
blicos e ofendendo os princípios Municipal de Esportes precisa
licitatórios. Assim, o desembar- alugar espaços para os atletas por
gador entendeu que o prazo se falta de locais adequados. "Que
mostra insuficiente para a reali- os munícipes ficarão desa:ssis
zação do processo licitatório e a' tidos sem o ginásio é bobagem,
confecção do projeto de reforma. esse argumento não faz sentido",
Além disso, citou que as despe- afirma o procurador.
sas públicas devem constar na Segundo Marcel Salomon,
previsão da lei orçamentária. advogado da ação popular que

Aindana argumentação do re- levou a abertura da liminar, in
curso, aPrefeitura não nega que o terpreta a decisão do desembar
ginásio encontra-se deteriorado" _ gador de forma positiva. I'A deci
mas diz que "é mais econômico são do TJ significa que a reforma
a construção de um novo ginásio terá de ser feita independente
de esportes do que a reforma do de quem estiver à frente do go
mesmo". Segundo o procurador verno. O que não se sabe é em

da Prefeitura, Mário Sérgio Pei- quanto tempo terá de ser feita,
xer Filho, por enquanto não há pode ser que a Câmara que jul
projeto para construir um novo gará o recurso decida que o pro
ginásio, mas existe a intenção da jeto precise mesmo ser feito em

Prefeitura. 60 dias ou em mais tempo".
No agravo, também foi ale- O advogado ainda não rece-

A decisão do
TJ significa
que a reforma
terá de ser feita,

independente de

quem estiver à
frente do governo.

Marcel Salomon,
advogado

beu a citação da decisão do TJ.
"Quando recebermos, vamos

analisar se há necessidade de
entrar com um recurso no pro
cesso ou não".

Salomon lembrou ainda a

existência da lei estadual 11491

que autorizouo Estado a repassar
o ginásio aomunicípio na década
de 1980 para ser usado exclusiva
mente para atividades esportivas.

Se o município quiser algum
dia realmente destinar o espaço
para outra atividade, precisará
da autorização do Estado, que
deverá alterar a lei com o consen

timento do Raimundo Colombo,
de acordo com o advogado.

A Prefeitura de Iaraguá en

caminhou ofício pedindo a ma

nifestação do Estado sobre a

possibilidade de alterar a lei e

transformar o ginásio em um ter

minal urbano. O documento está
nasmãos do secretário de Desen
volvimento Regional, Lia Tironi,
que disse que o governador Rai
mundo Colombo só vai se mani
festar quando o caso for julgadó e

encerrado na Justiça.
"

Relembrando

ocaso

A liminar da juíza Candida

Brugnoli foi emitida no dia 4 de

abril, determinando prazo de 60

dias, com dotação orçamentária
de pelo menos duas construto
ras, para a Prefeitura apresentar
projeto de reforma do ginásio. A
decisão resultou da ação popu
lar impetrada em dezembro do
ano passado pelos vereadores
Justino da Luz (PT), Francisco
Alves (PT), NatáliaPetry (PMBD)

, e Jean Leutprecht (PC do B).
Na ação, os autores argumen

tam que o espaço foi abando
nado pela atual administração
e apresentaram imagens dos

problemas no piso, pintura e

banheiros, e por isso acusam a

Prefeitura de descumprir a lei es
tadual e que o município é obri

gado a realizar a manutenção do

espaço para garantir a prática
esportiva. A ação sustenta ainda

que não existe qualquer estudo
ou tramitação no Estado sobre a

situação específica do ginásio.

Repercussão do
tema na rede
Criticando a intenção da Pre

feitura de demolir o ginásio, o

internauta Dino de Lucca Morei
ra questionou a falta de espaços
para os atletas treinarem no mu

nicípio. No Grupo Jaraguá do Sul
- Eleições 2012, ele postou: "Se
verificarem no portal da trans

parência (site da Prefeitura), ve
rão que está sendo pago aluguel
para várias instituições, justa
mente por não termos nenhum
local público. Faça as contas: R$
30 mil para o Beira Rio, R$ 46
mil para AABB, R$ 70 mil para
o Baependi, R$ 110 mil para a

ARSEPUM, R$ 122,5 mil para
Sociedade Acaraí. Só aí, temos
R$ 378,5 mil por ano". O pre
sidente da Fundação Munici

pal de Esportes, Valdir Bordin,
prometeu repassar mais infor

mações sobre as quadras aluga
das no município hoje à reporta
gemdoOCP.
'Moreira também relembrou

uma audiência pública reali
zada no ano passado em que a

população foi a favor-da manu
tenção do ginásio.
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Almoço político
,r/, G)nt�rn; emlFlorrian6poli�,
os deputados estaduais
Carlos Chiodini (PMDB)
e Dieter Ianssên (PP) e (:)

r

v�reaaor Jean Leutprecht
(PC do B) almoçaram
juntos. No cardápio
político; eleições 2012, nl'

,

com discurso afinado

para apresentar
, proposta diferente
do atual governo na

disputa de outubro.

o parlamentar
jaraguaense Jean

'r' f'�entptecht (P,� do B)
se reuniu ontem com

a deputadaAngela
Mbiftü;, colegáde g�ti

1.,,', {"t 1.', I � ,/
,', !. ','. !

Segundo o vereador, e
Santa Catarina a.sigla
nacional temprioridade

,

I

em �ãf]�ar canmdàtos'
prefeito emPloríanópoli
e Jaraguá do Sul.

se

vias. de energia, que
estariam sujas e em

contato com árvores,
"principalmente no
interior". O requerimento
foi feito em nome de
todos os vereadores da
Casa. "Agora, a Celesc
faz se quiser, porque

, nã�};,é nenhm:l),;.;dei:'.
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Daiana Constantino
3275-0065-

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

A inércia da Prefeitura

Jaraguá do Sul pode pagar caro pela
negligência da Prefeitura. A devolu -

ção à União de R$ 883 mil devido a não

utilização do abatedouro municipal,
erguido em 2004, deveria ter sido feita
até o dia 29 de abril. Porém, a adminis
tração foi relapsa e o município pode
ficar sem receber recursos do governo
federal. Isso porque a atual gestão não
informou e nem sequer se preocupou
em apurar a data do pagamento do dé
bito para constar no projeto de lei enca
minhado ao Legislativo, que previa au

torizar a restituição da verba. Por conta
disso, a matéria foi aprovada somente

na sessão da última terça-feira, dia 8.

Segundo nota do coordenador-geral
de Prestação de Contas (CGPC/SE) do
Ministério da Agricultura, Jefferson de
Alcantara e Silva, "este processo pode
acarretar a inclusão do município como

inadimplente junto ao Sistema de Ad

ministração Financeira (Siafi), invíabili
zando quaisquer novos repasses de ver
bas. Além disso, o prefeito responsável
pelo contrato terá o seu nome incluído

no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal
(Cadin)", Na época, o prefeito era Irineu
Pasold (PSDB), atual mandatário em

exercício.
O controlador-geral da Prefeitura, '

Mário Lemke, disse à coluna ontem que
desconhece o prazo final para devolu

ção do recurso e que a data nunca foi re

passada pelo Ministério da Agricultura.
IINão estou sabendo de nada disso. Ago
ra preciso que o prefeito (Irineu Pasold)
sancione a lei para poder acionar o mi
nistério e ver como está essa situação".

Lemke disse que apenas tem conhe
cimento do valor que deveria ser repas
sado à União por meio de notificações.
Ele lembra que a primeira foi feita no dia
22 de março pelo ministério, informan
do que a Prefeitura devolvesse R$ 1,639
milhão, valor que foi questionado pelo
governo. No ofício de 19 abril, o débito
foi atualizado pelo órgão federal em R$
872.440. E no projeto aprovado enviado
à Câmara de Vereadores o valor era de
R$ 883 mil, atualizando a pendência.

MARCELE GOUCHE

istas
Justino da Luz (PT) pediu vistas ao projeto que prevê o repasse de cerca de R$ 250
mil para a construção de áreas de lazer. O petista justificou a decisão argumentando
que a FundaçãoMunicipal de Esportes não respondeu ao pedido de informação
sobre espaços para lazer na cidade feito em 23 de março pela Bancada do PT.

Semana das drogas
IINa semana que vem o foco é na questão das drogas", disse o deputado estadual
Dieter Janssen (PP). O parlamentar pediu audiência com o Secretário Estadual de
Segurança, CésarAugusto Grubba, para pedir um reforço no quadro de policiais na
região de Jaraguá. Também irá solicitar na tribuna daAlesc ummelhor tratamento de
recuperação aos usuários de drogas. "Santa Catarina tem poucos lugares em que são
feitos esses tratamentos gratuitamente. A população está praticamente desassistida,
já quemuitos não possuem condições de procurar ajuda particular".

Iluminação
.

pública
A respeito da resolução da
Celesc de delegar a todos
os municípios catarinenses
a responsabilidade pela
manutenção, fiscalização e

execução da iluminação pública,
a Arnvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
não soube dizer se todas as

cidades da região já estariam
cumprindo com a ordem, cujo
prazo de adequação encerra no

dia 30 de junho. No entanto, a
equipe do OCP confirmou com
as Prefeituras de Iaraguá do
Sul, Massaranduba, Schroeder
e Guaramirim que o serviço
já estava sendo prestado por
elas, através de convênio com

empresa terceirizada. Apenas
Massaranduba mantém uma

equipe própria para o trabalho.
Em Corupá, de acordo com o

prefeito e presidente daAmvali,
Luiz Carlos Tamanini (PMDB),
110 serviço já vem sendo feito

pela Prefeitura hámuito tempo".

Salário dos
vereadores
Apesar de ser um assunto

polêmico, o presidente da
Câmara deVereadores de
Schroeder, Manoel Ednilson (PT),
confirmou que irá conversar com
os demais legisladores sobre um
possível aumento nos salários
para o próximo ano. I� gente não
vai poder escapar disso, vamos
ter que conversar", afirmou,
já deixando transparecer sua
posição contrária ao aumento.

Fazer política
está no construir

conjuntamente. Alguns
podem tanto na ponta
dessa construção,
outros podem na

base, nos bastidores
dessa construção, não
importa. O que importa

é que as pessoas se

apropriem da política,
se aproximem da

política e acreditem
na política como

algo positivo.

Cientista Político
Humberto Dantas, que

prestigiou a formatura da
primeira tmm.a do curso

j •

oferecido pela Avevi.
- ')
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'Dia'das Mães

Vendas deveDl superar 2011
Em [araguá, o valor de cada

compra varia entre R$ 80 e

R$ 120, bem acima da
média mínima estadual

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

Nilson Antonio

Neste ano, os comerciantes esperam
um aumento nas vendas para o Dia

das Mães de 5% em todo o país, conforme
a Confederação Nacional de Dirigentes
Logistas (CNDL). Em Jaraguá do Sul, a ex
pectativa do segmento é de que atinjam
os 6%, relata o presidente da CDL, Neivor
Bussolaro. "Caso persista o movimento

proporcional ao dia 5 (Sábado Legal), po
demos ultrapassar esta meta", afirma. A
próxima edição do Sábado Legal aconte
ce neste fim de semana.

A gerente de vendas Jane Simone Mo
retti dos Santos quer aumentar seu fa-·
turamento em relação a 2011. Mas, por
enquanto, isso não vem acontecendo.
"Se compararmos aos outros anos, o mo

vimento ainda está calmo", afirma. Ape
sar disso, Jane acredita que a situação
econômica do país favorece o comércio,
pois há um incremento na renda das clas
ses mais baixas.

