
Procon Cultura Tribunal

Cartilha orienta Scar com vagas Réu é condenado
o consumidor para artes cênicas a 26 anos de prisão Juventus

''__

Para ajudar na difusão das Os cursos na Sociedade Sandro Ferreira Zocchetto foi Repassar dinheiro

informações sobre as leis CulturaArtística estão com as julgado ontem em Jaraguá do Sul. público ao clube
configurariamoa afronta

que regem a relação entre . inscrições abertas. As aulas de Ele foi considerado à lei. A solução para sair
consumidor e o mercado, órgão teatro de bonecos, conduzidas culpado pela tentativa de da crise é Dlobilizar a
de defesa do consumidor em porMery Petty, são indicados homicídio contra um policial iniciativa privada
Iaraguá do Sul lançou ontem para crianças acima de dez militar, em fevereiro do ano para apoiar � equipe.
material informativo para anos e ensinam comomontar passado. Além disso, participou Patricia Moraes
esclarecer dúvidas e prevenir emanipular as 'de furtos na região e também de Plenário, Página 4,
prejuízos. Página 6 criações. fugas em presídios. Página 16
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Inovação
Na região que já abriga
o campus daCatólica de
SantaCatarina, o campus
do Instituto Federal/SC, a
incubadora JaraguáTec e
o campus do Senac existe
uma área de 307milmetros

quadrados, de propriedade
damunicipalidade; para a

, qual está'sendo projetada
a instalação do Distrito de

'Inovação. O objetivo é induzir
o desenvolvimento de toda
uma estrutura urbana no

,.

www.ocponline.com.br

.

PERÍODO

LICENÇA AM.BIENTAL DE OPERAÇÃO

Marildo Maas, portador do CPF 560.372.289-49, torna
público que requereu à Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente (FUJAMA) a Licença Ambiental de Operação
(L.A.O.) para a instalação do loteamento Maas, localizada.
a Rua 1074 - Eurico Duwe, Rio da Luz, CEP 89264-000,
na cidade de' Jaraguá do Sul/SC.

Assembléia Geral Ordinária da Associação dos
Profissionais de-Serviço Social da .Região da-AMVAU'

.

Edital de Convocação
"

A Associação dos Profissionais de Serviço Social da Região
da AMVALI, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
convoca as(os) Assistentes_Sociais da Região da AMVALI,
para a 1a Assembléia Ordinária, a realizar-se no auditório do
SESC de Jaraguá do Sul, sito a Rua Jorge Czerniewicz, nO

,Bairro Czerniewicz, Jaraguá do Sul- SC, no dia de março
de 2013 as 18h em primeira convocação e as 18h30min em

segunda convocação,tendo a segunda ordem do dia:
..

t.Prestação de contas 2012;
2.Logomarca da Associação;
3.Anuidade 2013;
4.Planejamento de Ações para 2013.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Empresária na Apevi
/\ empresária Leonir Zacarias de
Ilsouza (foto) assumiu ontem a pre
sidência daAssociação das Micro e Pe

quenas Empresas e Empreendedores
Individuais doVale do Itapocu (Apevi).
Ela: ocupa o lugar do engenheiroAles
sandro Truppel Machado. O nome de
Leonir foi assegurado através de chapa
única e eleição por aclamação durante
assembléia realizada no dia 18 de fe
vereiro. Ela é a primeiramulher a ocu-

par o cargo nos 27 anos da entidade. }
O objetivo é dar sequência ao pla

nejamento estratégico e ampliar a

participação' dos pequenos e médios

empreendedores no movimento asso

ciativista. AApevi tem 1,3 mil associa
dos. Entre as metas anunciadas pela
nova presidente está o irtcremento das
atividades da entidade nos municípios
da região, cuja área de abrangência en
volvecinco cidade doVale dó Itapocu.

LUCIOSASSI

Jaraguá Ativa
Benyamin apresentou as linhas gerais do plano traçado para se

contrapor aos números desfavoráveis através de ações objetivas
e articuladas, divididas em quatro grandes grupos: Inovação
Empreendedora, 'Ambiente Sustentável, EconomiaAtiva e

/ Cidade Inteligente, O norteador éo fato de que-a cidade terá de
crescer voltada paramão de obra local altamente qualificada.

Números
Com um punhado de números, o presidente do IPPLAN,
Benyamin Parham Fard, demonstrou que o município
não está acompanhando o ritmo de crescimento de outras
cidades do Estado e também que o posto de quintamaior
economia do Estado - atrás de Ioínville, Itajaí, Florianópolis
e Blumenau - está ameaçado por São José, que deverá
brevemente ocupar esta quinta posição. Os números de
1999 a 2010 mostram uma redução na participação do ,

município no PIB estadual de 3,7% para 3,4%. Isto tem um
.

impacto dramático, pois, o nosso Índice de Participação
dos Municípios .; utilizado para a distribuição da parcela
do ICMS - retrocedeu de 4,47% para 4,02%, o que tem
impacto direto sobre o orçamentomunicipal.·

Instituto Jourdan
o IPPLAN, dentro da estrutura administrativa da gestão
do prefeito Dieter Ianssen, incorporou a antiga Secretaria
de DesenvolvimentoEconômico Sustentável e, por isto,
Benyamin buscou inspiração no fundador domunicípio, um
empreendedor que trouxe profissionais qualificados para '.

montar o seu empreendimento nesta terra. Assim, surgiu a
proposta de mudar o nome para Instituto Iourdan, com foce
na pesquisa, planejamento urbano e desenvolvimento
econômico sustentável de Jaraguá do Sul. O plano em
umafrase: ,"H<jlmar'opassadaparaeonstruir o futuro!".

SELIC
. ?,.�?�o. 16.JANEIRO.2013
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Newton Saloman
Com uma extensa lista de participações
nas causas do associativismo, deixa
a direção do Senai de Jaraguá do Sul

para curtir a aposentadoria e dedicar
se a outras atividades. A promessa
do até recentemente membro da
diretoria daApevi é manter sua
atividade profissional, continuando
a contribuir para a comunidade

jaraguense. Aplaca que recebeu das
mãos da presidente da Acíjs, Monika
Hufenüssler Conrads, durante plenária
da entidade, foi mais que merecida. À
frente do Senai estará Michael Eberle

Síemeintcoskí, que já está totalmente

engajado nas atividades da entidade.
Ao amigo Newton, um grande abraço e

os votos demuito sucesso no seu novo

empreendimento.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 878
01 - 02. - 03 - 05 - 06
07 - 10 - 12 - 13 - 14
16 - 19 - �2 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3140
11 - 19 - 27 - 48 - 55

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2013 131 OPINIÃO

Editorial

f:onsuIDitloF'esclarecid0 não évítima
Pai acertada a decisão do Procon de Jaraguá do

Sul em divulgar urna cartilha com informações
sobre os direitos dos consumidores e como eles
devem agir para evitar que sejam vítimas de erros

cometidos por quem comercializa ou industiialíza
os produtos voltados ao mercado.

Ajudar a díssemínar a informação, mesmo que
técnica e até mesmo complexa, dos direitos que
toda pessoa tem ao se sentir lesada depois de adqui
rir algo para si ou para terceiros, é uma forma de fa
zer com que o máximo de cidadãos tenha consciên
cia da importância de exigir urn tratamento digno.

"
Quanto mais a sociedade estiver

politizada na exigência de fazer cumprir
as leis e fiscalizar os erros cometidos.

menos risco terá de ser lesada.

Segundo o Procon, a falta de informações é o

que mais deixa as pessoas vulneráveis às práticas
irregulares. Diariamente, alguém é lesado facil
mente numa negociação de compra e venda por

Charge

Do leitor

Semana do Rotaract

Desenvolver qualidade e li

derança. Difundir o respei
to pelo direto dos demais. -Re
conhecer, praticar e promover
padrões de ética, capacidade
de liderança e responsabilidade
profissional. Assim é o Rotaract
Club. Um dos programas de
mais sucesso no mundo e que
faz parte do esforço global do
Rotary Internatíonal em prol da
paz e compreensãomundial.

Fundado em 1968 nos Esta
dos Unidos, o Rotaract cresceu

rapidamente e conta hoje com

mais de 9.533 clubes, em 189 pa
íses. O quadro associativo é in

tegrado internacionalmente por
quase 220mil pessoas de 18 a 30
anos de idade que trabalham em

prol das comunidades, fortale
cem relacionamentos pessoais e

profissionais e colaboram para a

compreensão mundial. No Bra

sil, somos mais de 17 mil pesso
as, distribuído em 729 clubes.

O Rotaract Club completará
no dia 13 de março, 45 anos de

fundação mundial. Para marcar
a data, comemoramos entre os

dias 10 a 16 de março, a Sema
na Mundial de Rotaract Clubes,
com o objetivo de intensificar
ainda mais as ações, atividades
e projetos realizados por esses

jovens nas comunidades que
estão inseridos. Em Jaraguá do

Sul, o Rotaract Club foi funda
do no dia 6 de março de 1986.

O club já realizou diversos pro
jetos e ações ao longo dessa

trajetória, como arrecadação
de alimentos, incentivo à reci

clagem, reconhecimento pelo
desempenho educacional e

doação de equipamentos.
Atualmente, o Rotaract

Club jaraguaense conta com a

participação de nove associa
dos que realizam as reuniões
aos domingos, às 19h. Mais

informações através do face

book.com/rotaractjaragua

Diretoria do Rotaract,
Jaraguá do Sul

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

desconhecer seus direitos ou detalhes que podem
deixar os produtos' mais caros e trazer incômodos

após a aquisição.
A iniciativa do Procon deve ir além do ato da en

trega das cartilhas com as informações. Ações edu
cativas nas escolas e também em associações de
bairros e de classes também podem ajudar a disse
minar o conhecimento sobre esses direitos básicos.

Quanto mais a sociedade estiver politizada na

exigência de fazer cumprir as leis e fiscalizar os er
ros cometidos, menos risco terá de ser vítima de

ações que causam prejuízos financeiros.

-'

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlosPrates
Os desanimados

Quando
bate certo desânimo, muitos pegam

um copo de uísque. Outros vão ao Rivotril, o
ansiolítico da moda. A maioria simplesmente dei
xa-se ficar... Todos estão apenas tentando tapar o
sol da vida com a peneira da fuga. O melhor remé
dio para o desânimo é motivação.

- Ah, essa é boa, "seo" Prates, o que o senhor
acaba de dizer é mais ou menos como dizer a um

pobre que o melhor modo de sair do desânimo é
encher o bolso de dinheiro, bolas, ele sabe disso. O

problema é como é que se chega a esse dinheiro?

Faço estas divagações de porta de rodoviá

ria, leitora, leitor, depois de ter lido uma frase de

pára-choque de caminhão: - "Não fique olhando
a vida passar, faça alguma coisa". Não falta quem
diga que é isso mesmo, sem dúvida,. ora bolas ...
Pois é, mas muita gente vê a vida passar, mesmo
estando ainda na juventude. Aliás, dia destes falei

aqui da Beatriz Camargo que acabou de assumir a

frenética administração do MASp, Museu de Arte

de São Paulo, aos 81 anos. Bem que ela podia estar
em casa, na idade dela quantas "idosas" não fazem
outra coisa senão ir à igreja. Que vidas vazias!

Sim, mas e os jovens? Absurda e coletivamente

abobados, não os quero chamar de idiotas. Vivem
de fone nos ouvidos, em alto volume, aos 30 anos

estarão surdos como uma pedra, e jogando tempo
fora nos computadores e nos aplicativos babacas das
geringonças modernas. Deixam a vida passar igno
rando quemotivação por uma causa é o melhor esti
mulante do cérebro e dosmúsculos, da vida, por fim.

Mas há uma razão para que as pessoas não se

envolvammais seriamente com alguma coisa, seja
o que for: elas param diante da ideia de que uma

pessoa motivada tem que dar muito duro na vida,
ah, tem! E perdem a valsa da vida. Os motivados
não veem o tempo passar, eles estão vivendo a

vida. A propósito, você é motivado no quê? Da res
posta vai depender a sua felicidade na vida.

Carnaval
Curiosamente, nada mais sério, disciplinado

e competente que o Carnaval do Rio, já disse isso.
Acabo de leruma entrevista do Paulo Barros, o car
navalesco da Unidos daTijuca. Perguntado de onde
lhe vem tanta inspiração, ele respondeu: - Vem de
tudo o que vejo e me chama a atenção! Vale para
todos nós, seja qual for o nosso trabalho ... Ah, es
quecia, a grande maioria dos que trabalham geme
ao trabalhar e não gosta do que faz, está ali só pelo
salário. Com esse tipo de gente não se espere inspi
rações ou criatividades. Esperemos bocejos.

Segunda
Um amigo - jornalista - me trouxe um endere

ço de um site que ele descobriu e que publica di
cas para trabalhar melhor, com mais energia. Há
no tal site uma sessão especial: - Como enfrentar
a segunda-feira de bom humor. Engraçado, nin
guém publica um site que proponha marginalizar
os vadios da segunda-feira e instar a todos: - Por

que não começar a semana de bom humor? PeJ
gunte aos empresários e aos ricos se eles detestam
ou gemem na segunda-feira, pergunte.

Falta dizer
I _

Na capa da revista esta manchete: "Seque até
10 kg em 1 mês e meio". Nem em filme de ficção
isso é possível, mas tudo bem, o mundo está aí
cheio de "crentes" parvos e é disso que se valem os

espertos, e isso não é pecado. E dentro da revista
vários produtos para "rejuvenescer" e fazer desa

parecer as rugas. Mas não havia nenhum produto
para deixar.a pessoa inteligente, agradável...

Fale conosco

.m
DESDE 1919
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Novo horário
A partir da próxima
segunda-feira, dia 18, a
Câmara de Vereadores de
Schroeder vai realizar as
sessões em novo horário.

I A Casa resolveu antecipar
as plenárias das 19h para
as 18h. Um dos objetivos
é facilitar a participação
dos vereadores em outras

reuniões que acontecem
no mesmo dia, como a

plenária daAssociação
Comercial e Industrial de

I Schroeder (Acias).

Na sexta-feira, às 19h, na
Câmara, a caravana do PT
desembarca em Jaraguá
do Sul. Sob o comando
do presidente estadual,
José Fritsch, os petístas
devem debater os 10 anos
do partido no goyerno
federal. A eleição de
novos diretórios também
deve entrar na pauta.

'Solucões
...

em parceria
Vice-prefeito, Jaime
Negherbon (PMDB),
participou na semana
passada da primeira
Assembleia Ordinária do
Consórcio Intermunicipal
de Saúde (Arnunesc),
em Ioínvílle, e voltou
da reunião convencido
de que a solução para
saúde pública em Jaraguá
do Sul passa poruma

parceria com os demais

municípios. Dentre as

propostas discutidas
está uma ação articulada
de todos os prefeitos
daAmunesc, que
envolveriam cumprimento
de horário por parte dos
médicos, melhoria salarial,
melhoria das condições de
trabalho e ainda a compra
de medicamentos em

conjunto. O grupo voltaa
se encontrar em 60 dias.

Novo nome

Projeto quealtera o nome

do Ipplan (Fundação _

Instituto de Pesquisa e

Planejamento Físico
Territorial) para Instituto
Iourdan deve chegar
à Câmara ainda no

primeiro semestre do
ane, O texto deve trazer

alterações também
quanto à estrutura.

www.ocponline.com.br

PI
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

SelD drible que resolva
Procurador da Prefeitura, Raphael Ro

cha Lopes, é claro ao afirmar que, por
mais que o governo queira ajudar, não exis
te espaço para manobra. Repassar dinhei
ro público ao Iuventus configuraria uma

afronta àlei, não interessa se a verba viria
de sobras da Câmara, como chegou a ser

cogitado na segunda-feira, ou da Prefeitu
ra. No dia 15 de fevereiro, os dirigentes do
Iuve já haviam procurado o PoderPúblico,
que deixou clara essa posição. E a inten

ção de alguns vereadores de dar o famoso
'jeitinho', utilizando a Liga Jaraguaense
de Futebol Amador como atravessador

para o repasse não livrarianinguém de uma

condenação. São dois impedimentos claros
que a diretoria do Moleque Travesso já de
veria ter entendido. Primeiro não é possível
investir dinheiro público em esporte pro-

fissional. Segundo, o clube não está com a

documentação em dia 'e acumula dívidas
trabalhistas na Justiça.

Não há drible que resolva. Forçar politi
camente a Prefeitura a repassar verba pode
ser uma armadilha costurada por alguns
integrantes da oposição. Parece que tem

gente esperando apenas um erro da ad

ministração para atacar, ou juridicamente
ou jogando a torcida contra o governo.
A única maneira de salvar o Juventus,
seus atletas, comissão técnica e dire
toria, que estão alcançando ótimos
resultados no Catarinense e já con

quistaram a paixão jaraguaense, é mo
bilizar a iniciativa privada, conseguir .

novos patrocinadores e lotar o estádio a

cada partida. O resto é bola fora e já está
beirando a oportunismo.

DIVULGAÇÃO

Comissão de segurança
Deputadoestadual Carlos Chiodini (PMDB) foi eleito ontem vice

presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa.
A presidência ficou com Maurício Eskudlark (PSD) � à esquerda na foto.
No centro, a deputada Ana Paula Lima (PT).

stnart
IDIO,MAS ,'one®

GARANTA
JÁ SUA

MATRíCULA.

o jeito inteligente de aprender inglês! (47) 3371·7665

www.thesmartoneidiomas.com.br
atendimento@thesmartoneidiomas.com.br I l1li thesmartoneidiomas

Racha ·no PSD
Depois das tentativas frustradas de
manter Cecília Konell na presidência
do PSD e também de expulsar o

- vereador José de Ávila da sigla, Ivo
Konell fala agora em assumir o
comando do partido. Acontece que
o PSD tem apenas uma-Comissão
Provisória e só sofreria alteração se a

cúpula estadual assim definisse.

Nem candidatura
o atual presidente do PSD, Carione
Pavanello, desautoriza Ivo Konell
inclusive a falar em candidatura a: '

deputado. Diz que os nomes da sigla
só serão definidos em 2013, -após
pesquisas. "Tem mais, se ele assumir
a presidência do PSD, saio eu, o Zé,
o Loli e mais um monte de gente.
Ninguém vai ficar servindo a só um

Deus", afirma - comprovando que a

disputa interna vai ganhando uma
proporção cada vez maior.

PDT
Presidente do PDT em Santa

Catarina, Manoel Dias, é cotado para
assumir o Miilistério do Trabalho em

.substituíção a Brizola Neto. Em meio
à reforma ministerial prõmovida
pela presidente Dilma Rousseff, os
problemas da sigla em Iaraguá do Sul
vão sendo ignorados.

Condenação
mantida
Tribunal de Justiça do Estado rejeitou
por unanimidade a apelação da
defesa da ex-prefeita Cecília Konell,
mantendo a condenação por ato
de improbidade administrativa
denunciada pelo Ministério Público
através de ação civil pública. O caso

é referente ao pagamento de 27

gratificações, incluindo a do ex

secretário de Planejamento, Aristides
Panstein, que teriam sido concedidas

irregularmente, em 2009. Aristides foi
inocentado pelo TI por ter devolvido
já no mês seguinte a quantia recebida.
Cecília foi condenada originalmente à

restituição integral dos valores pagos
irregularmente, ou seja, 20% do salário
de cada servidor - e ao pagamento de
multa em valor equivalente ao dano
causado aos cofres públicos.
Da decisão, ainda cabe recurso.

DIVULGAÇÃO

Homenagem às vítimas
Vítima da explosão da fábrica de pólvora, que tirou a vida de dez pessoas há
60 anos, Kurt Jacobi (quarto à esquerda) perdeu o braçono acidente e agora
ajuda a reconstruir a história em homenagem aos seus ex-colegas. Comissão

presidida pelo vereador João Fiamoncini (PT), com ajuda de Pedro Garcia

(PMDB) - em pé -, tem realizado reuniões frequentes para tentar levantar
mais informações sobre a tragédia, qúe vai virar documentário e peça de

teatro. Entre Garcia e Jacobi, está o empresário WernerVoigt.
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Dezmaiores siglas de
[araguá aproveitam
o fim da vigência
para fazer ajustes
na composiçao

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Em 2013, os dezmaiores par
tidos em número de filiados

de Iaragua do Sul aproveitam o

'vencimento das vigências dàs

siglas no município para reno

vações e adequações em seus

diretórios e executivas. Desses
dez partidos, apenas quatro são

diretórios e precisam realizar

eleições para a aprovação das

mudanças, chamadas de con

venções. Já nas comissões pro
visórias, são os diretórios esta

duais que fazem a renovação e

aprovam ou indicam os nomes

que farão parte das diretorias.
Os partidos PMDB, PT,

PSDB e PP são os que deverão

organizar suas próprias con

venções. No PMDB e no pp,
será por meio da meritocracia

que os nomes para compor os

No PSDB, apresidente da sigla,
IsauraSilveira, diz que a intenção é
renovar os membros do diretório.
Além disso, Isaura informou que,
por orientação do diretório esta

dual, 30% dos membros do dire
tório deverão ser mulheres. Com
a convenção municipal marcada

QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2013 I 5 I POLÍTICA

EDUARDO MONTECINO

CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS Ademir Izidoro deve continuar na

presidência do PP e Isaura Silveira é o noine mais forte no PSDB

diretórios serão indicados.

Segundo o presidente do pp,
Ademir Izidoro, e o integrante
do PMDB, o deputado esta

dual Carlos Chiodini, será le
vado em conta não somente a

identificação dos filiados com

a sigla, mas também a efetiva

participação nas eleições de
outubro passado.

"Por exemplo, aqueles que
concorreram. como candida
tos", disse o deputado. Já para
Ademir Izídoro, o critério de

participação vai um pouco
além, com o PP utilizando o

que o presidente chama de

"política partidária". "Vamos
atualizar o diretório com pes
soas novas e dar uma altera
da na executiva, indicando

PSDB e PT organizam processo
para o dia 20 deste mês, às 19h,
na Câmara de Vereadores, Isaura
adianta que haverá apenas uma

chapa inscrita, que ainda está sen
do elaborada. A permanência ou

não de Isaurano comando do par
tido também está sendo discutida.

No Partido dos Trabalhadores

(PT), a data prevista para a con

venção é 31 de dezembro. Entre

tanto, de acordo com o estatuto do

partido, se membros da executiva
tiverem participação no Executivo
municipal, uma recomposição no
diretório deve ser feita.

Em Iaraguá do Sul; o presi-

Comissões provisórias se articulam

.Convenções partidárias
Diretórios preparammudanças

Nas comissões provisórias, a

formação das diretorias dos par
tidos acontece com interferência
dos diretórios ou comissões esta
duais. Dos seis maiores partidos
de Iaraguá do Sul que adotam
esse modelo, quatro estão com

suas renovações em atraso: PDT,
PPS, PR e PTB. Já o PV e aDEM
deverão renovar as vigências nos
dias 31 de março e julho deste
ano, respectivamente.

"Geralmente, quando não há
entraves, as renovações, com a'

continuidade dos membros da
diretoria, é automática, nós man
damos um ofício para a estadual e

lá eles dão o ok" disse o presidente
do PDT, Ruy Lessmarm. Segundo
ele, a suapermanênciano coman
do da sigla ainda precisa ser acer

tada com a estadual.
De acordo com o tesoureiro

do PR, Jurandir Bertoldí, as re

novações em atraso não causam

prejuízos. aos
.

partidos. "Como
não há nenhum ato previsto, não
tem urgência", disse, referindo-se, .

por exemplo, às eleições. Atual
mente, o PR aguarda orientações
do diretório estadual, já que o pre
sidente Jorge Melo afirmou em

reunião, no fim do ano passado,
que pretende trazer novas lide-

ranças à sigla em Jaraguá do Sul.
Além disso, em janeiro o ex

presidente do PR no município,
Eduardo Bertoldi, enviou ao par
tido, uma carta-renúncia ao car

go e de desfiliação.
Quem' também manifestou

desistência do comando da: sigla
é o presidente do PPS, Humberto
Grossl, que não quer continuar no
cargo no próximo mandato, "Já'
estou há quatro anos e fui recon
duzido em 2010. Estou cansado,
é uma função desgastante", jus
tificou Humberto, dizendo ainda

que é hora de dar oporturridade a

outrosmembros.

dente da sigla, Riolando Petry, é o
diretor admirristrativo do Termi
nal Rodoviário. Por isso, segun
do Petry, neste sábado, dia 16, o
diretório irá se reunir para fazer
os ajustes. Contudo, nada está de
finido ainda sobre quem deverá

preencher as vagas em aberto. Já

aqueles que conseguiram fazer
votos na eleição passada", disse.
A quantidade de votos também
será critério. Dessa forma, Izi

doro adianta que os vereadores
eleitos Eugênio Iuraszek eArlindo
Rincos serão os indicados para
primeiro vice-presidente e secre

tário geral, respectivamente.
Sobre os nomes que pode

rão ser indicados para a presi
dência do partido, o deputado
Chiodini diz que a permanên
cia do empresário Antídio Lu
nelli no cargo ainda não foi dis
cutida. Já no pp, Izidoró deverá

continuar à frente da sigla por
mais dois anos, período de du
ração do mandato. No último
encontro do partido, na segun
da-feira, o presidente da esta

dual do pp, o deputado Ioares
Pontícelli, deu o apoio para a

permanência de Izidoro no co

mandodo partido.
A convenção do PP será rea

lizada no dia 11 de abril e estão

aptos a votar os que, dentro dos
1200 filiados, estiverem regula
rizados no TRE (Tribunal Regio
nal Eleitoral). Já a convenção do

.

PMDB será em outubro, ainda
sem data definida.

sobre a convenção, em dezembro,
de acertado está que haverá mais

.

de uma chapa inscrita, devido às
diferentes alas dentro do partido.
"Cada chapa representa uma li
nha diferente, e cada filiado vota

naquela que mais se identificar,",
explicaRiolando.

Manutenção nos comandos
Já no PTB, DEM e PV; a presi

dência deve continuar nas mãos
dos que já ocupam a função. À
frente do PTB, Agostinho de Oli
veira disse que colocou seunome
à disposição para continuar no

cargo. No DEM, o presidente
Ademar Possamai organiza o

processo para que a comissão

provisória se torne um diretó
rio. "Como a estadual também

é comissão provisória, é preciso
que dez municípios do Êstado
sejam diretórios, e por isso a co

missão de Jaraguá deve fazer a
mudança até junho", garante. No
PV; segundo o presidente Adil
son Macário, os membros serão

mantidos, com exceção de dois

que se afastaram, um por pro
blemas pessoais, outro porque

. .

mudou de Estado.