Já era para ter um
movimento maior,
por enquanto
a procura pelo
presente das

mães está aquém
do esperado se

comparado aos

anos anteriores.

Juliana MiglioU,
comerciante

Caroline de Oliveira Almeida, 23 anos,

desempregada, aproveitou a vinda ao

Centro da cidade para comprar o presente
da mãe. "O presente será algo que ela pre
cisa", afirma. O valor da compra serámaior
do que o do ano passado, disse Carolina,
justificando que, mesmo desempregada, o
poder aquisitivo da família aumentou.

Outra alternativa é a compra de artesa
nato. Neste ano, os Clubes de Mães tive
ram um espaço reservado na PraçaÂngelo
Piazera e vários grupos expuseram os pro
dutos para a venda durante três dias. Os
produtos artesanais produzidos pelas in

tegrantes dos clubes estarão expostos na

praça todas as segundas e quintas.
I , ,I ••

EDUARDO MONTECINO

Eleições 2012

[araguá do Sul deve
chegar a 107mil votantes

INVESTIMENTO Caroline pretende gastar mais no presente para a mãe neste ano

MARCELE GOUCHE

"

ULTIMA HORA Eleitores enfrentaram
l�nga fila� reguJarizar os títulos

Na quarta-feira, último dia

para fazer as alterações dos da
dos cadastrais, novas inscrições
e transferências, 733 eleitores

procuraram o Cartório Eleitoral
em Jaraguá do Sul. A expectati
va de que o município aumen

tasse para 105 mil eleitores foi

praticamente atingida no início
de maio, quando o balanço do
TRE-SC apontou que já havia
104.147 cidadãos aptos a votar.

No fechamento do prazo, os-da
dos preliminares apontam para
107.098 eleitores.

A partir de agora, as informa
ções serão atualizadas pelo TRE
e estarão prontas até junho. "Os
números devem sofrer algumas
alterações, pois não temos con

tabilizado as pessoas que dei
xaram de votar' no município"
afirma Simone Ladeira, chefe do
cartório da 87a Zona Eleitoral.

Entretanto, ela acredita que pela
caractérística de Iaraguã do Sul
não haverámuitas mudanças.

Durante o atendimento de

quarta- feira, foram realizadas
278 novos títulos, 399 transfe
rências e 56 revisões de dados e

alterações do local de votação.
Somado o período do plantão
foram efetivadas 3.267 opera
ções, sendo 1.190 alistamentos,
1.706 transferências e 371 re

visões de dados. Somente para
Iaraguá do Sul foram 2.951 ope
rações efetivadas entre transfe
rências, alistamentos e revisões.

733 pessoas foram
ao Cartório em

Jaraguá na quarta
feira, último dia de

atendimento.
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Centenário

Peça retrata Contestado
Espetáculo do maior conflito armado já ocorrido no Brasil será apresentado neste sábado, na Scar

cuito das apresentações, segundo
Zamoner "por serum importante
pólo cultural do Estado, e por ter
um grande teatro, já que a apre
sentação, devido a sua dimensão,
depende de uma completa infra
estrutura técnica-operacional,
encontrada só nas grandes casas
de espetáculos, como a de Iara
guá", ressalta o diretor.

A renda obtida com a ven

da de ingressos será doada pela
produção para a Casa de Apoio
Padre Aloísio Boeing, que atua na
área social no município. Ingres
sos, no valor de R$ 20 e R$ '10 po
dem ser adquiridos na bilheteria
do Centro Cultural. Informações
pelo telefone 3275-2477.

do" é de autoria do dramaturgo,
músico e historiador Romário
Borelli, com direção executiva
do jornalista João Paulo Dantas,
e direção artística do professor e

.

ator Jorge Zamoner e Fernanda
Zamoner, professora e atriz.

principais festivais do país e tam
bém será apresentado nas esco

las da região Contestada, como
cine itinerante. O documentário
ainda servirá de base para a cria

ção e produção de uma micros
série, com cinco capítulos, para
ser veiculada na Internet, atra
vés de um MemorialVirtual que,
inclusive, faz parte também do

projeto. Para o criador e diretor
do projeto, João Paulo Dantas lia
iniciativa é das mais significati
vas e contribuirá, emmuito, para
uma melhor projeção desse im

portante, e lamentável fato histó
rico ocorrido em Santa Catarina,
entre os anos de 1912 e 1916.

Jaraguá do Sul entrou no cir-

Ministério da Cultura (Lei Roua
net), através da Universidade do
Oeste de Santa Catarina, aGuerra
do'Contestado estará nos palcos
e nas telas de cinemas do Brasil.

O grupo Toca de Teatro Uni
versitário' ligado ao Curso de
Artes Cênicas da Universidade,
composto por mais de 30 atores

e músicos, integrantes de uma

oficina permanente de artes, vai
se apresentar em 12 cidades-pólo
de Santa Catarina, e em sete ca

pitais brasileiras. Inicialmente,
a programação vai contemplar
Porto Alegre, Florianópolis, São
Paulo, Belo Horizonte, Campo
Grande, Curitiba e Brasília.
-,

O espetáculo 110 Contesta-

espetáculo cê
nico 110 Contes
tado", contando
a história do
maior conflito
armado já ocor

rido no Brasil, é atração no palco
do Centro Cultural da Scar, em
Jaraguá do Sul, neste sábado, às
20h.'A apresentação do espetá
culo faz parte-de um roteiro que
começa em maio por Iaraguá do
Sul para levar a história do episó
dio histórico de Santa Catarina a

todo o Brasil. Com base no proje
to cultural Centenário da Guerra
do Contestado, criado e produzi
do pelo jornalista e escritor João
Paulo Dantas, e aprovado pelo

Documentário

Além da peça teatralO Con

testado", o projeto Centenário da
Guerra do Contestado produzirá
um documentário, com base na

obra, e gravado em cenas reais,
ou seja: nos principais redutos da
guerra. O documentário, com ro

teiro e direção do jornalista João
Paulo Dantas, será inscrito nos

,

AnaAlonso realiza oficina em Iaraguá
Estilo que teve origem nos Conforme a professora Thamy

EUA no início dos anos 70, o Secco, proponente do projeto, o
contato improvisação 'tem ofici- estilo de Improvisação se'defíne
na a partir de hoje, em Jaraguá como uma dança espontânea
do Sul. A atividade vai ocorrer em contato físico entre duas ou
nos dias 11,12,25 e 26 demaio e mais pessoas. O treinamento se

22, 23, 29 e 30 de junho, na Scar, dá por exercícios de percepção
As aulas serão realizadas das 18 e consciência corporal, rola
às 22h nas sextas-feiras, e das 8 mentos, uso do peso, contrape
às l2h aos sábados. so, sustentação, quedas, saltos,

A oficina faz parte do proje- deslizamentos, etc.
to "Contatos de Dança" e-será Bailarina, coreógràfâ, pes
conduzida por Ana Alonso, quisadora e professora, Ana

I b�arirJ.(l, coreá�afal pesquj- '. Alqnso ensina dança contem!;;
sadora e professora de dança. porânea desde 1999. É grâduada

em educação física pela UFSC
e cursou pós-graduação e mes

trado na área. Atuou como pes-
.

quisadora de dança, estudando
as relações entre a educação; a

dança, a improvisação e o lúdico'
na nossa sociedade com publi- ,

cações em livros e periódicos.
As inscrlções são gratuitas,e

podem participar estudantes ou
.

profissionais dadançae de teatro
com idade aCÚI1a de 18 atios. In-

.

formações: 8861-8195 ou conta

to@lisajaworski.com.pr. Mais .no

sitewww.lisajaworski.coni.br.
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Fonte: Epagri e Tempo Agora

-

O do Tempo

ha; ecó
...
15° 22°

Chuva
chegando
Awnento de nuvens e

pancadas de chuva já pela
manhã, começando pelas
regiões que fazem divisa
com o RS, atingindo o

restante do Estado entre
a tarde e noite, devido a

chegada de uma frente fria.
Sábado com tempo instável
com chuva namadrugada
emanhã namaioria das

regiões, melhorando da
tarde para noite, com o

afastamento da frente fria. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 5km/h Nenhum vento

favorável• 12h
• 15h
• 18h

Vento não favorável Noroeste 3km/h
Vento não favorável Norte 7km/h
Vento não favorável Norte 10km/h

30%
de possibilidade

de chuva.

ri sidade
Qual a origem da expressão "pagar mico"?
Ela vem do baralho infantil Jogo doMico, fabricado no Brasil desde a década de
1950. No jogo, as cartas têm figuras de animais e o jogador tem que formar pares
com o macho e a fêmea de cada espécie. Mas, no baralho, omico não tem par.
Quem termina com a carta namão perde - ou seja, paga omico. Mas cuidado
para não levar gato por lebre e confundirmico com pato. O "pagar o pato" vem
da obra Facetiae, do italiano GiovanniBracciolini, de 1450. O texto fala de um

� � camponês que vendia patos. Umamulher queria negociar o preço da ave com
encontros entre ela e o vendedor. Mas eles fo�am surpreendidos pelomarido, que,
sem saber dos acordos, pagou -literalmente - o pato. Fonte:Mundo Estranho.

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

Jara o Sul
e Região

MíN: 17°C
MÁX: 24°C

DOMINGO
MíN: 13°C
MÁX: 19°C

Vestido e casaco
leve para o dia
típico de outono

SEGUNDA
MíN: 11°C
MÁX: 20°C

Florianópoli
... Â
19° 28°

São Joaquim
... Â
90 180

Laguna
... Â
17° 24°

Crícíúma
"'Â
15° 300 CHEIA 6/5

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h13: 1,5m
• 9h04: 1,2m
• Baixamar
• 5h51: O,4m
• 20h39: Om

Itajaí
• Preamar
• 5h01: O,Bm
• 17h22: O,9m
• Baixamar
• 12h3B: O,2m
• 20h55: O,5m

Florianópolis
• Preamar
• 5h13: O,Bm
• 17h26: 1,Om
• Baixamar
• 13hOO: O,3m
• 20h49: O,5m

NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5

Palavras Cruzadas

12/5
Tábua

das marés Imbituba

VERTICAIS
1. Norma escrita do Estado I Pacto / As iniciais do ator

Cardoso, de "A Grande Família"
2. Aquele que faz remessa / Abreviatura (em português)

do Japão
3. Igreja Católica / O cantor e apresentador Jaime / Cobra

não-venenosa, mata triturando os ossos de sua presa
4. Confeccionar peças de roupa com fios de seda, lã, algo

dão etc. / Morada de tamanho reduzido
5. Que se inspira no amor / (Pop) Festa na qual se sobres

saem atos de euforia, excesso de bebidas, desregra
mento e libertinagem

6. Rede de pesca a lanço de mão / História, conto, nar

rativa
7. Manco / Aquele que incinera (cadáveres)
8. Em que ocorre repetição de fonemas idênticos ou pare

cidos no início de várias palavras na mesma frase ou

verso, visando obter efeito estilístico na prosa poética
e na poesia

9. A maior ilha fluviomarinha do globo / Fábrica de louças
de telhas.

• Preamar
• 1h11: O,5m
• 23h09: O,6m
• Baixamar
• 12h26: O,1m
• 17h13: O,4m

HORIZONTAIS 1 2
1. Seiva branca que se encontra em alguns frutos (como

1o mamão) e também em certas plantas (como a serin-

gueira) I Em companhia de
2. Trecho, fragmento 2

3. Sigla inglesa para Internet Protocol, informação que
define o endereço de um computador na internet / Voz 3

própria dos batráquios
4. Um aparelho de som obsoleto ,:lO 4
5. Associar-se à iniciativa / O miolo do ... feijão
6. O período de excitabilidade sexual da fêmea no qual os 5

animais buscam o acasalamento / Uma planta espinho-
sa G

7. Ordem do Dia / Móvel em que se guarda dinheiro ou

objetos de valor 7
8. Flor intensamente perfumada / Elemento de composi-

çâo: ar 8
9. Indivíduo de povo de origem síria que habita as monta-

nhas do Líbano e da Síria / Corta-se pela raiz tomando 9
medidas drásticas

10. Armadilha de pesca, também chamada curral-de- ·10
peixe

11. Aquele que emite uma sentença 11 II12. Qualquer lugar agradável e prazeroso
13. Comissão Parlamentar de Inquérito / A principal artéria i2

do homem.

3 4 5 7 86 9
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos' coleções
de revistos

ió publicados.
São 5 revistos
em codo volume

por um preço especiol!
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contato@poraeaso.com @poraeaso /poraeaso

Hoje à noite tem evento

com a artista plástica
paulistaAnaAly no Sesc.

Quem tem interesse por
, design, moda, publicidade e

artes visuais chega lá pouco antes das 20h, para a palestra sobre a

poesia visual de Philadelpho Menezes. O acesso é gratuito.
ERICOELIMA

,;.�
Glamour, música e moda, Diana Couto
inovou mais uma vez no evento promovido
na Rosa Choque. Na foto, com a estilista,
Júlia Baratto (D).

"

,,'........................................................................................................................

Sabores
Não esqueçammoçada, o Festival Sabor Brasil continua rolando
(também) em Jaraguá. Temos aí seis restaurantes da cidade
oferecendo pratos com 50% de desconto em datas alternadas da
semana. Acessem aURL bit.lyIsaborjgs para conferir os participantes.

Juventus
classics
Se liguem torcedores,
-logo mais o Juventus
lançará uma coleção
resgatando uniformes
clássicos do time. A

primeira peça será

réplica da camisa
da década de 90,
homenageando o craque Alaor, número 9.
O preço será de R$ 80 cada. Façam pré-encomenda via
marketing@juventusjaragua.com.br, a produção é limitada!'

EEICOELIMA

o gente boníssima Juliano
VengTzen, com a esposa
Jucimara, conferindo a

inauguração da Cafeteria
Doce Pimenta
..................................................................................

* Vou sábado curtir o
showda dupla Téo &Edu
no club TheWay

Heloísa Iahn,
18anos,
estudante

DIEGO JARSCHEL

Priscila Walz, mais uma das

gatas que frequentam a pista
,

da Moving Up, em Schroeder ,,/
"

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

00

Hoje, completam 4 anos que aMoam abriu portas
em Joinville, chamando a atenção de toda vizinhança
baladeira da região. Representada aqui em Jaraguá pela
persona deWill Farias, é dele quem repassamos o convite

para a festa de logo mais, que agitará o famoso endereço
naVisconde de Taunay. O evento será uma festa de
máscaras, tocada pelo projeto Blush e, vejam só, o talento
jaraguaense Edu Schwartz. Infos: moom.com.br.

Balada no Beto Carrero
Já viram o flyer do evento circulando por aí?
"Esqueça tudo o que você já viveu com amúsica
ou qualquer lugar que você julgou inusitado",
diz o teaser lançado pela GreenValley, inflado
de expectativas. Clichê, ok, mas uma balada no
Beta Carrero realmente tem potencial. A datá está
anunciada para dias 16 e 17 de novembro. Para
acompanhar: facebook.comlGreenValleyBR.

P
MTPub 1479677-1247

• 22h - restaMexicana / Show com Pagode Pontocom / Show
>1 cqmMelirique &Michel/DIAdrian R I Elas ftee até as OOb ,

Local:Moving Up, em Schroeder 147 8856-8389

• 22h - Show com Fernando Lima & Banda I DIAlan Silva I
Elas free até as 23h
Local:Upper FIoor, em Guaramirím 147 9912-5911

• 23h - DJ Léo Janeiro /Warm up comComa eGuilhermeGetelina
Local: RoamMusic &Arts 147 8432-3136

Sábado
• 22h - 4 Anos Região Rock I Show com Cortéz, Turnovers,
Where iBelong, Die Heissen Kartoffel eMütleyRock
Local! Região Rock 147 9188:,82'00

.

• 22h - Shaw com Camaleão Robô
Local: Sacramenturn Pub 147 88�2-1524

,.
I • � •• f •• ••• i ..•••
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33 0-3242 Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeito

Moa Gonçalves

f
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À partir das 15h3Q
RESTAURANTE&CONFEITARIA

Winterfest
"

V'zoje, na Sociedade e Recre-
Dativa, Alvorada, a grande
abertura da 24°Winterfest, uma
das festas alemãs mais concor

ridas do Estado.A banda Brilha
Som e Grupo Boa Moda serão
as grandes atrações. No sábado,
terá a presença de Leo Lima, o
DlMarcelo Luiz, e o Grupo Trem
daAlegria. No domingo, para fe
char com chave de ouro, às 18h,
uma tarde dançante com Indús
triaMusical. Vai perder?

Novo espaço
O vereador Afonso Piazera
Neto está acordando
cedinho para inspecionar
as obras de melhoramento
do estacionamento da Scar.

Segundo ele, a repaginação vai
ficar coisa de cinema. Pode até
virar um espaço alternativo

para crianças curtirem com os

papais. Bom demais!

Humor!
Você sabe por que Bin Laden
odiava os americanos?

Porque não conhecia os

argentinos.

JONATHAN BORGESIDIVULGAÇÃO

\1
\ J, l \

ARQUIVO PESSOAL

íscal,
mais um adepto a prática
do pilates. Falta pouco
para convencêdo.

/I

• Domingo o meu amigo
Giovani, do Restaurante
Costela & Cia, também vai
movimentar um almoço
especial em homenagem
ao Dia das Mães.

• CynthiaBridaroli, da
Brimadec, celebra hoje,
ao lado dos amigos e

familiares mais um ano de
vida. Tim-tim para você.

CASAL Canizio e

sua Joebna Fuzão

Zimmerm�,
conferindo as
delicias do Madalena
Restaurante

Eu sou O tal!
Em Jaraguá do Sul, virou

. . .

mama em meio aos mais

vaidosos da malhação:
postar nas redes sociais
imagens quando em

atividade nas academias.
Pasmem, até os tidos
como 'figurões' do ramo

empresarial.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é
o amigo e gerente daWeg,
Ramiro Schmitz, que sempre
lê esta coluna para ficar

por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu
mesmo, irmão!

Dica
Para quem vai celebrar o
Dia das Mães com almoço
bem longe do lar doce
.lar, aqui vai, uma dica de

alguns lugares especiais:
Restaurante Parque
Malwee, Confeitaria Bela
Catarina, Hotel Kayrós,
Estância Ribeirão Grande.
Certamente sua

mãe ficará feliz.

NIVER Venilton
Carvalho cheio de

estilo,comemora
hoje, idade nova

moagoncalves@netuno.com.br

BELAS
Rodi Claudino,

Suelen
Baranovski e

Janaina Vieira
conferindo os

lugares da moda

Perguntar não ofende
Você, que é muito mais esperto que eu, pode me dizer quando
é que o teste do 'bafômetro' será obrigatório? Se homem que
não aceita teste de DNA para saber se é pai ou não de uma

criança qualquer é considerado culpado, por que não vale o

mesmo para 'bebuns' ao volante? Com a palavra.

JONATHAN BORGESIDIVULGAÇÃO

....

Aminha amiga Marlise e sua rJ.lha
Ana'Larissa, prontas celebrar o Dia Da mães, com
abnoço especial no Restaurante Parque Malwee

�S';mM
f�

Ginástica é moda,

ontorto
oomo nunoa,
Ambiente
o\\mClt\.zCldo

I

I

eClmp\o' ,

estClO\Onamento, ,

"

Rua João Marcatto, 98 - Centro - Jaraguá do Sul - SC (próximo ao Mendonça)

Bela Catarina

47 3371-3412

Niver do Venilton
Por favor, não ousem esquecê-lo: Venilton Carvalho, o grande
amor daminha amiga Katia Klein, é o aniversariante mais
festejado de hoje, na cidade, e vai adorar saber que foi lembrado.
Parabéns! Que Deus abençoe você e sua família.

Fofocódromo
Dizem por aí, que a P,F estaria prestes a deflagrar na urbe sorriso,
a Operação Colchão. Ué?! Será que querem saber o que há de
segredos por debaixo do edredom?

Misericórdia
Até quando o pessoal lá de cima e Detrans da vida vão liberar
éarteira de motorista apenas, e tão somente, a gente realmente
habilitada? Cá pra nós,.dirigir não é apenas colocar o carro em

movimento e usar as ruas de Jaraguá como pistas de autoescola.

Para que levar
a vida tão a

sério, se a vida é
uma alucinante
aventura da qual
jamais sairemos

vivos.

Bob Marley

Te contei
•No sábado, rola na
TheWay, um sertanejo
dos bons com a presença
da dupla Téo & Edu. As
vendas de mesas estão
esgotadas.'

• Quem recebe hoje
o merecido coro de
parabéns éRafael Cesar
Fernandes.Mil vivas.

• O Ima (Instituto do
MestreAllan) está com
vários cursos de artes
marciais e inclusive de
balé.Muito dez.

• Meu abraço de hoje
cheio de energias
positivas vai para a

gente boaDorotéia
Pasold de Souza, um dos
patrimônios da Duas
Rodas; Ela também
acompanha o meu

trabalho na Revista
Nossa e O Correio do
Povo. Aquele abraço.

• Silvio Zem e Barbara
Lais Iunkes vão
comemorar, dia 16 de
maio, três anos de muito
loúe. Continuem assim, .,

! ."'[', ....' '. � , 'r.

amigos!' '.

.
.

• Çacá Pauanello,
q;�lJf;rtarfeii:a;q" tlO'lte?!dilJ,;,,,�l!ti;,

.

telefone, numfamoso'
botequim, lá em Floripa:
/(MJ)a estou esperando
l(iWeputado rJEelr.linno§'i:
Chiodini ..Vamos fazer
hoje a maior coligação
da história deJaraguá': ,

1,1' AoaboU! a bateria.
.

• Não dê esmolas, dê
oportunidade.