• Calendário renovações
comissões provisórias

• PR - 30/1 0/2012
• PPS - 31/12/2012
• PTB - 13/2/201 3
• por - 8/3/2013
··pv - 31/3/2013
• DEM - 31/7/2013

• Calendário convenções
• PSOB - 20 de morço- A partir das 19h, na
Câmara de Vereadores de Jorcquó do Sul

• PP - 11 de abril
.

• PT - 31 de dezembro. Data ainda
a ser confirmada. Recomposição da
executiva será neste sábado, dia 16

• PMOB - em novembro. Data ainda a ser confirmada
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Direito

Porum consumidormais consciente

Algumas dicas naCartilha doConsumidor

Procon lança cartilha
com informações
sobre como prevenir
eventuais problemas

evitar problemas futuros após
as compras.

"Vamos implantar na so

ciedade esse
.

conhecimento,
não é de uma hora para outra,
mas precisa ser iniciado. Com
a orientação mínima, podemos
diminuir essa demanda de ca

sos que chegam a nós", expli
cou o diretor do Procon, Luís
Fernando- de Almeida.

A cartilha foi elaborada em

texto simplificado. Segundo
Almeida, os principais pontos
abordados são as garantias,
prazos de reclamações, taxas e

regras para contratação de pla
nos de saúde. São questões que
chegam diariamente aos aten

dentes do Procon.
P.ara o prefeito Dieter Ians

sen a campanha é um trabalho

, .

apos as compras

JAijAG'UÁ DO SUL

Natália Trentini

Afalta de informação dos
consumidores sobre seus

direitos é o que gera, segundo
o Procon, a maioria dos pro
blemas que chegam até a en

tidade. Por isso, nos próximos
dias, começa um trabalho. de

conscientização com a distri

buição de material informativo

c0!ll orientações sobre como

'. Todo produto adquirido ou serviço
tem garantia legal de noventa dias;

• O consumidor só tem direito a

arrependimento quando o negócio
é feito fora do estabelecimento
comercial (vendas por telefone,
telemarketing, internet etc.)
em um prazo de sete dias;

,.'
• Se o consumidor resolver antecipar

a quitação de qualquer débito que
tenha sido parcelado, ele tem direito
a desconto de todos os juros que
foram acrescidos nas prestações
no ato da compra;

• Cláusulas de contratos que
impliquem em limitações dos
direitos dos consumidores devem
ser redigidas com destaque;

telefone, e outras
,

informações de contato);
• Pesquisar preços e taxas de juros
no caso de financiamento é

fundamental;
• As lojas são obrigadas a

disponibilizar para o cliente
uma cópia do Código de Defesa
do Consumidor para consulta.

educativo e pretende melhorar
a relação entre consumidores e

lojistas. "São informações para
o consumidor poder- fazer um
compra segura e evitar proble
mas. Ainda ajuda a melhorar e
desenvolver

.

nosso comércio",
destacou.

A grande demanda de recla

mações no município ainda é
contra empresas de telefonia.
Em seguida, vêm problemas
de vício do produto, defeitos

que surgem após um determi
nado tempo de uso. A maior
parte dos processos, afirmou

Almeida, é resolvida amigavel
mente. "Conseguimos contatar
a empresa e resolver através de

mediação, apenas alguns casos

chegam à situação mais extre

ma", disse.

*,ho«Oder-_�
illl_ sa�o�jamois
pGdeser�
-�

Material com orientações de defesa ao
conswnidor será distribuido emJ� do Sul

• Estabelecimentos que aceitam cartão

de crédito não podem praticar
qualquer descriminação na venda,
como estabelecer valor mínimo ou

não aceitar pagamento com cartão

para algumas mercadorias;
• Ao realizar compras na internet,
verifique no site a identificação da

loja (razão social, CNPJ, endereço,

e

Prefeítos da região aprendem como conseguirverbas do PAC
LÚCIO SASS!

AJUDA MauricioWeidgenant (em pé) explicou aos
prefeitos como encaminhar os projetos para o PAC

Os prefeitos dos municípios. As informações foram repas-
do Vale do Itapocu participaram sadas pelo gerente regional da
durante a tarde de ontem de uma Secretaria de Relações Institu

verdadeira aula sobre o a segunda cionais, Mauricio Weidgenant .

.

etapa do Programa deAceleração Ele alertou para a importância
do Crescimento (pAC 2). Foram da elaboração antecipada de

explanados quaís oscritéríospara um projeto. "Prefeitos visioná

'que um projeto para liberação de rios se antecipam e preparam
recursos federais seja aprovado a equipe de gestão para terem

e os pré-requisitos de cada uma disponível um plano de proje
das seleções abertas pelo Gover- tos prontos para serem acio
no Federal. Ao todo, serão des- nados a qualquer momento e

tinados R$ 31,1 bilhões para a adequados a partir do recurso

contratação de novos projetos. federal, disponível", salientou.'
A diferença com relação aos R$ Entre os principais requisitos
66 bi anunciados pela presiden- apresentados pelo gerente para
te Dilma Rousseff estão com- aaprovação dos projetos-está a

prometidos, com as liberações
-

atenção das prefeituras sobre a

já em andamento. O encontrou própria capacidade de endiví
ocorreu na sede da Associação damento (sobretudo para pro
dos -Municípios do Vale do Ita- jetos de pavimentação, cujos
pocu (Amvali). recursos são liberados por fi-

nanciamentos) e um diagnós
tico de demanda e necessidade
sobre o que foi projetado.

Para o presidente da Amvali,
Dieter Janssen (PP), a iniciativa
do governo federal de propiciar
ummomento para que os admi
nistradores sanem as dúvidas a

respeitos dos recursos disponí
veis é fundamental. "Com o caixa

apertado com o qual as prefeitu
ras trabalham, qualquer recurso
é importante e saber como cap
tá-los é vital para o desenvolvi
mento dos trabalhos", concluiu.

Ao todo, seeãe
destin..,dos R$ 31,1

bilhões para
a/contratação de
novos projetos.
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JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

á vagas para
alunos nos

cursos de Ar
tes Cênicas no

Centro Cultu
ral da Socie

dade Cultura Artística (Scar). As.
aulas têm o objetivo de ensinar
as noções básicas da arte e de
senvolver a' expressão corporal.
O curso de teatro (te bonecos,
conduzido por Mery Petty é in
dicado para" pessoas acima de
dez anos e ensina como confec
cionar e manipular bonecos. Há
também oportunidades para
crianças, adolescentes e adultos
nas turmas de teatro de atores.

.

Os cursos têm a duração de
um ano e acontecem uma vez

por semana.Amatrícula custaR$
50 e a mensalidade R$ 92. Nicoli

Pereira, formada em Artes Cêni
cas pela Universidade Regional
de Blumenau (Furb), em 2005, e

integrante da Cia. Alma livre de
Teatro de Animação e Música,
explica que o curso de teatro visá
a desenvolver aspectos como

expressão corporal, concentra

ção, convivência em grupo, livre

expressão, imaginação criativa e

técnica interpretativas de cada

participante. Após a conclusão
do curso, os alunos se apresen
tarão em uma mostra teatral no
Centro Cultural, prevista para o

período de outubro a novembro.
As aulas do curso do teatro

de bonecos são ministradas

por Mery Petty, que atua como

atriz, diretora e professora de
teatro desde 1987. Também, a

partir de 2005, começou a atu

ar com propostas de teatro de
lambe-lambe e representa a

área das Artes Cênicas no Con
selho de Cultura de Jaraguá do

Sul, ocupando atualmente a

vice-presidência deste -colegia
do. Como pesquisadora, foi res
ponsável pelo resgate da histó
ria de Margarethe Schlünzen, a
"Móin-Móin", bonequeira que
desenvolveu atividades com te

atro de fantoches nas décadas
de 1950 a 1970.

FUNDAÇÃO CULTURAL JSIDMJLGAÇÃO

Exposição sobre os cuidados comanimais
A "Sala da Educação" do Mu

seu Histórico Emílio da Silva
acolhe, até o dia 31, a exposição
dos alunos de Artes da professo
ra Cristina Pretti. A exposição é o
resultado de um projeto com es

tundantes dóensino fundamen
tal da Escola de Educação Básica
Valdete Inês Pizera Zindars, que
tratou sobre os cuidados e res

peito necessários para com os

animais domésticos. Os traba
lhos desenvolvidos permearam

a leitura de imagens de vários
. artistas plásticos como Romero

Brito, conhecido pelas pinturas
de cachorros e gatos; e Tânia Co
trim, que doa um percentual de
suas vendas para a causa animal.

De acordo com a professora,
os alunos produziram vídeos, fo
tografias, teatro, pinturas corpo
rais, pinturas em tela, desenhos,
grafites, esculturas, mosaicos e

modelagem em "biscuit". Para
o diretor do museu, Ademir Pfi-

ffer, a "iniciativa merece elogios
porque trata-se de um tema que
promove reflexões sobre o coti
diano da sociedade".

O espaço do museu ficará
aberto para outras exposições
de escolas públicas e particu
lares, inclusive as de ensino su

perior, mediante agendamento
prévio. O museu fica na Aveni
da Mal. Deodoro da Fonseca,

.

247 - Centro. Os' telefones são:

3371-8346 ou 3372-2770.

FOTOS DIVULGAÇÃO

GIOVANNI BUZZIlDIVULGAÇÃO NICOU PEREIRAIDMJLGAÇÃO

Reuniãodeplanejamento
daFundaçãoCultural

Os 48 funcionários daFun- Municipal de Cultura e do Sis

dação Cultural de Jaraguá do temaMunicipal de Cultura.
Sul realizaram essa semana A chefe da biblioteca mu
uma reunião de planejamen- nicipal, Josemeri de SousaCo
to. Estiveram presentes os elho, acredita que o encontro

colaboradores da Fundação, foi uma oportunidade para
Biblioteca Pública Municipal' os funcionários conhecerem
Rui Barbosa, Arquivo Históri- como funcionam as gestões
coEugênioVictorSchmõckele das instituições. Uma das
do Museu Histórico Emílio da prioridades da biblioteca, se
Silva. O objetivo do encontro gundo Coelho, é a manuten

foi integrar os funcionários, ção dos computadores.
elaborar um planejamento e No Museu Emílio da Silva, .

debater sobre projetos. o historiador Ademir Pfiffer
"Fizemos a análise da cul- elenca a contratação de mu

tura em Iaraguá e para quais seólogo, monitor e auxiliar
caminhos vamos seguir", dis- de serviços gerais como as

.

se, o presidente da Fundação," atuais necessidades. O chefe
Leone Silva. Para o primeiro do Arquivo Histórico, Giulia

'. ano de gestão, as priotidades ' no Sávio Berti, afirma que a

�ão a organização da casa, o instituição deve dar suporte
,

'edital Incentivando Talentos às marrifestações culturais e

e o fortalecimento da política trabalhar na preservação da
cultural, por meio do Fundo memória de Jaraguá do Sul .

.,. :Jj.6 •. I .. '
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri; Climatempo e Tempo Agora

'.

Canoinhas
.T ..
18° 25°

Temperatura
em declínio
Namadrugada e manhã
mais nebulosidade e

chuva em parte de se,
.

especialmente no Litoral e
norte do Estado. No decorrer
do dia o tempomelhora
com aberturas de sol

especialmente em direção
ao Oeste. No Litoral, o tempo
permanece mais instável e
a chuva pode se estender de
-forma isolada até a noite.

�
Ensolarado IJstável Parcialmente

Nublado

r

".� •
Nublado Chuvoso trovoaea

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)

·6h Oeste 10km/h 93

·9h Oeste-Sudoeste 10km/h 90
• 12h Oeste-Sudoeste 6km/h 87

·15h Sul-Sudoeste 5km/h 61
10mm

90%• 18h Sudeste 10km/h 50
de possibilidade

• 21h Sudeste 8km/h 77 . de chuva.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 8/3 a 14/3
• ARCOPLEX 1
• Oz - Mágico e Poderoso - Dublado - 14h, 16h30, 19h, 21h30
• ARCOPLEX 2

. .

• Tainá 3 - A Origem - Nacional - 14h, 15h40, 17h20
'Inatividade Paranormal- Legendado -19h, 21h30
• ARCOPLEX 3
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 14h, 15h40, 17h20
'Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - 19h, 21 h

'Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado �e 3x3 .

..

São Francisco do Sul Aorianópolis
• Preamar • Preamar

nciunla
• 4h39: 1,5m • 3h04: 1,lm
• 17h34: 1,6m • 15h43: ·1,3m

T .. e MINGUANTE 4/3 • Baixamar • Baixamar

20° 25° • 8h49: Om • 7h08: O,2m

e NOVA
Tábua

• 21h38: O,lm • 20h34: O,3m
11/3 das marés Ilajaí ImbitUba·

• Preamar • Preamar

e CRESCENTE 19/3
• 2h59: t.tm: • lh39: O,6m
·15h19: 1,2m • 14h: O,7m
• Baixamar • Baixamar

.� CHEIA 27/3
• 7hl0: O,2m • 8h43: O,2m
• 20h02: O,2m • 21h09: O,lm

Mafra
T ..
19°24° Jaraguá do Sul

T ..
17°26°

Ri()HoSul
." ..
20° 24°

Blumenau
T ..
22°30°

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

:j*
J
j J�

AMANHÃ
MíN: 19oC
MÁX: 25°C

,.
SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 25°C

}'i&4
22°C.