• Com essa, fui!
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Um dos fortes candidatos no Festival
de cinema de Cannes é 1I0n the

Road" (Pé na Estrada) do brasileiro
Walter Salles. O filme é baseado no
romance homônimo de Jack Kerouac,
livro clássico da cultura "alternativa
americana dos anos de 1960" e uma das
bases da literatura moderna.
Católico e conservador Jack Kerouac era
também um libertino. Passou boa parte
do seu tempo na estrada: escrevendo sua

vida e vivendo suas histórias fazendo
da espontaneidade amarca do seu

estilo inovador. Canadense, Kerouac
nasceu em 1922. Em Nova Iorque se

tornou amigo de doidões entre eles Allen

Girnsberg (o ídolo de Keith Richards
dos Rolling Stones) e caiu na estrada.
Nascia a geração Beat que teria profunda
influencia na literatura, na música, na
cultura das novas gerações. Durante'
sete anos Kerouac na companhia de um

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h30

• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 19h1 0, 21 h20
• Piratas Pirados - Dub. -13h40, 15h30, 17h20

• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

ovelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· ISH

Michele desiste de sair com Valdirene por causa de sua mãe e Clara percebe
a situação. Rodrigo e Miriam se despedem e Fernando os observa. Tobias fica
revoltado com a decisão de Jacira em ir para o Rio de Janeiro. Deolinda sente
ciúmes de dona Olga com Antônio. Clara comenta com Zilda que Michele tem
medo de sua mãe. .Gracinha beija Jair na frente Pedro. Fernando tenta conter a
raiva ao descobrir que Miriam mentiu para ele. Valéria apoia a decisão de Jacira
em ir para o seu casamento no Rio de Janeiro. Priscila faz Miriam confessar que
está apaixonada por Rodrigo. Gabriel filia de casamento com Beatriz.

CIIEIIlS DE CHIlRME • GLOBO· 19B
Cida vê Conrado e Isadora se beijando e fica arrasada. Chayene insiste em

descontar o vaso quebrado do salário de Rosário. Laércio avisa que vai viajar com
Chayene para Salvador e pede para o segurança vigiar Rosário. Niltinho conta para
Rodinei que Cida flagrou Conrado com Isadora. Penha diz para Elano que não en

tregou Alejandro para Lygia por pena de separá-lo da filha. Isadora admite que está
namorando Conrado e revela que seus pais já sabem. Conrado aceita o convite para
trabalhar no escritório de Sarmento. Humberto conta para Lygia que Sarmento falou
em sociedade para Conrado e ela não gosta.

AVENIDA BRASa. • GLOBO· 21B
Lucinda vê Carminha sair da casa de Nilo. Nina chora ao ver Jorginho ir em

bora com Débora. Lúcio faz ameaças a Max. Tufão exige que Jorginho fique em

sua casa. Carminha tenta descobrir se Débora sabe alguma coisa sobre Rita. Lu
cinda avisa a Nina que Carminha esteve na casa de Nilo. Olenka conta para Mona
lisa que Silas está fazendo chantagem para se casar com ela. Darkson repreende
o pai por enganar seus amigos. Silas insinua que Tessália está traindo Leleco com
Iran. Carminha chama Nina para ajudá-Ia a dar um susto em Rita.

MÁSCARAS - RECORO - 2211
Eliza mostra a mensagem de despedida para Otávio e lhe pergunta se ele

teve participação. Otávio fica sem saber se Eliza o reconheceu ou não. Eliza lhe
pergunta se ele matou Otávio Benaro. Eliza admite se sentir atraída por Otávio,
mas afirma que cumprirá a sua missão de levá-lo ao chefe. Novais repreende o

perseguidor por ter perdido Eliza de vista para socorrer um cachorro que atropelou.
Big Blond ameaça Novais. Zezé pede a empregada que coloque um terceiro prato
na mesa para Zezinho. Zezé lamenta não ter encontrado seu cachorro Aristófanes.
Otávio pede a Décio que retire a sua gravação da internet.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20B30
Aline seduz o advogado para conseguir sua liberdade. Michel mostra a Regina

os exames de Amanda. Regina fica em choque. Olavo lê matéria no jornal sobre
Aline, que é acusada de formação de quadrilha. Vera, Lucy e Heloísa vão ao médico
com Amanda. Amanda entra no consultório de Dr. César com Lucy, Vera e Heloísa e

percebe que o médico é oncologista. Dr. César revela a Amanda que os exames que
ela fez diagnosticaram um linfoma. O médico afirma que Amanda terá que fazer exa
mes para detectar o estágio do linfoma e, que o tratamento pode prejudicar o bebê.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Pé na Jaca
interpretada como uma consequência
indireta de 1I0n the Road", nenhum
livro deste século terá deflagrado uma
revolução comportamental maior
que a obra de Keroauc.
A questão do livro foi tal que Bob Dylan
fugiu de casa depois de ler 1I0n the
Road". O diretor Hectar Babenco, do
filme "Píxote" também. IimMorrison
fundou o The Doors. Naminha vida,
1I0n the Road" foi o livro que faltava.
Ele foi o divisor das águas. Quando o li
em 2002 comecei a imaginar uma vida
com'uma mochila nas costas. Nas férias
do fim de ano de 2003 voltei a folhear
o livro. Dois meses depois deixei meu
trabalho e parti para o mundo. Portanto
se você está naquela dúvida cruel de
trocar o certo pelo incerto, deixando seu

cotidiano de lado para se atirar mundo
afora, por favor, não leia 1I0n the Road"
(Pé na Estrada) de Jack Kerouac.

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

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

Este eaehoreo foi encontrado na segunda-feira, na rua
Reinoldo Hau, no Centro de Jaraguá, perto da Real AgTopecuária.

Agora, ele está hospedado em wna clínica e, se seu dono não

aparecer até hoje, ficará para adoção. Contato: 9188·4137.

Aniversariantes,
11/5 Elaine Sabrina Silva Blank

Eliane M. Engicht
Elisa W. de Souza
Elisa Weiller de SO!,Jza
Eliza de Souza
Emília Krause
Fernanda H. Bittencourt
Fernando Felipe Balducci
Gabriela H. Dalabona
Guido 8ahr
Guilherme W. Packer
Henrique Mello
Jéssica Daren
José C. dos Santos

Jose S. Roters Júnior
Luciano Beleti
Mario F. da Silva
Mateus Saplinski
Natalia Engelhardt
Nilza Luiz Mendonça Spickert
Oríoval Lindner
Paola Gomes
Rafael Cezar Fernandes

Ryan C. Cerpa
Vandislau Winteich
Vitória G. Menegali

Adilson Borchardt
Agenor Grosklags
Alan P. Gumz
Alberto Pacheco
Alcides giacomozzi
Alinor Caetano
Anilza L. M.· Spieckert
Arci L. Gessner
Bruna Fernandes
Carmem L.G.ruetzmacher
Cassio dos S. Nascimento
Cynthya Bridaroli

Horóscopo
CVl ÁRIES '

�

I
-

Momento favorável para realizar
tarefas em equipe e lidar com
documentos e contratos. Procure
trocar ideias com os amigos e
aceitar o ponto de vis1a das outras
pessoas. Hoje, o clima de lealdade
e companheirismo toma conta do
romance. Cor: vermelho. ,

TOURO
Aposte em novas ideias em seu

_
trabalho e fique de olho nas oporb.m
idades. Procure manter a concent

ração em tudo o que realiza e evite

distrações. Na área sentimental, a
honestidade vai contar pontos a seu
favor. Cor: tons escuros.

li
GÊMEOS
Aproveite o dia para refletir sobre a

forma como vem conduzindo seu
trabalho. Descubra o que pode ser
aperfeiçoado. Se você colocar as
suas amizades em primeiro lugar,
sobrará menos tempo para estar
com a pessoa amada Cor: cinza.

amigo, percorreram a América do Norte
de carro, de trem, de carona e de moto.
Vivendo e escrevendo, sem saber onde

começava uma coisa e terminava outra.
Com amochila recheada de histórias
Kerouac lançou o livro IIOS Subterrâneos",
contando seu romance com uma garota
negra nos Estados Unidos, segredo
dos anos 50. Com 27 anos começou
a escrever 1i0n the Road'iPublicado

Nenhum livro deste século terá
deDagrado uma revolução
comportamental maior
que a obra de I(eroauc.

cinco anos após seu início o livro é uma

longa viagemmovida a sexo, álcool,
drogas e jazz. O livro foi um espanto.
Se a explosão hippie dos anos 1960 é

li I I f IIIII i II !

CÂNCER
§ Realize seu trabalho com

criatividade. Em casa, bom astral

para buscar soluções práticas para
os problemas. Amplie o diálogo
com seu par e resolva pendências
amorosas. Cor: cinza.

LEÃo
Atividades em grupo serão as mais
indicadas no campo profissional.
Se puder, faça çontato com gente
influente e crie oportunidades. Na
área sentimental, escolha melhor as
palavras ou poderá magoar a pessoa
amada Cor: roxo.

Virgem
Sempre existe um jeito inovador de
começar um novo empreendimento
profissional, seja cliativo(a)! Aprenda
a ser mais ágil em suas atividades.
No romance, a lealdade deverá ser
valorizada Cor: bege.

.n UBRA
Sua criatividade estará em alta
e conseguirá encontrar soluções
inovadoras em casa e no trabalho.
Dê mais leveza aos relacionamentos
em geral. No amor, mantenha a
calma para não criar confusão com
o par. Cor: branco.

ESCORPIÃO
No ambiente profissional, mostre
sua criatividade. Seu foco maior
estará em seu lar, por isso, organize
suas tarefas. No romance, conte
com o apoio do seu amor para o que
precisar. Cor: vinho.

SAGITÁRIO
O dia pede competitividade no am
biente de trabalho. Tente encontrar
maneiras mais práticas de realizar
as mesmas atividades. No amor,
ofereça o apoio que seu par precisa
- demonstre sua lealdade. Cor: bege.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Aproveite o dia para organizar suas
finanças. Em casa, procure intensi
ficar o convívio com seus familiares.
Não deixe que o individualismo su

pere a paixão que existe entre você
e a pessoa amada Cor:marrom.

""""""'" AQUÁRIO
AAA No trabalho, use sua vitalidade e

clareza de raciocínio para aumentar
sua produtividade. No romance,
conseguirá demonstrar seus sen
timentos. Mas, se ainda estiver só,
aproxime-se mais daquela pessoa
especial. Cor: vermelho.

PEIXES
Tenha cautela com suas finanças
neste dia Foque sua atenção no ser
viço e tome cuidado com distrações.
No campo amoroso, não iluda seu
par com falsas promessas: isso pode
trazer consequências negativas
para o relacionamento de vocês.
Cor: creme.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2012 113 1

I'
\
\
\

;',j HOJE . 23h
ba SambaRock, LICO

Bar -

\
,. Zam

Cover eRaimundos Cover,·Ramones
Espaço Oca

- 22h
I ..

\ .; �d (Baixo Violão eVozes)
\ •VInI eDu U ,

.

h p b
'

\ RockAcústico, Cheers
lns u

\
(Corupá) - 20h

. � R k Curupira
• 4 anos de Regmo oc ,

RockClub - 22h
,- \

_�jit§'9§'ji6'ji'9i'tii,8,',g.)!i="'i,,,'gmti;eI!lVa"'BtlM"'Wu2Mm,',ar'lwm"t1W",Va'v,wlt1'wa"11)!!lI};"V2I"W'1W",V1WIl!i!!lVUn11),'.

Osbrothers Samuca e Picuí disponi ilizam vagas para o Curso de Harmonia e

Improvisação para todos os instrumentos que irá ocorrer no início de junho. São duas
turmas, uma com aulas nas segundas-feiras das 19h às 2lh e a outra aos sábados das 9h
às llh. O curso será dado pelos próprios e o mais sensacionalé'

�

I . Os caras estão
fazendo a sua parte, e vocêmúsico jaraguaense e da região, vai perder essa oportunidade
de estudar de graça? Olha, nos tempos de hoje, dar um curso sem custos é coisa de pessoas
que querem, ajudar de alguma forma. Tiro o chapéu para gente como Samuca e Picuí, vocês '

são os caras! Se você quiser saber mais é só ligar no 3371-6965.

cs·baf\aCU\t.bI09spot.comWWW·
_--_-

É neste sábado a festa
de quatro anos do site

Região Rock! As indies
Cortéz (JoinvilIe) e
Turnovers (Joinville)
dividem o palco
com a grungeWhere
I Belong (Jaraguá
do Sul), a punk Die
Heissen Kartoffel

(Jaraguá do Sul) e a

rock'n roll Mütley Rock
(Schroeder). A noitada

roqueira rola no Curupira Rock
Club em Guaramirim. Mais uma noite
alternativa para ninguém botar defeito.
Só não esperem por bolo e guaraná. O que
vai rolar é rockmesmo! A discotecagem fica

por conta do locutor Márcio Finta da web
radio One Radio Rock. O evento está

programado para as 22h. Os ingressos
custam R$ 5 (até 23h) e R$ 10 (após

23h). O Curupira Rock Club fica localizado na rua João
Sotter Correa, número 523, bairro Avaí. O aniversário do

Região Rock tem o patrocínio da Mega Rock Store
e da BrutalWear. O apoio do estúdio e blog
Cabana Cult e da One Radio Rock.

c'·.·'..

r:
..

·'"-,·
..

·',.. I.'/.

T

CABANACULT

e
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Ui

Lvnende
m

Lunender �Z!�Z-
*

Lunelli llalUlZÇOj.* C
I Grupo LunelllI

1971

Músicos autônomos
Em maio de 1971, o Correio do Povo pu

blicou a matéria que dizia: 110 INPS, pelo seu

Departamento Nacional, esclarece depois de
muitas dúvidas, que deve inscrever como au- .

tônomo o músico profissional, devidamente
registrado na Ordem dos Músicos, com obedi-

ência ao que dispõe a Lei nv 3.857, de 22.12.60,
desde que não pertençam ao quadro perma
nente da empresa. É decisão quando do pedido
de inscrição de maestros arranjadores, músico
arranjador, músico copista, músico excêntrico e

músico trabalhador".

Invenções de Leonardo da Vinci
Leonardo daVinci foi um
verdadeiro gênio: pintor,
escultor, arquiteto e engenheiro,
seusmanuscritos trazem

informações sobremecânica,
hídráulíca, anatomia, etc .

.Mesmo tendo nascido em 1452,
tinha ideias que não deixam a

desejar no quesito tecnologia.
Entre suas invenções estão
o paraquedas, cujo desenho
em forma de pirâmide, feito
no século 15, eramuito
semelhante ao paraquedas
atual. Também podem ser

citados inventos de sua autoria
que foram precursores dos

tanques blindados, ponte
giratória, escavadeira, roupa
paramergulho e asa delta, entre
outras genialidades.

o paraquedas projetado por
Leonardo da ·Vinci voa mesmo

Personagem histórico

Baldu� de Oliveira Sayão
. Balduína de Oliveira Sayão

foi uma célebre intérprete líri
ca brasileira. Mais conhecida
como Bidu Sayão, começou es

tudando canto com Elena Teo
dorini, uma romena que então
vivia no Brasil. Elena a levou

de Rossini. Sua estreia no Me

tropolitan Opera House de Nova

Iorque se deu em 1937 no papel
de Manon, na ópera de Masse
net. Em fevereiro de 1938, cantou
para o casal Roosevelt na Casa
Branca. Roosevelt lhe ofereceu
a cidadania estadunidense, mas.
ela recusou. De acordo com ela
mesma, "no Brasil eu nasci e no
Brasil morrerei". Entretanto, ela
morreu de pneumonia nos Es
tados Unidos em 1999, antes de

completar 97 anos, sem realizar
um de seus desejos: rever a Baía
de Guanabara.

I -:

A brasileira Bidu Sayão
morreu nos EUA, em
1999, aos 96 anos

.
.

para a Romênia, onde conti-
nuou seus estudos. Mais tarde,
foi paraNice, na França, onde foi
aluna de Jean de Reszke, um te

nor polonês que a ajudou a con

solidar sua técnica vocal. Bidu
estreou em 1926 no Teatro Cos
tanzi de Roma, no papel de Ro
sina em O Barbeiro de Sevilha,

Pelo Inundo
1857

Inauguração do

telégrafo no Brasil
o telégrafo foi inaugurado no Brasil em 11 demaio 1857, com a

instalação da primeira linha telegráfica, entre a praia da Saúde, na
cidade do Rio de Janeiro, e a cidade fluminense de Petrópolis.
Essa primeira linha tinha uma extensão de 50 quilômetros,
sendo 15 quilômetros em cabo submarino no leito da Baía da
Guanabara. A primeira ligação internacional por cabo submarino
deveu-se à iniciativa de Irineu Evangelista de Souza. Em 23 de
dezembro de 1873, era estabelecida a ligação entre as cidades
do Rio de Janeiro e as de Belém do Pará, Recife e Salvador, na
presença do Imperador Pedro II do Brasil, que assistiu à chegada
do cabo e à finalização da ligação em uma construção erguida
para esse fim na praia de Copacabana. Nessemesmo dia,
pelos serviços prestados ao Império do Brasil, o então
barão de Mauá foi elevado aVisconde de Mauá.

1908

Canon.ização do 10 santo brasüeiro
SantoAntônio de Sant'Ana Galvão, mais conhecido como Frei
Galvão, nasceu em la demaio de 1739 , em São Paulo. Foi uma
das figuras religiosasmais conhecidas do Brasil, famoso por
seus supostos poderes de cura. Galvão foi canonizado pelo Papa
Bento XVI em 11 demaio de 2007, tornando-se o primeiro
santo nascido no Brasil. Frei Galvão era um homem demuita e

intensa oração, sendo alguns fenômenos místicos atribuídos a ele,
como telepatia, premonição e levitação. Também era procurado
pelo seu alegado poder de curar doenças numa época em que os
recursosmédicos eram escassos. Numa dessas ocasiões, escreveu
num pedaço de papel uma frase em latim do Ofício de Nossa
Senhora ("Após o parto, permaneceste Virgem: Ó Mãe de Deus,
intercedei por nós"). Em seguida, enrolou o papel no formato de
uma pílula e deu-o a uma jovem cujas fortes cólicas renais estavam
colocando sua vida em risco. Depois que ela tomou a pílula, a dor
cessou imediatamente e ela expeliu uma grande quantidade de
cálculo renal. Em outra ocasião, um homem pediu a Galvão que
ajudasse sua esposa, que estava passando porum parto difícil.
Galvão fez com que ela tomasse a pílula de papel, e a criança nasceu
rapidamente, semmaiores cómplicações.Ahistória das pílulas
se espalhou rapidamente e Galvão teve que ensinar às irmãs do
Recolhimento como fabricá-las, o que elas fazem até os dias de hoje.

,
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Revitalização
Obras na praça

geram reclamação
Professor é contra a

retirada das árvores
e prefeitura informa
que a vegetação vai
ser substituída por
plantas nativas

GUARAMIRIM

SamiraHahn

Morador de Guaramirim
e professor há 25 anos,

Francisco Belmiro Laffin Jú
nior, 42 anos, entrou em con

tato com a equipe do OCP para
relatar sua indignação com as

obras na principal praça da ci

dade, a Cantalício Érico Flores.
Ele explica que esta semana

foram arrancadas todas as ár
vores do local e que tem medo

que uma canoa usada pelos
imigrantes- que está exposta
no local- também seja retirada.

Laffin destaca que o meio
ambiente é fundamental para a

cidade e que a praça represen
ta a história do município. "A
Cantalício Érico Flores é uma

das primeiras praças de Gua
ramirim", lembra. Ele conta

que a prefeitura está falando
em reurbanização, mas para
ele, o processo está prejudican
do a cidade. "Reurbanízação é
acrescentar coisas, e não tirar
tudo que tem", afirma.

Para ° secretário de Pla

nejamento e Desenvolvimen
to Urbano, Argeu Steckling, a

revitalização não quer acabar
com as árvores. Ele explica

que a vegetação vai ser substi
tuída por uma típica da região.
"O que tinha no local era vege
tação exótica, que vai ser tro
cada por árvores típicas da re

gião", afirma. Steckling ainda
lembra que além das podas,
será trocada a pavimentação,
iluminação, instalado um pal
co, um playground e uma aca

demia ao ar livre.

Reurbanização
é acrescentar

coisas, e não tirar
tudo que tem.

Francisco Belmiro
Laflin Jítnior"

lJI"'offtessoI·
EDUARDO MONTECINO

CORTES Poda de árvores antigas no Centro deixa morador descontente

Illvestimento

Serviços devem terminar em setembro
Segundo dados daPrefeitura

de Guaramirim, a empresa res

ponsável pelos serviços, Kalb
Ltda., de Ioinville, terá o prazo

de quatro meses para a realiza
ção das obras. O investimento
total é de R$ 224.320,31, finan
ciados pelo Badesc (Agência de

Fomento do Estado de Santa
Catarina). Serão revitalizados

aproximadamente 1.078 m- da

principal praça da cidade.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2012. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando
ao Registro de preços a aquisição de AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS ao longo de 12(doze) meses, conforme
especificações no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei Federal
8.666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 15 horas do dia 24 de maio de 2012, no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.1.11, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 15h30 do dia 24 de maio de 2012, na sala
de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$896.744,88 (Oitocentos e
noventa e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital
poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.brJaraguádoSul(SC).1Q
de maio de 2012.

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA

Gere�f.ia�ora do Fundo Mun,' de Assistência Social

Foram' extraviados da empresa Petribogo Pneus
Ltda, OS seguintes documentos:AIDF'S 4449 - Série IS formulário
contínuo numeração 001 a 3000, 7397 série 2 numeração 276 a

325 e 7421 série ISS numeração 6501 a 7000.

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°: 84/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA TRAB
ALHO EM ESPAÇO CONFINADO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 25/5/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwjno Menegotti, n? 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

ESTADÓ DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDA
DE TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2012-FAS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela co

missão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura
e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços n", 03/2012-FAS, Pro
cesso de licitação nO. 07/2012-FAS, adjudicando em favor do senhor abaixo
o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando
que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de Companhia de Teatro a fim de apresentar Peças tea
trais com o tema Alienação Parental, ECA - Estatuto da Criança e do Adoles
cente, Violência e Exploração Sexual. As peças serão apresentadas a rede
de educação estadual e municipal de Schroeder na Semana do dia 18 de
Maio - Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual Infanto
Juvenil. Evento oferecido pelo CREAS, em parceria da Educação, do CMAS,
Conselho Tutelar e CRAS, da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Se
tor de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como
se transcrito fosse.
Vencedor: DIONISOS TEATRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n?
01.941.157/0001-84.
Valor da proposta vencedora: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Schroeder, 10 de maio de 2012.

. Felipe Voigt
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
DE SAUDE DE JOINVILLE E REGIÃO.