!28°C_
SEXTA
MíN: 20°C
MÁX: 23°C

HORIZONTAIS
1. Indivíduo muito rico, poderoso
2. Pôr � disposição ou propiciar a quem precisa /

Fruto silvestre comestível
3. Lançar por terra
4. Levar para longe
5. (Fig.) O instrumento da escrita / Máximo'
6. Estimular, animar
7. Empréstimo gratuito, sem juros, restituível nó pra

zo marcado
8. O nome da segunda letra do nosso alfabeto / Divi

dir em pedaços qualquer objeto roliço
9. Aquele que liga / As iniciais do poeta luso-brasi

leiró Teixeira (1560-1618), autor de "Prosopo
peia", primeira obra da literatura brasileira

10. Quem ou o que supervisiona, dirige, governa /
Elemento de composição: Deus

11. De modo ruim / Calorosa amizade
12. Trabalhar a terra com meiosmecânicos rEstilo 10

de rock surgido em meados de 1970, de grupos
como "The Clash" e "Sex Pistols"

13. Cóbrir com areia grossa de rio.

VERTICAIS
13

1. Locução que significa ter altura suficiente para
deixar a cabeça de alguém de fora d'água,
apoiando-se no chão (piscína, rio etc.) / O ho

mem-morcego, personagem das histórias em

quadrinhos, cinema e 1V
2. O hábitat do tubarão / Excluir
3. Movimento inicial impetuoso para partir ou aco

meter / Publicação de mapas geográficos
4. Desejoso de comida / O meio do ... buraco
5. O famoso centro espacial norte-americano / A

planta usada pelos andinos para construir em

barcações e ilhas flutuantes no lago Titicaca \
6. O servente que prepara a argamassa nas obras /

Música Popular Brasileira
7. Atormentar / (Fr.) Viagem ou passeio
8. A substância que constitui a atmosfera da Terra /

Símbolo de Amplitude Modulada / Casa em que
se vende vinho por miúdo "

9. Um local como Viracopos ou Cumbica / As ini
ciais do ator Keanu, de "Matrix".

2 4 5 73 6 8 9

2

II II

-

ri -

3

4

5

6

7

8

9

11

12
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Universo TPM
'Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br .::�:�;",: Resg(lte'em' qualquer'lugar dáBrosil' ':
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o universo
feminino
está aqui!
Acesse'o blog:

Desejo da semana
o desejo dessa semana vai acabar no fim de semana. Pode

apostar. Além de lindos devem ser deliciosos. Tô falando desse

-tipo de pirulito feito com bolachas recheadas. É só colocar
um palito bem firme no recheio e mergulhar o "pirulito" e!ll
chocolate derretido ou doce de leite. Depois é só encher de
confeitas coloridos e pronto! Ah, também dá pra fazer aqueles
bolinhos de chuva tradicionais e usar a técnica de mergulhá-los
em alguma delícia! Fica lindo, não fica?

,J\ Tá
L
-

lindo
A atriz Olivia Palerma acertou
em cheio nessa produção
pra lá de clássica. Embora
ela seja jovem e gata, peças
mais comportadas caem

muito bem na hora de dar

aquele arzinho de mulher
cheia de estilo. A combinação
de tecidos, as cores e o corte
caíram como uma luva no

corpitcho da linda ... Que,
aliás, tá linda, né?

Tá
tenso

Kim Kardashian, famosa pelas
curvas voluptuosas, pelo
vídeo que vazou na net e pelo
relacionamento com o rapper
KanyeWest, tentou parecer
descontraída de um jeitinho
madame. Mas não deumuito
certo. A calça com elástico e a

blusa por dentro deixaram-na
mais fofinha, evidenciando
justamente o que ela tem de
sobra. Meio tenso ...

I
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Sempreépossível
melhorar.

Maternidade, sua linda!
Mande a espoletice, a pérola do seu filho para o email

universotpm@ocorreiodopovo.com.br.

"A coelha Úlica é uma coelha de madeira que eu fiz pra
enfeitar a casa pra Pascoa. E todos os dias quando saio pra
trabalhar deixo dois AN[TA�MPOSIDNULGAÇÃO
avinhas de chocolate no

ninho onde acomodei
a Lilica. Na primeira
vez que fiz isso, meu
netinho, Arthur, chegou
da escolinha e me ligou no

trabalho todo empolgado
dizendo: "VÓ, sabia que a

Lilica bota ovo?". Agora,
toda vez que ele encontra
os docinhos, me liga cheio
de euforia pra dizer que
ela colocou "mais avinhas,
vovó!". Sem contar que ele
tá todo ansioso esperando
a Páscoa pra Lírica trazer
um "cestão", cheio de ovos!
É um amor, um anjinho ...

"

Dica de ouro
Sabe quando você tem'
aquela pia pequenininha
e precisa encher seu balde
pra terminar o faxinão
de sexta-feira? Então,
como faz pra enfiar um
balde debaixo da torneira,
nessa pia minúscula?
Usa uma pá de lixo, ué
Basta colocar o cabo

posicionado pra fora
da pia e ... Voilá! Encha
seu balde bem faceira
e se atraque no rodo,
menina! Vai dizer que a

ideia não é ótima?

Coisas da internet
(Via Facebook)

"Me arrancam

tudo à força"
e depois me

chamam de
contribuinte."

Coisas
da vida

Preciso dizer que fiquei
superfeliz com a notícia

de que minha amiga vai
ser vovó. E pela filha dela

juntamente com o love, que
eu sei, serão pais incríveis.
Mas o foco aqui é a vovó: Fico
olhando aquela mulher cheia
de determinação, vaidosa,
explosiva e com um coração
gigante... Fico pensando em .

como o tempo passa e ela

permanece gata, enxutona,
com tudo em cima, pronta
pra subir no salto e fazer
bonito. Além da felicidade
estampada no rosto dela,

.

pela pequena criaturinha
que vem por aí, vejo algo que
acontecerá cada vezmais:
Mulheres deslumbrantes,
qu� parecem ter acabado
de chegar aos trinta,
desfilando com os netinhos
pelas ruas e deixando todo
mundo admirado. E viva
os cosméticos e a saudável
vaidade!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I QUARTA-FEIRA,13 DE MARÇO DE 2013

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 13 de

março de 2013! E assim come

çamos mais um dia em nossas

vidas, com muito astral, ener
gia hiper positiva e a coluna
social de hoje que está cheia de
boas notícias. Anotem! Antes,
para refletir, uma frase bem
bacana da linda atriz, Angeli
na folie: "O mundo precisa de

atitudes, não de opiniões. Opi
nião nenhuma mata fome ou

cura doença".

Buxixo
Pelo meu fio vermelho, fiquei
sabendo que tem um ','gringo"
casado na urbe sorriso

'

que virou a cabeça de uma

comprometida. E ela, esperta,
ainda fazpose de mulher
traída. Essa é 'hors concours'.

. Babado quente que desce tão

amargo quanto uma Devassa.

Niver do
Bernardo
Bernardo Behling Garcia, neto
de Moacir Garcia e da vovó

coruja Janete Planinschek,
que tem como grande ídolo
o jogadorMax, do Iuventus,
festeja: hoje seis aninhas.

.

Mil bicocas!
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Contabilidade
Cons,ultoria Empresarial
CRWt 1lO82SSfO

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

�uem
será'!
Eu tento

negar, mas sua

galerinha cisma
geral que o jovem
AriltonGuizzo
está sumidinhó

por causa de

alguma garota.
Quem será a
felizarda, se é que ,

temuma,né?

HAPPy
HOUR

Debora Melo'
e DarIaD.

Àlf1en,.�
conferÚldo'
as delícias

doMadalena

moagoncalves@netuno.com.br

LUA DE MEL

Girlane Rubini
Pradi e Otávio .

Franco do

Amaral, depois
de protagonizar
elegaÍ1.te
casamento, no
sábado, na Epic,
seguem e� lua de

mel para aDha

Mauricio, na Costa
Africana

Las Vegas
Quem aterrissa no continente
americano em maio são os

amigos Igue Joesting, Guida
Rinkaweski e mais uma trupe
de descolados. Vão bater

pernas em várias cidades
americanas, mas com parada
oficial �m LasVegas. Os
empresários já estão contando
nos dedos o grande dia.

3370-3242

• Ana Clara Chiodini até
sábado mata: saudades e

curte o cóli:n.ho damami
e do papi. Domingo, dia
17" retorna a Cleteland,
terras americanas, onde
está aperfeiçoando
o Inglês.e cursando
Administtaçãô de
Empresas. '.-;

Ice
A pista de patinação no gelo
está funcionando até o dia 31

de março, na-Praça de EVentos,
no ShoppingMuller.

... -- .

Pensamento
do dia
"Perdoar não é esquecer, isso é
amnésia. Perdoar é se lembrar .

sem se ferir e sem sofrer. Isso
é cura. Por 'isso perab�t�:ú.ína
decisão e não �m seíitihJ.�nto".

• A notícia mais
comentada na tarde de
ontem, via internet, foi a
mudança de status de um
empresário caixa alta.De
'::Em um relacionamento
sério com...

"

Para
"solteiro".

• O meu amigo, Guanno,
do Late & Mia, está com
brinquedinho novo.

Pilota uma Shadon 600

cilindradas. Bom demais!

4.7 3084-3012

• Sexta-feira é dia de
saborear um delicioso
fruto do mar no
Restaurante ParkAurora.
Anotado!

N1GIIT JaqueUne Silveira, Letic� Izicloro
e Carolina ltibeiro conferindo a TheWay

Soja
Neste sábado rola, na Lico Bar, um dos pontos mais
movimentados de Iaraguá, o show do Soja Cover, de Balneário
Camboriú, com um tributo a Bob Marley. Não precisa nem
consultar os universitários, vai ser festão!

'NIVER
Thaís

Adriany
Pedrotti, a
,linda rllha

, daminha

amigaJú,
do CDL,
completou
15 aninhos,
ontem

Garage .

. Sábado, a partir das IOh, vai rolarmais uma -edição da famos.a

Garage, o senadinho mais quente da cidade.
'

Hang
O psicólogo, psicopedagogo, professor e jornalista joinvílense,
Carlos Alberto Hang, está programando um festão daqueles, dia
18,'para comemorar os45 anos bem vividos.

.

ARQUIVO PESSOAL

-Vai almoçar'!
Que tal o Restaurante Típico da Malwee? Lugar ímpar, e uma das
melhores comidas alemãs do sul do mundo. Ligue 3376-0182.

"
Faça o que pode..
com o que tem,
onde estiver.

Roosevelt

• LorianeHahnfoi a mais
festejada aniiersaiiante

.

de ontem:Liguem!Ela
vai adorar saber que foi
lembrada.

• Quem também apagou
velinhas ontem foi

.

Sabtina.Adami Schappo,
espos,a do amigo Odinei
Schappo, da Casa, da

- Nonna... , ..,

• O iPhone 5 roubado
daquele empresário,
sábado, custa uma
fortunq. E em dólares.
Durma com um
barulho desse!

• Eliane Tissi e Vinicius
RamiresDornelles
comemoram no práximo
-.domtngo, 17, um ano

demuito loue.

• Por que amendoim
é de graça no bar?
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Elyandria Silva,
escritora

/\ companho a dança dos três rapazes
rldesajeitados, puro amadorismo em pleno
calçadão da xv. Passa do meio-dia, estômago
embrulhado, a indecisão do que e onde
comer castigava a fome, mais do que o sol
quente. Um deles segurava uma garrafa de ,

uísque, a bebida quase no final encontrava
os beiços marotos, um de cada vez, o vaivém
da garrafa, o efeito desastrado na coreografia.
Descia até o chão, rebolando, boné fixo na
'cabeça; moletom amarrado na cintura, os
passinhos no ritmo que o outro cantava,

.

hip hop �om sambamisturado, não sei,
música improvisada pelo companheiro sob
o efeito de caras e bocas enquanto se movia
freneticamente. O da garrafa se sacudia todo,
semi bêbado no horário do almoço, mais
um gole, aborda amoça que passa, chega
berh perto, lhe diz algo no ouvido, ela segue
séria a passos rápidos. Sem combinarem,
os três avançam se sacudindo, dançando,
bebendo, cantando alto, chamando ii
atenção, intimidando. Outramoça abordada,
mais umamulher de saia estilo secretária e

bolsa brilhante, emais uma adolescente de
canga, todas se afastam, olham para frente,
rezam para que eles as esqueçc;m, imagino.

Novelas
FLOR DO CIUUBE - GLOBO· l8R

Alberto coloca os cristais de diamante junto co.m os cristais de sal, para
disfarçar. Dionísio diz que o saco de diamantes deve ser colocado numa

. pasta, protegida por um código numérico, a ser revelado somente para Dom
Rafael. Chico desconfia das intenções de Alberto. Bibiana mostra a camio
nete que ela comprou aos filhos. Veridiana conta aos netos que pediu a uma

Assoeiação de São Paulo que descubra oparadeiro de Maria Adília. Lindaura
mostra para Samuel o anel que Alberto deu para Ester e ele se surpreende
ao perceber que o anel se parece com um anel que sua mãe usava. Candi
nho e Dadá lamentam á ausência da mãe e o desconhecimento de seu para
deiro. Alberto chama Ester para visitar a velha mina do Grupo _!\Ibuquerque.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
<'

Nando conta para Roberta o que aconteceu entre ele e Juliana. Fábio
fica chocado com o que Frô afirmáque houve entre Juliana e Nando. Felipe
tem uma alucinação com a mãe. Roberta tenta encontrar o irmão. Moysés
afirma a Nenê e Veruska que não sabe onde Vitória colocou os diamantes

que comprou. A empregada comenta com Moysés que Vitória saiu da casa

com os. diamantes dentro de uma boneca russa. Montanha avisa a Ulisses
que ele lutará novamente. Ronaldo pede para Isadora ser mais feminina na

loja. Fábio questiona Juliana sobre seuencontro com Nando. Nando decide
contar para Roberta que já foi apaixonado por Juliana. Charlô arruma suas

coisas na loja com o apoio de Vânia. Roberta perdoa Nando. Felipe pede
para Charlô permanecer na loja. Roberta decide invadir a casa de Veruska.
Charlô expulsa Felipe de sua sala.