"SEMANA DA ENFERMAGEM"
12A20 DE MAIO

Enfermagem! Uma das profissões mais dignas! Nela se vive a alegria
de uma criança no seu primeiro choro e a lágrima de uma partida!
Da concepção cristã do cuidar do próximo até os dias atuais, com a

ampliação do conhecimento e dos constantes avanços tecnológicos,
profundas mudanças ocorreram no mundo, mas a enfermagem se

mantém como profissão de extrema importancia nos campos econô
mico e social. O papel dos profissionais de enfermagem é essencial
desde a prestação da assistência à população, no aspecto. da pre
venção e da atenção em saúde, até a sua participação efetiva nas

relações humanas.
Categoria composta por funções nobres, exercidas diuturnamente
por pessoas abnegadas, a exemplo de Ana Justina Pereira Néri
(*13/12/1814 +20/0511880), precursora da enfermagem no Brasil.
Primeira enfermeira brasileira, voluntária de guerra. Nascida na Bahia,
cuidou dos doentes durante a guerra com o Paraguai. Seu nome.
foi perpetuado com a fundação da primeira escola de "alto padrão"
(enfermagem) no brasil, no rio de janeiro, em 1.923, Voltada para os
três elementos indispensáveis na profissão: ideal, arte e ciência.
Aexemplo também de FlorenceNlghtingale (*12/05/1820 +13/08/191 O),
a dama da lamparina - enfermeira inglesa - participou da Guerra na

Criméia - EUROPA (em 1854/1856). Lançou no mundo os modernos
serviços de enfermagem da época. De família rica, desde pequena
manifestou sua inclinação para o cuidado dos enfermos. Em 09 de
julho de 1.860, Fundou em Londres, Inglaterra, a primeira escola
de enfermagem, no Hospital SÃO Thomás, tornando-se pioneira na

abertura de escolas de enfermagem.
Nossa mensagem a Você PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, que
abraçou esta profissão e não mede esforços para bem exercê-Ia, a

qual esperamos em breve vê-Ia ainda mais valorizada, especialmente
com a aprovação do Projeto de Lei n", 2295/2000 que fixa a Jornada
de Trabalho em 30 Horas Semanais e o Projeto de Lei n", 4924/2009,
que fixa Pisos Salariais para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem.

Almir Alexandre, Diretor subsede I JS
Lourival Pisetta, Presidente
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Não devolução de
dinheiro revolta fãs

Apresentação que deveria ter sido realizada
em 24 de março, na Arena, não aconteceu

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Fãs da banda Capit� Inicial,
que compraram Ingresso

para o show do dia 24 de mar

ço' devem procurar o Procon. O

órgão quer abrir uma' ação co

letiva contra os organizadores
do evento. A promessa de uma
nova data para o show não se

concretizou, e nem o dinheiro
dos ingressos foi devolvido.

Era para ser um sonho, um
-encontro maravilhoso entre o fã
e o ídolo, em plena Arena Iara
guá. Mas o anúncio de cancela
mento do show, a promessa de

Ocorrências

Assaltos e
violência
doméstica-
Cinco pessoas assal

taram um homem às 20h
de quarta-feira, próximo à

ponte do rio Guamiranga,
em Guaramirim. Ele vol
tava do trabalho quando
os homens o derrubaram
e levaram R$ 700. A vítima
não soube dar informa

ções sobre os .assaltantes.
A Polícia de Coru

pá procura por um Palio
branco que foi usado num
assalto a uma padaria, na
tarde de quarta-feira. Os

três suspeitos levaram R$
100 que estavam no cai

xa, do estabelecimento.
Em Iaraguá do Sul, a Dele
gacia da Mulher registrou
ontem uma denúncia de

agressão doméstica. No
Rio Molha, os Bombeiros
foram chamados para con
trolar um incêndio, mas a

discussão entre o casal foi
o que chamou a atenção. O
marido acusa a esposa de
ter ateado fogo na casa, e

ela acusa o marido.

uma nova data e o sumiço dos

organizadores foram enterran

do as esperanças do público. Os
músicos, em nota oficial, ale

gam que o contratante do show
não cumpriu com as obrigações
por isso cancelaràm apresenta
ções em Jaraguá e Chapecó.

"Entramos em contato com

a empresa organizadora num

primeiro momento, mas de

pois eles desapareceram. Por

isso queremos entrar com uma

ação coletiva para legalmente
encontrar essas pessoas", afir
ma o diretor do Procon, Adilson
Macário de Oliveira Júnior. Os
interessados na devolução do

,
-

dinheiro devem procurar o ór

gão até o dia 25 de maio com os

comprovantes de pagamento e

ingresso do show.
Cerca de dez pessoas já se

apresentaram ao' Procon. Se
obtiver mais informações de

pessoas prejudicadas, poderá
ser aberto um processo na es

fera civil, como um inquérito
público, e também penal, por
estelionato.

SERVIÇO:
• Procon de Jaraguá
do Sul: Rua Donaldo
Gehring, 175 - Centro.

• Horário de atendimento:

das 7h30 às 11h e

das 13h às 16h30.
• Telefone de contato:

(47) 3275-3237

Mulherainda se

recupera de ferimentos
A mulher encontrada de

sacordada na madrugada de

quarta-feira, em Massarandu

ba, já recobrou os sentidos, mas
ainda se recupera dos graves fe
rimentos no Hospital São José
de Iaraguá do Sul. O acidente
ainda não foi esclarecido, e as

investigações dependem da
melhora da vítima.

A mãe da jovem, que mora

em Ivaiporã, interior do Paraná,
chega hoje para ficar com a fí-:
lha. "Ela tem um braço e o joelho
quebrados, muitos ferimentos

pelo corpo e provavelmente so-
'

freu uma batida forte na cabeça,
pois alterna estados de lucidez e

delírio", afirmou uma amiga que
a acompanha, no hospital. Os fa
tos da noite de terça-feira ainda

são um mistério. No início, os '

bombeiros suspeitavam de atro

pelamento. A jovem dá versões

contraditórias, desde queda da
bicicleta ao espancamento pelo
marido. "Mas ela não estava com

uma bicicleta no momento e

nem é casada", confirma a amiga.
Testemunhas ouvidas pelo

policial João Ivan Kazmierski,
responsável pela delegacia de

Massaranduba, disseram que
a vítima estava bebendo com

amigos quando resolveu ir para
o Centro da cidade. Ela teria se

agarrado na traseira de um dos
caminhões estacionados no bar
e desceria quando o veículo re

duzisse a velocidade no trevo.

"Uma queda nestas circunstân
cias explicaria os ferimentos".

PROCON Macário convida conswnidores a tmir

forças contra estelionatário até dia 25 de maio

).

Trânsito

Dois detidos

por "racha"
Na madrugada de ontem, o

Centro de Iaraguá do Sul virou

palco de "rachas" para dois ho
mens de Guaramirim, ambos
de 25 anos. Eles foram presos
em flagrante e devem respon
der por crimes que somam

mais de quatro anos de prisão.
A Polícia Militar estava po

sicionada próximo ao Posto
Mime da rua Bernardo Dorn

busch e presenciou o início da
corrida entre um Fiat Stilo e um

Corsa. Mesmo com a ordem de

parar, os veículos continuaram

acelerando, avançando sinais

vermelhos, andando na contra
mão e até subindo nas calçadas.

Na tentativa de interromper
a fuga, um cerco foi montado
na BR-280, no trevo de Massa

randuba, onde apenas um dos
condutores parou. O outro con

tinuou pelo Centro de Guarami

rim, até chegar a uma rua sem

saída. Os dois fizeram o teste do
bafômetro que confirmou esta

do de embriaguez. Eles vão res

ponder por mais 'de dez crimes,
os mais graves são por dirigir
alcoolizados e por competição
automobilística não autorizada.

EDUARDO MONTECINO

Drogas

Casa será
demolida

A Secretaria de Obras de
Guaramirim deve demolir o que
sobrou de uma casa interditada
há três anos. O vereador Caubi
Pinheiro reforçou esta semana

o pedido da comunidade e os

engenheiros da Defesa Civil e

da Secretaria de Planejamento
confirmaram ontem o encami
nhamento. A última casa da rua
São João Batista, ou o que sobrou

dela, está sendo usada para o

consumo de drogas, segundo
moradores da região. "Só sobra
ram algumas paredes, ali já não
há condições de habitar. Vamos
solicitar providências para a Se

cretaria de Obras", confirmou
Edvar Pereira de Mello Filho,
coordenador da Defesa Civil de
Guaramirim.

O órgão alerta os moradores
de' Guaramirim de que existem

cerca de 900 casas em situação
de risco. As II áreas que -geram
preocupação são monitoradas

constantemente, e apenas dez
casas oferecem alto risco. "Os
moradores devem ficar atentos,
eles já conhecem a situação, mas
ainda não é o caso de interditar e

desalojar estas pessoas", salienta.
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A cada ano que passa a- Brava fica mais extraforte. Há sete anos a receita

é a mesma: em uma caneca bem grande coLocamos gente diferente com

vários taLentos, criatividade, pLanejamento e inovação. Acrescentamos
comprometimento, parceria e coragem a gosto. Adicionamos também

grandes doses de amizade e irreverência. Para obter o resuLtado esperado.'
misturamos bem, e quando a caneca já está bem cheia, continuamos
enchendo. AfinaL, nosso negócio é transbordar.
Brava Propaganda. Sete anos de comprometimento máximo e

reLacionamento extraforte.

COMPROMETIMENTO
MÁXIMO.

RELACIONAMENTO
EXTRAFORTE.

PROPAGANDA

7 ANOS
BRAVAPROPAGANDA.COM.BR
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o presente e o futuro
entram em quadra

Representado por duas equipes, [araguá do
Sul inicia participação no Estadual SublS

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

Henrique Porto

Obasquete feminino de Ja
raguá do Sul estreia na

noite de hoje no Campeonato
Catarinense SubIS. Pela pri
meira vez a cidade será repre
sentada por duas equipes. Não
se trata de um racha na moda-

'

lidade, mas sim do reflexo do
bom trabalho desenvolvido

pelo projeto Bola daVez.

.

"Tem muita menina jogan
do basquete em Jaraguá do
Sul, e com potencial", informa
Airton Schiochet, o Ito, cnorde-

nador da modalidade. Assim, a
equipe Iangada/All Cebel!FME
contará com as meninas na fai
xa etária adequada à categoria.
Já a equipe Faculdade Jangada/
FME terá atletas mais novas,
em busca de experiência. "Po
demos considerar esta uma

equipe de desenvolvimento",
comenta Schiochet.

Comandadas por Julio Pa

tricio, as garotas' da Jangada/
AlI Cebel!FME entram primei
ro em quadra. Atuais campe
ãs estaduais invictas, são as

grandes favoritas na briga pelo
título deste ano. Enfrentam a

ASDEN, de Navegantes, às 19h,
no Colégio Marista. Terminado
este jogo, entra em quadra a Fa

culdadeJangada/FME, que terá
pela frente as mafrenses do Mi
lionários da Boa. às 20h .

"Trata-se de uma experi
ência que, caso surta o efeito

desejado, será estendida para
o masculino também", finaliza
,

, Schiochet. O projeto Bola daVez
é patrocinado pelaWeg e forne
ce iniciação esportiva na moda
lidade para aproximadamente
1.200 crianças, de 20 escolas pú
blicas.de Jaraguá do Sul.

Jogos acontecem no

ginásio do Colégio
Marista, a partir

das 19b.

IRIANE PORTO/AVANTE!

GERAÇÕES Ana Pauli (E), de 15 anos, treina com Iamar Machado, de 24

l\I:a�tação
Cinco bronzes no SulBrasileiro

Dezoito nadadores de Ia
raguá do Sul representaram a

equipe Arroz Urbano/FME no

Torneio Sul Brasileiro de Clubes
(13 a 16 anos). As provas aconte
ceram durante a última semana,
na piscina do Clube Curitibano.
No total, mais de SOO'atletas par
ticiparam do evento organizado
pela Confederação Brasileira de

Desportos Aquáticos.
As melhores" colocações ja-

raguaenses foram o terceiro

lugar na categoria feminino
infantil e a quarta colocação
no infantil masculino. Na clas

sificação geral do campeona
to, a Associação Jaraguaense
dos Incentivadores da Natação
Competitiva (Ajinc) terminou
em quinto. O campeão geral foi
o anfitrião, Clube Curitibano.