SIU.VE JORGE. GLOBO· 218
Waleska esconde o telefone e Demir vai !lmbora. Morena cbnta para

Ekram a história de São Jorge. Irina vê Waleska se afastar e avisa a Russo.
Áurea fala de Morena durante o caíé da manhã e Érica se aborrece. Berna vê
Uvia e Wanda juntas e se esconde para não ser vista. Demir avisa a Morena

que entregou o telefone a Waleska. Maitê implica com Bianca por querer se

aproximar de Zyah. Berna conta.para Livia que denunciou Wanda. Antônia
fala pára Raissa que fechou sua empresa e recebe o carinho da filha. Celso
se preocupa com a ex-mulher. Carlos pede o divórcio para Amanda, mas

ela o ignora. Nunes decide se casar com Aída. Rosângela desconfia de que
Waleska esteja escondendo um telefone e conta para Russo. Helôparabení
za Lucimar por ter enfrentado Lívia. Vanúb.ia implica com Delzuite. Waleska'

-

consegue ligar para Helô e pedir socorro.
* o resu�o dos capítulos é de resp�nsabilidade das emissoras.

Crônica

Dança, pijama e

.

a frase perfeita

Nina tem um

ano, pelagem
branca, é dócil
e companheira

Passam longe do banco que estou sentada,
alívio. Estão ali para perturbar a ordem
desorganizada de um calçadão central da
grande cidade no horário do almoço, mas
ninguém parece perturbado, apenas se

inserem nos fragmentos da vida. Amulher
de cigarro entre os dentes e vestido preto fala
sozinha, os senhores engravatados contam
piadas com cafezinho namão. Observo
as pombas subirem e descerem, tão bem
entrosadas entre 0$ humanos.

"
Sou arrancada da visão por mulheres
com saias curtas na &ente e comprida
atrás, andam em pontos diferentes com
modelos parecidos, a moda·é cruel para
quem se deixa levar por ela, concluo.

Um homenzinho se sobressai à distância com
camiseta de pijama listrado em tons de azul.,
Caminha vagarosamente, por vezes trôpego.
Sou arrancada da visão por mulheres com
saias curtas na frente e comprida atrás, andam
em pontos diferentes commodelos parecidos,
amoda é cruel para quem se deixa levar por

Clique animal

ela, concluo. Émuita gente,muito barulho,
muito calor, começo a ficar tonta. Olho

para cima e me deparo com o homenzinho

resmungando alguma coisa, por segundos ele
não cai em cima demim. Jogo o corpo para
o lado e levanto enquanto ele cai estatelado
no calor do banco, deita-se por inteiro com o

sol escaldante a lhe cobrir. Fecha os olhos e já
dorme quando olho para trás.
Entro na primeira porta. Lasanha e suco

. do dia, é isso!! Assopro a primeiragarfada
quente antes de levá-la à boca quando
ouço os gritos. Lá fora, os três dançarinos
escandalosos passam gritando, a garrafa já
está vazia. Uma negra bonita; com quilos
amais, a refeição quase no final, quando
o celular toca. Explica, explica, diz que é

rápido, nada vai demorar, tem que confiar,
quase convence, é contestada, perde a

paciência, se irrita. "Eu sou sua mãe e você
tem que acreditar nas coisas que eu digo e

não nas coisas que as outras pessoas dizem!".
. Achei aquela frase de tanta perfeição que
esqueci totalmente dos rapazes dançarinos e

do bêbado que quase caiu em cima de mim.'

Fiquei só lembrando as coisas queminha
mãe me dizia, e que eu sempre acreditei!

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

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

Hanna
também

. tem um ano,

pelagem
dourada
e é muito
amável

O Controle de Zoonoses disponibiliza dois ani.mais para
adoção qUe foram recolltidos das ruas de Jaraguá do
Sul e já receberam tratamento veterinário completo:

banho, castração, vacinação aíltirrábica e chipagem para
identificação. Os interessados devem entrar em contato

com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 32.75-3268

Aniversariantes
13/3 Arnoldo Goezella Torezane Gisele Buzzi João Pedro L. Ferreira

Betina Borchardt -Halisson Roger L. H. Car- Jose Garcia da Silva
Abel Kackbarth Carla Carina Bortoli valho Josiane V. da Silva
Adriano Garcia Cristiano Oldenburg Heleno Leitempergher . Lenita Bianchita
Afonso Schramm Dirceu A. Lange Ilce Keller Lilian Laura Grutzrnacker

, Alex Volpi Elfonso Schramm Ingrid Enke Lisvãnia Ruon Deretti

"
Almiro Klein Erlane Konnell Ismael Niels Luiza Eduarda Ranucco

, Ana Carolina M. da Silva Gervasio Nicocelli Ivone Maria Petrolli da Silva

_�2��tJ!L_,�M�t�_��g����Qo::s w__ . ,_

Ovaclow Brych
Rogerio Stof
Sonia Aparecida C. Erdmann
Ursula Wulf
Waclaw Brych
Walter H. Knihs

Les Misérables

Trilhá sonora do filme

super estrelado, com Hugh
Iackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway, Sacha
Baron Cohen e Taylor Swift.
A história que se passa na

França do século XIX entre

duas grandes batalhas: a
'

Batalha deWaterloo e os

motins de junho de 1832.

Acompanhamos a vida de
JeanValjean, pm condenado

posto em liberdade. Growe
vive o vilão, o metódico
ínspetorlavert, Iackman é
o protagonista JeanValjean .

A trilha traz os melhores

surpreendente.

Uma curva na
Estrada· Nicholas

Sparks
A vida do subxerife'Miles
Ryan parecia ter chegado

.

ao fim, no dia em que sua

esposamorreu. Missy tinha
sido seu primeiro amor, a

namorada de escola que
se tornara a companheira
de todos os momentos,
amulher sensual que
se mostrara umamãe
carinhosa. Dois anos

depois, ele ainda anseia
levar o erímíacso à justiça.
É quando conhece Sarafí
Andrews. Professora de seu
filhó, Ionah, Sarah e Miles

começam a se aproximar
e, em pouco tempo, estão
rindo juntos e apaixonados.
Mas nenhum dos dois tem
ideia de que um segredo os

.

une e os obrigará a tomar
urna decisão difícil, que
pode mudar suas vidas para
sempre.
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Horóscopo
ÁRIES
Sua personalidade vai estar em evidência hoje
e o desejo de conquistar maior independência e

autonomia será percebido em cada gesto seu.

Mas evite sonhar alto demais. Moderação é a

palavra de ordem neste dia. Cor: verde.

TOURO
Você terá maior liberdade de ação, se por acaso
trabalhar com pesquisa ou assunto que exija
alguma discrição. Mas, nem tudo serão flores

no campo afetivo, então, não permita que o

desencanto tome conta do seu astral. Cor: cinza.

II GÊMEOS
Mudanças ou reformas nos seus objetivos
podem vir a calhar. No trabalho, é hora de

mudar o foco e aproveitar as oportunidades
que aparecem. As relações desgastadas
correm perigo e uma crise emocional pode
surgir. Cor: azul-claro.

Tirinhas
E no mês das mulheres ....
Canções brasileiras pára mulheres brasileiras

Ai SE EU TE
I'EGD AiAi ...

SE EU TE" PEeo.

Cléo Pires está
namorando

Bale pode voJtar
a viver Batman
o esperado filme sobre a Cléo Pires já deixou o time

Liga da Justiça, que reúne os su- das solteiras. Separada do pu

per-heróis do Universo DC, pode blicitário João. Vicente de Cas

marcar a volta de Christian Bale tro desde dezembro, a atriz, que
como Batman. Isso porque o di- vive a Bianca em "Salve Jorge", da
retor da trilogia Batman, estrela- Globo, já circula em nova compa
da por Bale, será o responsável nhia, O eleito é Rômulo Arantes

pela adaptação dos quadrinhos Neto, dono de um currículo amo

para as telonas, Henri Cavill, o

.

roso que inclui a ex-atriz de Ma
novo Super-Homem, também irá lhação, Maria Pinna, e a diretora
estrelar o longa ao lado de Bale, Amora Mautner. Os dois ainda
mas será soinente em 2015. não assumiram publicamente.

Jam.e$ Deen pode serChristianGrey
O ator pornô James Deen,

27 anos, é a mais inesperada
promessa de Hollywood e um

dos nomes mais cotados para
viver no cinema Christian

Grey, o galã sadomasoquista
da trilogia Cinquenta Tons de

Cinza - fenômeno literário
escrito pela autora E.L. James.
Ainda não há nada confirma

do, mas na imprensa estran-
geira e entre os fãs dos livros,

ele é a grande aposta. Também
são cotados Ryan Gosling (Drive e Caça aos Gângsters) e

Ian Somerhalder, da série The Vampire Diaries.

CÃNCER
Quanto mais liberdade de ação você tiver,
maior será a sua produtividade. Quem .

trabalha como autônomo não pode se queixar
da sorte. Mas não convém se esquecer da

concorrência, seja no trabalho ou na área
sentimental. Cor: tons pastel.

LEÃo
É tempo de investir em novos conhecimentos

e em seu aperfeiçoamento profissional,
pois terá facilidade para assimilar novas

informações e se desenvolver neste período.
Problemas de saúde podem afetar a sua vida
sentimental. Cor: verde-escuro.

VIRGEM
Ficar em cima do muro? Nem pensar! Este é o'
momento de buscar um sentido mais profundo
de sua vida. Há indícios de uma grande vitória
no campo profissional, mas na área afetiva, o
clima é de grande insatisfação. Cor: creme.

Ciúmeé.o ú",ic�.llício
quenãodáprazer.Anônirno

I

..n. LIBRA
Você estará mais confiante para dar
início a uma nova direção em sua vida.
Questões ligadas à justiça e viagem serão

especialmente favorecidas neste momento.

Na relação a dois, conflitos de interesse
serão visíveis: cuidado. Cor: marrom.

MENOR TAXA
DO MERCADO
NO SEGMENTO
A.UTOMOTIVO

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

ESCORPIÃO
Tarefas alternativas ou profissões liberais
contam com boas vibrações das estrelas .'
Esta é uma fase de expansão profissional.
Sua vida amorosa pode passar por uma fase

de instabilidade: vigie suas reações e evite

mal-entendidos. Cor: cinza.

SAGITÁRIO
Tudo que envolva o lazer, o entretenimento e

a diversão conta com a proteção das estrelas
neste periodo. O dia requer cuidado com atitudes

inconsequentes. Não se arrisque a perder o que já
conquistou: aja com cautela. Cor. roxo.

CAPRICÓRNIO
Mudança ou reforma no ambiente doméstico
será altamente favorecida. Este é um bom

dia para quebrar a rotina e fazer algumas
inovações no trabalho. No campo afetivo, é
preciso cuidado com atitudes extremas. Cor:

tons claros.

AQUÁRIO
Há uma forte inclinação paramudar de ideia,
rever conceitos ou até mesmo quebrar velhos
hábitos. A diversão conta com boas vibrações,
mas nem tudo são flores: um contratempo pode
afetar sua vida amorosa. Cor. bege.

PEIXES
O dia é muito propíCiO para fazer compras
para o lar e os familiares: a sua generosidade
será visível e todos sairão ganhando. No amor,
o ciúme, seu ou de quem ama, pode acabar
sufocando: cuidado com suas atitudes! Cor.preto.

SEU CARRO '1/2PARCELA

R$�30&OQ�*
R$ 45.000,00 RS- 261 00*

1/2PARCELA

R$ 50.000,00 RS 203.135*,�-- ...... , 88 "'-",.��

R$ 80.000,00 R$ 32.5 36*
R$ 1.1..�.,000!.Q.() ..�� ,�9;&�6:*
R$ 140.000,00 RS 478,38'**
R$ 200.000,00 R$ 683AO**

--
.: ..7 ... ·

... "f""",.,... < ..4i!f!ii,+f w"""�r

RS 230.000,00 RS 78'5,91"'

j
j
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VICENDE·

TE JANE
redac��@ocorreiodopovo.com.br

_I'�ecchio pàpa
ed ii papa nuovo

, Cê malta gente, in tutte le parti dei mondo, che si sta chiedendo
.

che significato ha e che casa ci chiede quanto sta accadendo nella
Chiesa in queste settimane. Ci sono tante risposte quante sono le
teste perché ognuno vede e giudica a modo suo e con i suai metri di

giudizio. Ia cercherõ di dare una risposta cheuiene dalla mia fede
in Gesü Cristo e nella certezza della sua presenza nella Chiesa.

U 11 febbraio
Con un gesto inatteso papa _'
Benedetto ha rinunciato ai suo
seroizio di Vescovo di Roma e di

pastore della Chiesa universale.
Non e la prima volta nella sto
ria che un:papa si dimette ma
era da tanti secoli che questo
non succedeva piu. Ma per me,
con questa rinuncia, il papa ha
compiuto uno dei gesti piü alti
deZ suo pontificato e, ad una
lettura attenta, scopriamo che

forse ci ha insegnato di pii: con
questo suo gesto che non con

tutte le sue encicliche e discorsi.
Ci ha insegnato che, quando
non si e piü in grado di svolgere
bene un servizio, e doveroso ti
rarsi in disparte e iasciare posto
ad altri; Ci ha insegnato che ii
Papanon e un essere quasi "im
mortale"ma e un uomo come

gli altri, con le stesse fragili(à
dovute altavanzare degli anni
ed all'aumento delle preoccu
pazioni;
Ci ha insegnato, soprattutto,
che il Papa non e la Chiesa e

che il vero, l'unico pastore della
Chiesa e Gesü Cristo che e lo
stesso ieri, oggi e sempre.
E ci ha insegnato che ci sono di
uersi modi di servire la Chiesded

,

ii mondo: si possono servire con
le opere buone, ma si possono
servire anche sulla croce delta
malattia, come hafatto negli
ultimi anni papa Giovanni Pa
ola II, ma-la si puo servire anche
stando in preghiera accanto ai
Crocifisso ed q tutti gli uomini

_ crocifissi neimondo, comed'ora
in auan ti farà l'ormai "Papa
emerito, Benedettoxvr -

Apresentação do autor do artigo,
Monsenhor Sirio Da Corte é o Reitor do Santuário de
Nossa Senhora em Neuegal na Provincia de Beltuno -

Italia. Já esteve por três vezes em nossa região visitando os

descendentes dos emigrantes, do Valle deiBiois com os quais
mantém forte vínculo espiritual e afetivo. Foi o pároco de
Canale d 'Agordo, terra natal do PapaJoão Paulo I

.'

Ríflessíoní diun
-

' ,

pretebellunese

E adesso'!
Tutta la Chiesa e raccolta in rare ma di riscoprire e vivere il l'impegno delta vicinanza soli- ,

preghiera perché i cristian{ Concilio vaticano II. dale con i poueri;contagiando
sanno e credono che non sono i AI papa ci penserà lo Spirito con la vita la forza riuoluziona-
mass-media o igiochi di potere santo.Ma e certo che nessun -ria delVangelo .

.

ma e lo Spirito santo a scegliere papa, per quanto giovane e Altóra la domanda giusta non
il papa ed a dargli laforza di bravo, da solo puõ [aremiraco- e "qualePapa?"; la domanda
accettare. li. Bisogna che tutta laChiesa .giusta e {{Quale Chiesa voglia-
Ma diquale papa ha bisogno la simetta in cammino, come per "-mo essere?";meglio ancora
Chiesa? Credo che oggi serva un un nuovo Esodo di lioerazione e "quale cristiano voglio essere

_

papa figlio delle giovani chiese _ di cammino con gli ultimj dellá to ?'� peraiutare ii nuouoPapa a
latino-americane o africane storia. Bisogna che tutti i ctis- _

remare sullâ barca di Pietro ed
o asiatiche, perché c'e bisogno tiani, ii "papaia diDia" come li a portaria, insieme a lui, verso
di aria fresca nella Chiesa, c'ê

.

chiama il Concilio, riscoprano iimondo per renderia piü uma-

bisogno non solo di commemo-. __ .e vivano lagioia deilaíede e ,no.e piugiusto.·_
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ONDETEM ETIQUETADOURADA,TEM
VANTAGEM INá>ITA PARACARROS ZERO,
SEMINovas EATÉACESSÓRIOS. APROVEITE.

CELTA LS 2013

PREÇO DE NOT� FISCAL

• Novovolante
•Pn-cbCRUCI na cor doveículo
• Brake !Jglit
I NovoGrafismo dG�el
I AvIcoIOnora de faÍ"Ôltllgldol

MOTOR
COM 78 CV

CLASSIC LS 2013
ENTRADA DE R$ 7.899
+48X DE R$ 489 TAXA DE 1,04% MOTOR

COM78CV

�-------""
I' I,

f '" ...1_�

, ' ,

U390L:
" ,

'C. __ . .J

PORTA-MALAS
COM 390L

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
,,--� ��-.....

,..,. .�..'::
.

�

f
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/ ---------==---

f���---- •
�

Ar
.. GRAMAÇÃO DE CURSO

..

�- ri<Ss Graduação:
/

iDeSenv?lvimento cog�itivo - início 05/03_

/' Gerenciamento de ProJ:tos - início 05/03
• Segurança da Informaçao - início 05/03

Cursos de Informática

• Introdução a Fotografia Digital- início 01/03
• Excel Avançado - Início 25/03

Cursos de Gestão

• Oratória - início 02/03
• CIPA - início 04/0J
• Planejamento Tributário -Início 04/03
• Rotinas de Departamento Pessoal- início 08/04

Cursos de Idiomas
• Inglês, alemão, Frances, espanhol início - 01/03

"Inscrições abertas pára cursos gratuitos - Pronatec

em parceria com o Governo Federal"

-----.".-------- -
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SALA COMERCIAL
scnroecer, na Rua Marechal Castelo

Branco, 2128. Tr: 3374-1488.
• Aluga-se Galpão de 160 mF na Nova
Brasilia. Valor a combinar. Tel: 3371-

5904/ 9933-9964.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua
Prefeito Waldem'ar Grubba, 1532 -

Baependi. Tr: 3275-1185! 9912-
6200.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau,
próximo a faculdade. R$ 350,00. Tr:
9958-8075 com Bruno.

TERRENO
• Vende-se lote com 324m2, 12x27,
Lot. Gadotti III -vbairrc Santo Antônio.
R$ 60.000,00. Aceito troca. Tr: 9979-
2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 -

bairro Izabel, Corupá, 40 metros do

asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca. Tr:
9979-2017

CHEVROLET
• Vende-se chevrolet Zafira 2006 -

. Elite, preta, completa, 4 pneus novos

R$29.500,00 - Fone: 9103-7772.

• Vende-se Captiva 2010 . R$
65.000,00 - Troco por material de

construção. Fone 3275-0128 ou

_9101-7885.

• Vende-se Corsa Hatch 2006, flex,
com ar condicionado, direção e

alarme, na cor vermelha. Tr: 91::1:7-
1176/9600-9002. Valor a negociar.

PEUGEOT
• Vende-se Peugeot 307 SW,2007,
automática, banco de couro TOP DE

LINHA. R$26.000,00 + Prestaçôes.
Tr: 8812-7170.

VOLKSWAGEN
• Vende-se Fox 1.0 Trend, 4 portas,
Ano 2009, Quílornetragern: 42.000,
cor prata. Completo, ar condicionado,
direção hidráulica, vidros elétricos,
retrovisores elétricos, banco
motorista com regulagem de altura,
banco traseiro retrátil, todas revisôes
em dia, IPVA 2013 pago. Preço
R$28.500,00. Telefone (47) 8847-
8985 - Leo.

• Vende-se Golf Confort Une, 2.0
completo por R$ 22.000,00. Tratar:
(47) 9979-0403.

• Vende-se Montana Sport 1.4
completa, opcionais com roda de liga
leve e pneus aro 16, na cor branca

ano 2012. Valor a negociar. Tr: 3371-
0036/8413-6088/8409-7052.
Fotos no site da rota do automóvel
em veículos particulares.

, FIAT
• Vende-se Palio 2005, 4 portas,
branco, GNV, 90 mil km originais,
segundo dono, R$ 13.500,00, fone:
9145-6290.

• Vende-se Fiat Uno, ano 96, 2 portas.•
R$ 8.000,00. Tr: 3370-0983.

� Vende-se Uno Mille Fire Ano 2004, Cor
azul, Portas, Vidro e Travas Elétricas.
R$ 13.500,00. Tr: 91310575

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano
e modelo 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador traseiro. R$
11.500,00. Tr. 9114-3374 com André
ou 9243-8500 Néia.

EMPREGOS/SERViÇOS
• Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades, passeios,
pet sitter (cuidamos do seu animal na
sua casa). Tr: 9181-9625.

• Vende-se filhotes de Pinscher. Tr:
3273-2347.

• Vendo filhotes de Pastor alemão
branco. Tr: 3376-0608 Sandro

VENDE·SE
• Vende-se pranchôes para móveis
rústicos (mesas). Valor a combinar,
Tratar com Luciana: 3370-4924 ou

9934-4300

.

BALCÃO NEGÓCIOS·
..

VENDO APARTAMENTO
NO RESIDENCIAL PORTO SEGURO

BAIRROVilA NOVA
Com 106m', uma quadra do centro,
1 suíte + 2 dormitórios, WC, Sala
estar/jantar e cozinha(mobiliada)
-Integrada, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 garagem com

possibilidade de comprar outra,
4º andar voltado para o sol da manhã,
boa ventilação e sem barulho da rua.

Venda direta com o Proprietário.
Valor R$ 247.000,00.

Tr: 8404-6650.

EMPREGOS/SERViÇOS
• Escultura em frutas. Chef Guilherme
Silva. 47"3275-6487 ou 47-9700-

22,54.
• Borges Eletricista residencial e

comercial, ligações novas e consertos
em geral. Fones: 9926-1371, 9994-
8588 ou 8437-5260 - Ivonei.

'

• Vende-se bebê conforto joaninha para
menina, R$70,00. Tel: 3054-0458 ou

9123-8917 - Elisete.

• A empresa Tubofibra do Brasil

contrata Contador para unidade·
de Massaranduba. Desejável com
experiência. 05 interessados deverão
enviar currículo para rh@tubofibra.
com.br ou entrar em contato pelo
telefone 47 3379-5900.

• Procura-se moça para dividir

apartamento. Local: Baependi,
apartamento semi mobiliado, aluguel
R$375,00 + R$60,00 de condomínio.
lnteressadas Iigar: Sandra 9115-
9126 ou Fran 9603-1280.

• Vende-se artesanato, tudo em

madeira, tábua de carne, vasos, etc.

Tratar com Wilson 3376-0726.

• senhor trabalha corno

acompanhantes de idosos. Tratar no
fone: 9119-6794.

, • Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 OU 9194-2435 (MARLENE).

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinãmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa.

Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial) ou acima de R$
2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292/
9988-2844. bemestaredinheiro@

yahoo.com.br
• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-2946/
9216-4866

• Disk frete e mudanças.Tr: 9277-2798
/8465-6251/3370-3414/9708-
4475.

• Disk Frete em geral, caminhão Baú
com capacidade de 4060 k.TR:

8406-2183/ 3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão industrial,
concertos e soldas em geral.Tr: 9197-
1665/ 9702-9093 com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de árvores.
Tr: 9158-0019.

• Procuro serviço terceirizado para
fazer em casa o dia todo. Tel: 9119-
6794.

• Hotel para cães - faça a sua reserva

com antecedência. Tel: 3375-2006/
, 914.6-4864,

• Vende-se Ar Condicionado. portátil,
Ariagel. R$ 850,00. Tr: 9628-5650
ou 9698-7188.

• Vende-se sapato Bottero Avenida
,

Brasil, semi novo, usado uma única
vez. Cor preto em verniz. Número 39.

R$100,00 reais. Tr: (47) 3370-2028
ou 9234-0991 com Udia

• Vende-se urna escrivaninha para

computador em MDF, cor marfim.
R$150,00 reais. Tr: (47) 3370-2028
ou 92340991 com Udia

• Vende-se banheira infantil branca

Burigotto com suporte, sem trocador.
R$ 50,00 Tr: 3370-7160 com Susan
ou Dulce após as 17:00 horas.

• Vende-se TV Philips de 29
polegadas. R$ 500,00.Tr: 3370-
7160 com Susan ou Dulce.

• Vende-se Sofá de 2 e 3 lugares,
madeira maciça, verde musgo,
modelo moderno.R$ 600,00. Tr:
9960-0791

• Vende-se câmera digital, Fujifilm, 14
mega. R$ 140,00. Tr: 9927-3117

• Vende-se produtos da Natura e Avon.

Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se sofá cama novo, modelo
Oltre, Feeling. Largura 1,84 m,
aberto 1,40 x 1,90 m, espuma do
assento e cama= d45, cor marrom,
4 almofadas soltas. R$ 1750,00
tratar com Onir. Tr: 3372-0588/
8864-8938.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor

vermelha, tecido Chenile. R$
350,00. Tr: 3372-q588 / 8864-
8938

• Vende-se berço infantilcom colchão.
Valor a combinar. Tel: 3370-0983

• Aluga-se galpão 160m2, bairro Nova

Brasília, valor a combinar. Tratar com
Marlene 3371-5904 ou 9933-9964.

• Aluga-se galpão, rua Campo Alegre,
196. Metragem 270 a 300 m2.

Preço a combinar. Tratar com Aniceto
3372-1173 ou 9997-0019

• Vende-se loja de roupas femininas
com 5 anos de mercado Clientela
formada, boa localização - centro

de Jaraguá, com estoque, móveis
cremalheiras, armários, mesa,
balcão caixa, provadores, frlgobar,
computadores, escritório, sistema
fiscal. Valor a combinar. Tr: 8849-
6617.

APARTAMENTO
• Vende-se apartamento com 3
,

dormitórios (1suíte), 2 garagens,
sacada com churrasqueira,
porcelanato, massa corrida, excelente
tocalízação, bairro Baependi. R$
240.000,00. Tr: 9999-7499 ou

ricardovc@terra.com.br "

APARTAMENTO
• Aluga-se apto no Rau, com 2 quartos
R$ 545,00. Tr: 9993-2131 com

Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau, R$
500,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• Alugo apartamento com 2 quartos,
75 mt, com garagem, na rua

Francisco Piermann, aluguel R$
650,00 + condominio (média de R$
21,00). Tr: 9134-�434.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 125.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Terreno em Schroeder

Centro, com 450 m2 escriturado, R$
95.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada com

churrasqueira, 2 vagas degaragem,
R$ 130.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482

• Aluga -se Apartamento com 120

mt-, na Rua Emma R. Bartel, 121 -

Baependi, com 1suíte e dois quartos,
cozinha completa e garagem, sem
condomínio. R$ 1200,00. Tr: 9134-
5434.