Individualmente, os desta

ques da equipe foramAnaWeller

(bronze nos 400m livre), lona
thanWitkosky (bronze nos 200m
livre e no revezamento 4xSOm 4

'estilos), Ana Passos (bronze nos

100m peito) e Vitor Dalcanàle
(bronze nos 100m peito e no re

vezamento 4xSOm 4 estilos)'.
.

O próximo desafio da equipe
será o Campeonato Catarinense
Absoluto (Troféu Armando da

Costa), que acontece em Floria

nópolis, nos dias 9 e 10 de junho.

Juventus

Novo patrocinador
Mais um patrocinador se junta ao jornal O Correio do Povo

para apoiar o Iuventus no Campeonato Catarinense da Divisão

Especial. É a Metalúrgica TS, empresa do bairro São Luís, que
estampará sua marca no uniforme da equipe. IiJá nos acerta

mos em valores. Agora só falta definir qual espaço da camisa a

empresa irá ocupar. Somos muito gratos ao João (Teixeira), que
não está medindo esforços para nos ajudar", informa o presi
dente Ierri Luft. A assinatura do contrato deve acontecer junto
com a apresentação oficial do elenco, no próximo dia IS. Os va
lores e o prazo do contrato não foram divulgados.

IRIANE PORTO/AVANTE!

PARCEIRA Metalúrgica TS também
reformou a cobertura da arquibancada

Canoagem·
Encontro em

Guaramirim

Futsal

Em São
Bento do Sul

A Secretaria de Esportes
e Lazer de Guaramirim rea

liza amanhã, O 12° Encontro
de Ecoturismo. O evento de

canoagem terá sua largada
no Restaurante Represa, às

13h, com chegada no Salto. A

inscrição tem um valor sim
bólico de R$ IS e dá direito
a Uma camiseta do evento

e um vale refeição (caldo de

peixe e peixe frito).

A equipe de futsal sub 13
masculino do Colégio Evan

gélico Jaraguá/FME sobe a

Serra para disputar o turno da
segunda fase do Campeonato
Catarinense. Em São Ben
to do Sul, enfrenta o FUBE/
São João Batista (hoje, 19h), a
FME/Içara (amanhã, 9h) e o

time da casa, Tuper (amanhã,
13h). As partidas acontecem

no ginásio da Condor.

Femi:ninol se Jara á

Jantar comUm ponto
no Subzü

•

parceiros
A equipe Grameyer /STIV/

FME conquistou apenas um

ponto no primeiro qua
drangular do Campeonato
Catarinense de futsal sub20
feminino. Jogando na Are
na Iaraguá na quarta, dia 9,
e ontem, as comandadas de
Vitor Alexandre foram supe
radas por Itajaí (3 a 1) e Criei
úma (2 a O). Contra Chapecó,
emR�tar:�lpqJjj,a.3. ,. u \

Na noite de quarta-feira,
o Sport Club Jaraguá reuniu
seus patrocinadores e par
ceiros para um jantar. Na

ocasião, foi realizada uma

palestra com o temaAdminis

tração no Futebol', ministrada
pelo diretor de Planejamento
do Avaí, Ênio Gomes. O clube

aproveitou o encontro para
divulgar novamente o seu pla
nejamento estratégico.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Barríchello
,

e

liberado para
Indianápolis

Brasileiro foi aprovado no teste em pistas ovais e
poderá correr na tradicional prova de SOO milhas

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Opiloto brasileiro Rubens
Barrichello fez sua estreia

no circuito oval de Indianápo
lis ontem. O brasileiro da KV

Racing Technology cumpriu o

Programa de Orientação de No
vatos para as 500 Milhas e está
liberado para participar dos
treinos livres de amanhã.

Durante esta semana, Bar
richello enfim experimentou a

sensação de guiar um carro da
Fórmula Indy por um circuito
oval.

Ele treinou em ForthWorht,
no Texas, traçado de 1,5 milha
com alta inclinação e que pro
porciona velocidades superio
res a 340 km/h.

"É diferente de tudo que
eu já havia experimentado. Na
minha segunda saída à pista,
quando ultrapassei as 200 mi

lhas por hora (320 km/h), eu

até soltei um palavrão no rádio
com a equipe, de tão empolga
do que eu estava", divertiu-se.

Apesar da empolgação, ele
admite que precisa de mais

tempo - e milhagem - com o

carro no oval para se sentir

completamente à vontade.
No fim de semana, todos os

carros voltam à pista de India

nápolis para os treinos livres. A

prova acontece apenas no dia
27 de maio e a preparação para
uma das mais tradicionais dis

putas do automobilismo mun

dial seguirá durante toda a pró
xima semana.

DIVULGAÇÃO

APRENDIZADO Rubens BarricheUo precisou
passar por curso para pilotar no circuito

Copa do Brasil

Sorteio
Mesmo faltando definir dois
classificados, a CBF sorteou
na tarde de ontem os man

dantes dos duelos válidos

pelas quartas de final da Copa
do Brasil. Palmeiras, Grê-
mio, Goiás e Coritiba terão a

vantagem de decidir a vaga
jogando em casa. Os jogos de
ida e volta serão realizados
nas próximas duas semanas.

Lutas

Minotauro
O lutador Rodrigo Minotauro
volta à ação no dia 21 de ju
lho, quando enfrenta Cheick_
Kongo no UFC 149, no Cana
dá. Fora dos octógonos desde
dezembro, Minotauro prevê
uma luta difícil contra o fran
cês. "É um adversário duro,
trocador. Gosto de trocação
também, sou um cara aguer
rido, luto para frente", diz.

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - CH1USTA INGE I-ITLLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita 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) ser(em) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscri
ção 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: 31004 Sacado: ADILSON STRINGARl ME CNPJ: 01.009.2ll10001-58 Endereço:
Localidade Braço Direito nO s/n, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: TONDO
SA CNPJ: 88.618.285/0001-70 Número do Título: 0032956 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 02/05/2012 Valor: 560,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
66,32, Diligência: H$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo': 30793 Sacado: AWV ELErRO INDUSTRIAL aDAME CNPJ: 11.002.173/0001-65
Endereço: Rua Dom Pedro nO 761, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: AUTO POSTO
SALOMON l.TDA CNPJ: 95.823.365/0001-22 Número do Título: 233 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MUUM DataVencimento: 25/04/2012 Valor: 472,68 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30505 Sacado: JEAN PETERSSON lANOWlTZ CABRAL CPF: 087.014.929-69 En

dereço: Rua Exp. Olimpio José Borges nO 100, Avai, 89270-000, Guararnirirn Cedente: BVFI
NANcERAs/AGEl CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131043132Espécie: Cédu
la deCréditoBancárioApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOClADOSData
Vencimento: 22/07/2011 Valor: 36.397,20 Liquidação após a intimação: R$H,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30936 Sacado: MACIGE COMERCIO l.TDA - ME CNPJ: 73.321.697/0001-76 En

dereço: Rua Irineu Vilela Veiga nO 137, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: KALISKA
TEXTIL l.TDA CNPl: 85.359.412/0001-75 Número do Título: 4159/2-6 Espécie: Duplicata de'
Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 13/03/2012 Valor: 216,45 Liquidação após a intimação: R$1l,60,
Condução: R$ 5,00,Diligência: H$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30798 Sacado: MAIRA ELISlANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço:
Rua Apolonia Schimitz nO 66, Nova Esperança, 89270-000, Guarami.rim Cedente: ATlAN-

TA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MlJlTISSETORIAL CNPJ:
11.468.186/0001-24 Número do Título: 053565/D Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por lndicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 20/04/2012 Valor:

l55,25 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00
Protocolo: 30823 Endereço: RuaApolonia Schimitz n° .66, Nova Esperança, 89270-000, Gua
ramirim Cedente: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOlUOS
MlJlTISSETORIAL CNPl: 11.468.186/0001-24 Número do Título: 053531/D Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Venci
mento: 18/04/2012 Valor: 428,00 Liquidação após a intimação: R$H,60, Condução: R$ 5,00,.
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30477 Sacado: NACIONAL PISOS LIDA CNPJ: 03.717.556/0001-91 Endereço:
Rua 28 de Agosto n° 3500, Amizade, 89270-000, Guaiamirim Cedente: DELTA INDUSTIUA
CERAMICA SA CNPJ: 47.595.863/0004-65 Número do Título: 0163334-08 Espécie: Duplica
la de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: rfAU UNIBANCO SA DataVencimento:
07/04/2012 Valor: 231,65 Liquidação após a intimação:H$l J,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 30488 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guararnirim
Cedente: DElTA INDUSTRIA CERAMICA SA CNPJ: 47.595.863/0004-65 Número do Título:
0163332-08 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNI
BANCO SA Data Vencimento: 07/04/2012 Valor: 727,02 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 30473 Sacado: ROSA RUBIADA SILVA CPF: 025.523.249-75 Endereço: Rua Her
vinoHanemann nO 248, Avai, 89270-000, Guararnirim Cedente: O.M COMERCIO DEMAQUl
NAS DE COSTURA E ACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número doTítulo: 001113 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNlBANCO S.AData
Vencimento: 10/04/2012 Valor: HO,OO Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: RS 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 30667 Sacado: HOSANGEIA APARECIDA FERNANDES KAROLESKl CPF:
'758.067.899-34 Endereço: Rua BrazCunha nO 90, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:
MARIAADElAIDEFWRESME CNPJ: 05.232.106/0001-34Número doTítulo: 94013,03Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan te: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 1lI04/2012 Valor: 73,32 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guararnirim, 11 demaio de 2012.