CASA
• Vende-se casa no Bairro Estrada
Nova.

Com 125 metros, alvenaria, 3 quartos,
sala e cozinha conjugada, garagem
para 2 carros, murada, portão
eletrônico, interfone, estrutura para
re.ceber outro piso.

Próximo de escola, farmácia, faculdade,
mercado. R$ 225.000,00, lugar
tranquilo, rua sem saída.

Tr: 9919-1152 I 3376-3089 (após
horário comercial)

• Aluga-se casa na praia de Penha

'próximo ao Beta Carreiro, com 4

quartos e garagem em volta. Tr:
9959-3627 / 9208-4370

• Vende-se casa no loteamento Firenzi,
casa de esquina, com 120 m-, com
3 quartos, sala,·cozinha,garagem,
toda em alvenaria. R$ 190.000,00.
Tr:9103-3926.

• Vende-se casa de alvenaria, com três

quartos, 2 salas, banheiro, cozinha,
garagem para 3 carros, murada com

portão eletrônico. R$ 110.000,00.
Na Rua Leopoldo Muller, n 313 -Rio
da Luz, perto das lagoas de Peixe. Tr:

3376-2134.

CHÁCARA
• Vende-se terreno 12,5 x 30 m, rua

Guilherme Tomelin, Bairro Caixa

d'Água, Guaramirim, perímetro rural,
valor R$ 50.000,00. Tel: 8815-3002
ou 8422-1925. Tratar com Dário.

SALA COMERCIAL
• Aluga-se sala comercial na Rua

da PUC (Unerj), envidraçada, ideal
para Xerox, padaria, mercearia. R$
800,00. Tr: 9999-7499 ou ricardovc@
terra.com.br.

• Alugo Sala comercial na Vila Rau com

3 Kitinetes. R$ 1.ÕÕb,00. Tr: 3371-
6968.,

• Alugo quartos, livre de água e J\.Iz. em

• Vende-se Ford Ka GL 2004,
completo, prata, ótimo estado.

Tratar com Evandro 3376-1496

• Vende-se Ford Ka 2006 - 52.000

km, branco, todo revisado, 4

pneus novos, R$13.900,00.
Fone: 9103-7772.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec

muito econômico, 04 pneus
novos todo revisado em ótimo

estado, R$ 11.500,00 podendo
financiar, Tratar com Rafael

(47)9617-2252 ou (47)8877-
6219.

MOTOCICLETA
• Vende-se: Moto: Suzuki 1.100.
Ano: 1998/1999. Cor: Preta.
Telefone contato: 3376-1573

• Vende-se Twister 250 ano 2007,
amarela, R$4.800,00. Fone:
9953-3878 ou 3370-0719.

• Vende-se Moto CBX 250 Twister

azul; 2002, completa. Valor
R$3.800,00. Tr: 3273-6302 ou

8812-7170

OUTROS
• Vende-se Renault Logan
Expression 2009, vermelho,
completo, com manual do
proprietário, chave reserva. :

Segundo proprietário. Valor a

combinar. Tratar com Daniel após
as 18hrs 9962-3584.

.. Vende-se caminhão Mercedes

66, gabine baixa. Lata, carroceria
e pneu em ótimo estado. Motor,
caixa e diferencial revisados

com mecânica de 1113. Preço
a combinar. Tratar com Aniceto

Pedroti 9997-0019

f

• Vende-se Corcel I 1972,
R$ 4.500,00 e Kadet 96,
R$4.800,OO. Telefone: 9625-
8805 - Valmir

• Vende-se caminhão Wolkswagen
modelo 17 210 ano 2001.
Carroceria Graneleira. Preço a

combinar.Tratar com Valdemar

8855-2072 ou 3373-0190.

VENDO
FARMÁCIA DE

MANIPULAÇÃO
no centro de

Jaraguá do Sul.
(47) 3055-0500
8494-5713

VENDE-SE NETBOOK

ACER ASPIRE ONE R$ 750,00
SEGUE CONFIGURAÇÃO,

11 POLEGAOAS

PROCESSADOR INTELATaM N455 1,66GHZ
MEMORIA RAM 2GB

REDE 10/100 E REDE WIRELESS
3 ENTRADAS USB

SAlDA DE VIDEO VGA
SAlDA DE SOM STEREO

ENTRADA PARA MICROFONE
WEB CAM CRYSTAL EYE
BATERIA DE 3 CELULAS
WINDOWS 7 ULTIMATE

r.
�

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO NO
FONE: 913Hl680
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663
9103-7819i�
8429-9334

(47)

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47)

«8eW1 aveV\turado aquele ql.A.e teMe ao Senhor e aMa Yl.OS seus caW\.i�ho5»

SalWlos ;1.;2.8::1.

D251: Vende-se FLASH VIDEO,LOCADORA
v Com mais de 18 anos de atuação
>I Acervo com mais de 4.500 filmes

>I Ambiente amplo e confortável

'� Excelente localização
� Carteira de clientes

R$ 130.000,00
(Aceita-se carro ou imóvel

como forma de pagamento)

Ref: d246

Vendo APTO na planta em até 100x
direto cf a construtora.

R$129.900,00

Ref: d243

Vendo Casa semi-mobiliada
c11suiie+2dor. Aceita-se carro até 35mH.

R$190.000,00

Ref: d242

Vendo terreno Comercial no-Rio da
Luz. C/378m2 e apenas

R$ 85.000,00

Ref: d220

Vento terreno c/683m2 em ótima

localização.
"

.

. R$ 97.900,00

Ref: d249

D236-APTO novo cf2dor e demais
dependências. C/64m2•

R$ 119.000,00

Vendo Casa c/1suite+2dor, ótimo
acabamento.

R$ 275.000,00

Vendo terreno. c/338m2 apenas
R$ 18.800,00 (Financiável)

Vendo APTO 3dor e Bêrnts" no Centro
de Jaraguá.

R$ 158.900,00

APTO C/66,12m' privativos c/2 quartos, sala de
estar e jantar, cozinha, área de serviço, bwc social,
sacada Grill e 1 garagem.

R$167.480,00

1 suíte + 2 dorrn + cozinha + copa +

salá estar e jantar. Excelente
localização - R$ 329.000,00

Ref: d152 Ref: d196 Ref: d154 Ref: d194

APTO nçvo c/3dor, mais
dependências.

R$ 140.000,00

APTO semi-mobiliado c/2dor.Alto
Acabamento.

-R$ 148.900,00

APTO c/2 dor, c/65m2 no Centro de APTO novo c/1dor e 47m2 privativos
Jaraguá. I por apenas.

R$ 133.900,00 R$ 105.000,00

APTO c/2dor, sala, cozinha, banheiro, íavandería,
sacada Grill 63,70m2 privativos. Massa corrida,
Porcelanato, granito, gesso.

R$ 129.900,00

Ref: d199 Ref: d252 . Ref: d180 Ref: d166

.' Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Morreu Hugo Rafael Chá
vez Frías, presidente da

Venezuela" meio ditador, melo
maluco (se é que isso não é uma
redundância), e que provocava
constantemente a ira dos Esta

dos Unidos. Falava demais e não

poucas vezes deixou de ficar ca
lado na hora certa. Foi alvo da in

dignação, também, do Rei da Es

panha ("Por que não te calas?").
Morreu, foi-se embora, e prova
velmente não'foi para Pasárgada.

Falaram e continuam falando
muito mal dele. Entretanto, redu
ziu consideravelmente a pobreza
em seu país, dizem as estatísti
cas. E, mais importante, o que me
fez escrever um pouco sobre ele

hoje: manteve "EI Sistema", um
programa de música para crian

ças e adolescentes reconhecido e

Chávez e chaves
copiado mundialmente. Repetin
do o que já escrevi-por aqui outro
dia: uma "fabulosa usina que já
produziu centenas de orquestras
infantojuvenis e adultas". Com "EI
Sistema" crianças do país inteiro
são introduzidas na magia das
músicas folclóricas e clássicas.
Bebês de colo até dois anos, para
começar, são reunidos com suas

mães para cantar canções folcló
ricas da Venezuela. O nome das
turmas? "Orquestra BabyVivaldi".
Aos três anos, vão para núcleos

conhecer os grandes composito
res eruditos. A ideia é que quando
cresçam sintam os grandes mes

tres como velhos conhecidos.
É uma luz no fim do túnel.

Quem sabe consigamos implantar
algo parecido por aqui, sendo que
deve ser considerado e valorizado o

belo trabalho que a Scar já faz com
crianças e adolescentes com gosto
musical e sem as condições finan
ceiras necessárias. Arevolução vem
pela educação, sim, mas a trilha so
nora não émenos importante.

Daqui parto para um trecho
de um texto de Sigmund Freud

(Três ensaios sobre a teoria da

sexualidade) que li numa nota

do livro "A loucura das palavras
na psicose", de Walker Douglas
Pincerati, lançado neste sábado
em livraria da cidade:

- Titia, diga-me alguma coi

sa, estou com medo porque está
milito escuro.

- O que isso adiantaria, já que
você não me pode ver?

- Não faz mal: quando al

guém fala, fica claro. As luzes se

acendem e as portas se abrem...

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESAN'D\.CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRlS'L\ INGEHILLEWAGNEB,

Interventora
.

Rua28deAgoston' 1918- Telefone:(47) 3373-0404
-Horãríc 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 l3 dias úteis). alertando-se, desde já, quaoto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, erri não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoais)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 42441 Sacado: ADEMIR FRANCO CPF: 019.366.829-74 Endereço:Rua Bartolomeu
Spezia n' 212,BeiraRio, 89270·000, Guararnírírn Cedente: BANCO SANTANDER [BRASIL) SA
CNPJ: 90.400.888/0001·42 Número do Título: 6415000008047723 Espécie: Espécie de Contra
to Apresentante: BANCO SANTANDER [BRASIL) SA Data Vencimento: 10/12/2010 Valor.

33.032,44 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edi
tal: R$15;oo

Protocolo: 42188 Sacado: ANTONIO RAMALHO DE OLIVEIRA CPF: 311.665.639-87 Ende

reço: Rua Santa Catarina n' 442, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER SOOO. LUIS ALVES - CREDlALVES CNPJ: 04.430.100/0001·09 Número
do Título: 4300-509-2008-137 Espécie: Nota de Crédito Rural Apresentante: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOOO. LUlS ALVES - CREDlALVES DataVencimento: 15/10/2012 va-

.

lor. 2.160,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 42349 Sacado: DANIEL FAGUNDES ME CNPJ: 13.9i3.690/0001-11 Endereço: Rua
Campinas n' 2280, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: MEGA SECURlllZADORA
DEATIVOS EMFRESARlAIS SA CNPJ: 10.631.576/0001-00 Número doTítulo: 02/04-115 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 15/02/2013 Valor. 280,00 üquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
52,98, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42500 Sacado: EDIO COMFlANI CPF: 651.694.929-87 Endereço: Rua Agostinho
Valentini Rosario n' s/n, Centro, 89270-000,Guaramirim Cedente: BAVERE SILVA ITDA CNPJ:
03.389.867/0001-79 Número doTítulo: 002537 Espécie: Duplicata deVondaMercantilApresen·
tante: CAlXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 25/02/2013 Valor. 670,00 üquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,QO

Protocolo: 42439 Sacado: ENEDINO AZEVEDO NASOMENTO CPF: 399.532.544-00 Ende

reço: Rua Jose Rover Be)egante n' 08, Corticelia, 89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE
CREDITO, FINANCIAMEN1D E INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Títu·
lo: 20015278747 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: AYMORE CFl DataVencinlento:
19105/2012 Valor. 9.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 22,76, Dili

gência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42547 Sacado: FRANCISCO ANDREI DA SILVAME CNPJ: 09.590.145/0001·64 Ende

reço:RuaAthanasio Rosan' 427, Centro, 89278-000,GuaramirirnCedente: GREEN COMERCIO
DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO ITDA CNPJ: 09.058.550/0001·36 Número do Título: 5677/1
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA .

AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 01/03/2013 Valor. 383,24 Liquidação após a inti
mação: R$ 12,25,.Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00.