CHRISTA lNGE I-IILLEWAGNER, lnterventora

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

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

EDnmLDEINTIMAÇÃODEPR�TO
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 osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DOPR�TO:

Apontamento: 208914/2012 Sacado: CARLosALEXANDRE PEREIRA Endereço: RUA FRAN
CISCODUTRA 528 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAESTRU
TURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 01868180H - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 156,59 Data para pagamento: H demaio de 2012Valor R$23,68
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$H,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 � Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208626/2012 Sacado: CHAMA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA aDA

Endereço: RUA ANTONIO ALBERTO KLEIN 172 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-827 Cre
dor: DIPWMAD\. INDUSTRIAL E COMERCIAL l.TDA Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo:
0360384-01-Motivo: falta depagamentoValor: R$ 3.004,58Data para pagamento: H demaio
de 2012ValorR$31,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.943,00 - Juros: R$ 8,82 Emo
lumentos: H$H,60 - Publicação edital: H$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 208977/2012 Sacado: CS ESCRITORIO CONTABIL l.TDA Endereço: RUA
LEVINUS KRAUSE, 158 - SAO LUlS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: DE
CORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
23703/001 - Motivo: falta de pagamento Valor: H$ 369,62 Data para pagamento: H de maio
de 2012Valor R$24,15 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 315,00 - Juros: R$ 1,05 Emo
lumentos: R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 208862/2012 Sacado: DIASEFEllERCOMDEMEDICAMENTO l.TDA Ende

reço: RUAVENM{CIO DA SILVAPORTO, 183 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-230 Cre
dor: DISTRIBUIDORABRONZE l.TDA Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 1438/3 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 357,47 Data para pagamento: H de maio de 2012Valor R$23,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,72 - Juros: R$ 0,80Emolumentos: R$1l,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 208586/2012 Sacado: ELAINE RfITER Endereço: R FRANCISCOHRUSCHKA
2121 APTO 101 - TIPA MARTINS - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-600 Credor: BV FINAN
CEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CEI - N°TItulo: 131041008 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.295,54 Data para pagamento: H de maio de 2012Valor R$I63,76 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.098,93 - Juros: R$ 140,66 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: H$ 23,20 - Diligência:R$18,65

Apontamento: 207153/2012 Sacado: ELiSANGEIA DOS PASSOS SILVEIRA Endereço: RUA
28DEAGOSTO 820 - GUARAMIRIM-SC - CEP: 89270-000 Credor: GRATIOFAC FOMENTO E
ASSESSORIACOMERCIALaDA Portador: - Espécie: CH - N'Titulo: 900259 6 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.896,76 Data para pagamento: H de maio de 2012Valor R$160,76
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.735,00 - Juros: H$137,66Emolumentos: R$H,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 207154/2012 Sacado: EUSANGEIA DOS PASSOS SILVEIRA Endereço: RUA
28DEAGOSTO 820 - GÚARAMIRIM-SC - CEP: 89270-000 Credor: GRATIOFACFOMENTO E
ASSESSORIACOMERCIAL l.TDA Portador: - Espécie: CI-I- N'Titulo: 900275 8 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 3.870,92 Data para pagamento: H de maio de 2012Valor R$189,92
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.680,00 - Juros: R$ 166,82 Emolumentos: R$H,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 208938/2012 Sacado: ESTAMPARIAME lIDAME Endereço: RUA JACOBDA
SILVA, 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-390 Credor: EKOTEXQUIMICA aDA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 2599 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.058,09 Data para
pagamento: H de maio de 2012Valor R$28,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.000,00 - Juros: R$ 5,33 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 208678/2012 Sacado: EUCUDES JOSE BENINCA & CIAa Endereço: RUA
WAITER BREITHAUP 85 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-540 Credor: PAPENBORG lATICI
NIOS l.TDA Portador: - Espécie:DMI- N'Título: 50494/1- Motivo: falta de pagamentoValor:
H$ 2.258,78 Data para pagamento: H de maio de 2012Valor R$33,37 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.201,25 - Juros: R$ 10,27 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208682/2012 Sacado: GENEZIOWINTRICH Endereço: ELIZABETH RABO
CK,68 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-220 Credor:AITAIRANTONIO B FREfTASME Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 7561/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: H$ 1.157,07Data
para pagamento: H demaio de 2012ValorR$30,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.097,00 - Juros: R$ 7,31 Emolumentos: R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: H$ 15,46

Apontamento: 208901/2012 Sacado: lSAlAS GODOY CARVALHO Endereço: RUA INACIO
CARVALHO 47 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-810 Credor: INFRASUL -INFRAESTRU
TURA.E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI- N" TItulo: 19245 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 214,43 Data para pagamento: 11 demaio de 2012ValorR$24,09 Descri
ção dos valores: Valor do título:R$I66,18 - Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208904/2012 Sacado: JANILDES RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA
FRANCISCO DUTRA 460 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - IN
FRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 01867550H
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 221,67Data parapagamento; 11 demaio de 2012Valor
H$24,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,44 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$
H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208996/2012 Sacado: JUUO CESAR ZIEHLSDORFF Endereço: RUAVICTOR
ROSEMEERG,167 - VILA LENZI - laraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400 Credor: BANCO F1CSA
SA Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 998887883-2 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 889,75 Data para pagamento: H de maio de 2012Valor R$58,75 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 798,15 - Juros: R$ 35,65Emolumentos: R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 208974/2012 Sacado: KAROISA l.TDA ME Endereço: RUA WAITER MAR

QUARDT 3050 SALA 02 - BARRADORIOMOrnA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: TEXTIL
S S LIDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5006145-01 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.143,31 Data para pagatnento: H demaio de 2012Valor R$32,83 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 2.086,32 - Juros: H$ 9,73 Emolumentos: H$11,60 - Publicação edital:
H$ 23,10 6ondução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208985/2012 Sacado: LEONARDO ANTONIO XAVIER DA SIL Endereço: AV
GETUUO VARGAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:WLE SOFTWARES E
EQUIPAMENTOS Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0006134001- Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 349,66 Data para pagamento: H de maio de 2012Valor R$25,50 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 2,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208900/2012 Sacado: LUClANA DALCANAlll Endereço: JOAO JANUARIO
AYROSO 1699 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA
EEMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N'Título: 01689H023 - Motivo: falta depa
gamentoValor: R$ 223,03 Data para pagamento: H demaio de 2012ValorR$24,12 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 170,00 - Juros: R$ 1,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 208675/2012 Sacado:MICHELAUAN DEANDRADE Endereço: RUAOUM
PIO JUNKES 140 - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-700 Credor:
IMOBILlARIACIZESMOB LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 14/20H0020 - Motivo:
falta de pagámentoValor: R$ 615,00 Data para pagamento: H demaio de 2012Valor R$25,34
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 560,00 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 208994/2012 Sacado: MILENAMENDONCADA SILVA Endereço: RUAANA
ZACKO 199 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-780 Credor: FIDR DE SEDAMODAS lIDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1089-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 156,95
Data para pagamento: H demaio de 2012ValorR$23,79Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$109,OO - Juros: H$ 0,69 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208562/2012 Sacado: PAVANEllO E CIA l.TDA Endereço: RUA CARLOS FRE
DERICO RAMTHUM 14400 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor:MANTOMAC
- COM. DE PECAS E SERVICOS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0220062180 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 380,14 Data para pagamento: 11 de maio de 2012Valor
R$23,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 208704/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA
GUILHERME CRISTIANOWACKEDAGEM 583 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-300 Credor:
COMERCIAL DE LUCCA l.TDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1397 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 292,12 Data para pagamento: H demaio de 2012ValorR$24,25
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 248,40 - Juros: R$ 1,15 Emolumentos: R$ H,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 208993/2012 Sacado: ROSEU MARIA DA SILVA Endereço: RUA ANA ZAKA
199 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-780 Credor: FLORDE SEDAMODAS l.TDAME Porta
dor: - Espécie: DMI- N" TItulo: H08-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 166,50 Data
para pagamento: H de maio de 2012ValorR$23,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$
118,49 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: H$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208898/2012 Sacado: ROSIVANE DA SILVA Endereço: ADEUNA KLEIN EH
LERf 581 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 0176821017 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 228,98Data para pagamento: 11 demaio de 2012ValorR$24, 13 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 172,00 - Juros: H$ 1,03 Emolumentos: R$ H,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

'

Apontamento: 208923/2012 sacado: THIAGO AIROSO MENEZES ME Endereço: AVMARE
CHALDEODORO DA FONSECA 1188 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-702Credor: BRU
IMPORTACAO EXPORTACAO E COMEROO DE BEBIDAS Portador: - Espécie: DMI - W
TItulo: 170 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.339,86Data para pagamento: H demaio
de 2012ValorR$26,95Descrição dos valores: Valor do título: H$1.284,00 - Juros: R$ 3,85 Emo
lumentos: R$H,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 208654/2012 Sacado:XKPISOS INDUSTRIAIS l.TDAME Endereço: ruahenri
que o. francowiak,217 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89257-785 Credor:MENEGOTI INDUS
TIUA METALURGICA lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 004622B - Motivo: falta
de pagamento Valor: H$ 1.614,12 Data para pagamento: H de maio de 2012Valor R$34,91
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.541,00 - Juros: R$H,81 Emolumentos: R$H,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: H$ 24,01

Certifico, que este Edital de lntimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povd',
na data de H/05/2012.· Jaraguádo Sul (SC), 11 demaio de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 24
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Língua portuguesa

Capacitação prepara
paraOlimpíada

Professores das redes públicas participam
de projeto nacional desenvolvido pelo MEC

JARAGuÁ DO SUL
...................................................

Sarnira Hahn

Com o objetivo de contri
buir para a melhoria da

qualidade do ensino da leitura
e da escrita nas escolas muni

cipais e estaduais, desde 2008
acontece a "Olimpíada de Lín

gua Portuguesa Escrevendo o

Futuro". A terceira edição do

projeto, que se realiza a cada
dois anos em Jaraguá do Sul,
está capacitando de cerca de
60 professores de Língua Por

tuguesa, no Centro Universitá
rio Católica de Santa Catarina.
A iniciativa é uma realização do
Ministério da Educação (MEC)

e da Fundação Itaú Social.
O tema do concurso deste

ano é 110 Lugar Onde Vivo". Par
ticipam do projeto alunos do 5°

ano do ensino fundamental até
o 3° ano do ensino médio. Se

gundo a articuladora de Língua
Inglesa, Angelita de Cássia Bur
dzaki Raünz, alunos de 5° e 6°

ano trabalham poemas, 7° e 8°
ano memórias. Já as crônicas são
estudadas pelos alunos do 9° ano
do ensino fundamental elo ano

do ensino médio. O 2° e 3° anos
trabalham artigo de opinião.

Os textos são produzidos
pelos alunos com a coordena

ção de um professor. Na pró
pria escola os trabalhos passam
por uma comissão julgadora.

,

Os selecionados passam para a

etapa municipal, depois para a

estadual. Por fim, os ganhado
res no Estado são levados para
o encontro nacional no mês de
dezembro, em Brasília.

A professora Edileny Ma

chado' 43 anos, participa' do
projeto desde a primeira edi

ção. Ela' explica que essa ativi
dade émuito importante, e que
o processo para a produção do
trabalho é diferenciado. "Estu
damos meses em cima do mes

mo assunto", afirma.

Participam do

projeto alunos do
5° ano do ensino
fundamental até

o 3° ano do'
- ensino médio.

EDUARDO MONTECINO

l .AP.
TREINAMENTO Cerca de 60 profissionais
participam de capacitação 9Ue iniciou ontem

Programação:
JulgadoraMunicipal;

• 22/9 a 17/10 :: Comissão

Julgadora Estadual;
• Novembro - Encontro Regional;
• Dezembro - Comissão

Julgadora Nacional;
• Dezembro - Encontro Nacional.

• 19/3 a 25/5 - Inscrições e

adesões dos professores;
• 19/3 a 31/3 - Oficinas
nas escolas;

• Até 3/9 - Comissão

Julgadora Escolar;
• 10/9 a 21/9 - Comissão

www.vw.corn.or. Promoção válida até 11/05/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. Novo Fox 1.0, ano/modelo 2012/2012: a vista a partir de R$ 30.490,00. Novo Fox 1.6, 4 portas,
completo, ano/modelo 2012/2012, coe. 5Z31E4 + PK5 + WAA: à vista a partir de R$ 39.390,00. Cross Fax, ano/modelo 2012/201.2, cód. 5z34e4 + pct: a vista a partir de R$ 50.395,00. Despesas de registro
eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CeT será calculado e informado ao cliente previamente à contratação. Crédito
sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2012, sem limite de quifometragem, para defeitos de fabrtcaçào e montagem em componentes internos de motor e transmíssão (exceto
Kombi, limitada a 80.000 km). Ê necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidona: 0800701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de
fala: 0800770 1935.
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