Protocolo: 42493 Sacàdo:GWBALADMlNISTRADORADEBENSl1DACNPJ:02.580.422/0001-
09Endereço: Rua 28 deAgosto n' 1515, Centro, 89270-000,Guaramirim Cedente: ESCRTIDRlO
CONfABIL MARUAN ITDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 100427 Espécie:
Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAlXA ECONOMlCA FEDERAL Data Venci-

.

mento: 22/02/2013 Valor: 132,75 Uquidação após a intimação: R$ 12,25;Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00' ,

Protocolo: 42479 Sacado: ILMARJOSE PETRY CPF! 466.875.719-00 Endereço: RuaMassaran
dubinha n' s/n, Massanmdubinha, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO COOPERATI
VO SICRED) SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título: 0000002386 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
24/02/2013 Valor. 475,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 66,32, Diligên
cia: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42542 Sacado: NAN JUNlORJAGlELID CPF: 027.273.259-16 Endereço:Rodovia Sc

415, Km 05 n' slt»,Não lnfonnado, 89270·000, GuaramirimCedente: ZIPFPEÇASETRAlDRES
ITDA CNPJ: 74.129.792/0001-35 Número do Título: 0020910101 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMData
Vencimento: 25/02/2013 Valor.I.285,96 Líquídação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 42543 Endereço: Rodovia Sc415, Km 05 n'.s/n', Não lnfonnado, 89270-000, Guara
mirimCedente: ZIPFPEÇASETRAlDRES ITDACNPJ: 74.129.792/0001-35 Número doTítulo:
0005430100 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 25/02/2013 Valor. 1.335,70 Liquida
ção após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00,

Protocolo: 42436Sacado: JOCEMARP!ILlNSKl CPF: 082.538.609·86 Endereço: RuaMario Baga
tollin's/n,SchmederI,89275-ooo,SchmederCedente:AYMORECREDfID,FlNANClAMENTOE
lNVESl1MEN1D CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número doTítulo: 20017859092 Espécie: Espécie de
Contrato Apresentante:AYMORECEI DataVencimento: 13/06/2012 Valor. 9.800,00 Liquidação
apósa intimação: R$12,25, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42495 Sacado: LUIZ CARWS MANNES-ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Endereço:
Rua 28 de'Agosto n' 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORlO CONll\·
BIL MARUAN ITDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 100428 Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
22/02/2013 Valor. 227,52 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42380 Sacado: LUIZ SEl.SON CARVAlHO CPF: 820.369.349·00 Endereço: Rua Silvio
Schorekns59,Centro,89270·000,GuaramirímCedente:ANIARESFSI1l1IruRASPFITDACNPJ:
01.056.607/0001-56Número doTítulo: 1892/4. Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indica
çãoApresentante: fD\UUNlBANCO SADataVencimento: 20/02/2013 Valor.1.437,5OLiquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42456 Sacado: MAICa RODRIGO DERETTI CPF: 044.450.139-86 Endereço:
Estrada Geral Primeiro Braço do Norte n' s/n°, Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba
Cedente: COOPERATNA CRED. RURAL INTER SOOO. LUlS ALVES - CREDIALVES CNPJ:
04.430.100/0001·09 Número do Título: 4300-90-2011-62 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOOO. LUlS ALVES - CREDIALVES Data
Vencimento: 10/01/2013 Valor. 44.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
R$ 57,43, Diligência: R$ 37,60, 'Edital: R$15,00

Protocolo: 42469 Sacado: MEIALURGICA TEMUCO ITDA CNPJ: 07.357.078/0001-07 Ende

reço: Rua Olimpio Jose Borges n' s/n, Brüderthal, 89270-000, Guaramírírn Cedente: FUNDO
DE lNVESl1MEN1D EM DlREIlDS CREDfIDRlOS JCP - SUL NAO PADRONIZAIXYCNPJ:
08.270.249/0001-29 Número do Título: 100267111 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 27/02/2013 Valor. 1.700,00
Liquidação após a intimação:R$12,25, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 37,60, Edital:R$ 15,00
Protocolo: 42540 Endereço: RuaOlimpio Jose Borgesn' s/n,BIÜderthal, 89270-000,Guaramirim
Cedente: MOMENTO ENGENHARIA AMBIEN1i\L ITDA CNPI: 00.904.606/0001-51 Número
do Título: 7758/oo3J Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 28/02/2013 Valor.145,36
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$18,31,Diligência: R$ 37,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 42075 Sacado: MONICAVOLPI CPF: 082.705.5Ó9·90 Endereço: Rua 7 deSetembro,
apto 03 n' s/n°, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RENAlD SASSE Número do Tí
tulo: 10/2012 Espécie: Tenno deAcordoApresentante: I1AUUNlBANCO SADataVencimento:
10/10/2012 Valor. 650,00 Uquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligên
cia: R$ 37,60, Fl:tital: R$15,00
Protocolo: 42076 Endereço: Rua 7 de Setembro, apto 03 n' s/n°, Centro, 89108·000, Massaran
duba Cedente: RENAlD SASSE Número do Título: 11/2012 Espécie: Tenno de Acordo Ap.re
sentante: fD\U UNlBANCO SADataVencimento: 10/11/2012 Valor. 650,00 Liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 42077 Endereço: Rua 7 deSetrmbro, apto 03 n' 1531, Centro, 89108-000, Massaran
duba Cedente: RENAlD SASSE Número do Título: 12/2012 Espécie: Termo de Acordo Apre
sentante: fD\U UNlBANCO SADataVencimento: 10/12/2012 Valor. 650,00 Liquidação após'a
intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42379 Sacado: OUVIA ALVES ME CNPJ: 15.700.211/0001-04 Endereço: Rua Victor
Bramorski n' 530, Centro, 89108-000,Massamnduba Cedente: NUTRlSUL SAPRODALIMEN
TIClOS CNPJ: 80.972.078/0001-07 Número doTítulo: 0041710501 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: fD\UUNlBANCO SADataVencimento: 18/02/2013 Va
lor. 1.170,99 Uquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42554 Sacado: REINALDO RODIGER CPF: 453.721.799-53' Encjereço: Rua Her
vino Hanemann nO 201, Aval, 89270-000, Guararnirim Cedente: D R T SOM E ACESSORlOS
AOTOManvOS ITDA CNPJ: 05.234.31110001-39 Número do Título: 0003975303 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAlXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento:
26/02/2013 Valor. 213,27 Uquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42193 Sacado: SANDRACOSIADASILVA CPF: 798.563.149-66 Endereço: Rua Fran
ciscoJMTepasse n' 59, centrO, 89270·000,Guaramirim Cedente: B1iFINANCE!RAS/ACEICNPJ:
OJ.J49.953/000I·89 Número doTítulo: 251011162 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indi·
cação Apresentante: BV�CE!RAS/ACEI DataVencimento: 17/10/2012_ Valor. 38.746,81
Liquidação apósa intimação: R$12,25, Condução: R$5,00,Diligência:R$24,50,Edital:R$15,00

Protoco)o: 42164 Sacado: SII,VlO SCHNElDER CPF: 03J.J87.139-92 Endereço: RUAALBER
TO RECH n' 616, CENTRO, 89108·000, Massanmduba Cedente: COOPERATNACRED. RURAL
INTER SOOO. LUlS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001·09 Número do Título: 4300-

. 402-2012-35 Espécie: Cédula deCrédito BancárioApresentante: COOPERATNACRED. RURAL
INTER SOOO. LUIS ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 17112/2012 Valor. 30.000,00 Li
quidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 13 de março de 2013.

Protocolo: 42425 Sacado: AUTO lATOARIA HF ITDA - ME CNPj: 01.581.049/000148 Endere

ço: Rua li de Novembro n' 12, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: JAVEL JARAGUA
VEICUWS EECAS SERVlCOS ITDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0047763001
Espécie: DuplicatadeVendaMercantilApresentante:BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUA
RAMlRIM DataVencimento: 20/02/2013 Valor.135,15 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42356 Sacado: BRASQUlSA INDUSTRIA ITDA CNPJ: 02.096.814/0001-05 Endere

ço: Rua Guilhenne lensen, km 14 n' s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: AKZJ)
NOBEL ITDA DIVISÃO TINTAS INDUSTRIA CNPJ: 60.561.719/0044-63 Númem do Título:
007810001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SAN
TANDER [BRASIL) SA DataVencimento: 20/02/2013 Valor. 1.254,32 Uquidação após a inti

mação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
•

Protocolo: 42440 Sacado: CEClJ10 DA ROCHA NETO CPF: 007.474.809-23 Endereço: Rua
Bananal n' 3456, Bananal do Sul, 89270-000,Guaramirim Cedente: SANTANDER LEASINGS/A
CNPJ: 47.193.149/0001-06 Número do Título: 6415000006073069 Espécie: Espécie de Contrato
Apresentante: SANTANDER LEASING S/A DataVencimento: 20/10/2008 Valor: 30.734,44 U
quidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, .Edital: R$ 15,00
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ARSEPUM- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

AASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MU

NICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL - ARSEPUM-, por seu presidente
convoca todos os associados da entidade, para comparecerem à

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 22 (vinte e

dois) de março de 2013 (dois mil e treze), sexta - feira, ás 19hOO

(dezenove horas), em sua sede, sito, à RUA Arthur Günther, 350.

Bairro Amizade, Jaraguá do Sul, neste Estado -de Santa Catarina,
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA E RELATÓRIO DO CON

SELHO FISCAL, DO EXERCíCIO ANTERIOR.
Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, a Assem
bléia será realizada em segunda convocação, 30 mino (trinta minutos)
após, no mesmo dia e local acima designado, nos termos que dispõe
o Estatuto Social.

Jaraguá do sul (SC), 13 de março de 2013.

A(,iOSTlNHO KLlNKOSKI - Presidente

__.- ".

SlfoBentodoSul,ltdemarçode2013, ,/�"::--
( �-éR)Z

PRESIDENT�Q;eO�OOEADM'�

EDrrAlD�CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORIl iaJA

o Presidente do Conselho deAdminislraçaodaC�ôeQ-'�OO:i�mtI<lÓi>�',,:aeàl!i,
Rio Negro - SCRCRED, no uso das atribuIÇÕeS que the CIJ'!1!,ere o a1.. 29«;��_"��
associados, que nesta data, para eleito de quorum. SCIT.a&lI 4 0'3ó {q<..t.alrri> 'lOÍ1(, trl'1e e",�' em=m_
ções de votar. para se reunirem em AssembleiaGaal�Ia" $Sr c<aaJiz:aoJe oe ;'�l1:l,-��(W
ação Recreativa Condor, Iocallzada na rua 8a1ãG dó Rio BJ<?I!IO!>. rf" 722, Cifl-W,. _,��, '1!b
Sul/Se, no dia 03 de abril de 2013, às 18h00min. emprin',&,a�, <»'" "" ""ihl""'"�;l);ll 'r:�;!O
terços) de seus associados. às 19hOOmin, em segOO!la� =oQ."",&'·rm:""tle�.d!?"'�$"''''
de seus associados, às 20hOOmin, em lerWfa e tiUíma�, etJm ;!l:pesar"1ii" <te 'X' ·''1í'i.nmc -'iJj
(dez) associados. para deliberar sobre OS segum!es aSW!1'.cs q<Ie ro'lili:fj�t'H'� il:>l!tlia

1. reforma parcial do Estatuto Social COO! eYci'�() e'w <õ',� ""�.1lIQ:s�,� ",...

90s·

a) alteraçào oo art 25, 111, afimde�iJá-loaredr� �1BJlf,llla"IC,�.tl2I�",.J!\a�
lução n' 3,859110.

'.

b) exclusão do art. 50, IOCISO IX. que dispIie S'JIwe as oom;;eiê®'as;do F">a.'!J.cter\)!;,;!;.�
lho de Administração; e

c) alteraçoo do ano 68, inCISO xxm, eee é'e��.",.="."'�9,"",,&-...ll!�-·awt.i...,

Obs.: A Assembleia Geral não será realizada na sede "o;:W j>I)/ fa2Ia <'l;! e5Pl91' p;!U;!l :a<:�4'
dos cooperados.

-

EDITAl..m: OORVOCAÇ.i!.P
ASSEMBl.BA GeAAl. 01W/.NÁliJA

O Presidente do Conselho de Administração daC�va deCr�� Ifr�� a...'<"íro'Tats ,to
Rio N;'9ro - SCRCREO, no uso das atribuiÇões '1'''''' ihe a:m1ao! G ar.. 29d<o��,� ...._ .,.
asscclacos, que nesta (fala" para efeito de qfJOIUm� scmam, 4Q35 ,f1]�m. 7.iii 1+:<1.a e ,Qtr1rz;.j .?Tl1ç.-rc.d:'
ções de. votar, para se reumrem em Assembleia� �rn.ãria a.iJ(!ff�e.a� mia );:..?,ro ... ;':sT:l!:�.Recreativa Condor, localizaoa na (lJa &,.1;0 ÓD f®Br"""".d' 723, Ce:.w, em """� �'" S,urS;:: """"
dIa 03 de ",brij de 2013, as 1_7hOOmin. em ",,_ifa��, oom{ll�,;1" 'l:)e f:'IO\íl�' '!i1e
seus associados, ás 181l00mm, em seg�nda COO'j"�, "'""" o ",;;"';rTl1} Q)ie _,� m;ll$ él1l! ii.:�".
aSS?Clados, ás 19�OOmlfl, em terceira .e�ltJma�" oom ta �..$.!:"!:<,? ,>je� ryl'It'r�(� '10��
soclaocs, para deliberar sobre os S"'i'Iu..les_,,"'"� � .�® a,a.

.

1_ apresenrsção e dehberaç.'lo do Rela1Ó<1l.> ""�/h!:> áe A<J!,..,Í1'"",,� e !lemars ;b::;:""",�.u
relativos a preslação de contas 00 e'€ZÍc.ode 2IJ1Z,

2 destinação das sobras a""rao� 'l(j�,er0/<;it) áe 2!HZ,
3 apresenlaçao e de!Iberay;lG do p1� de�;Jit"ll para 2!ll1;;> ..

4. aprÇlvação do píano de u�IiZaçl'1" ao FATES I"'r:!> 2013-
5 elelçâ() �e novos I�mbros pa'a integt'ibft:M (I_Cor!�t,4.Y�j.� :rn.a'�i::t i'it1e i1s ';",9.'[; ':1€

2015, a ',m de ,,'-'I'.... i!5 vaga. em atoem;
6. (",ação da veroa jJbh91 men�1Il de va1ty, dos� <!I"" ;)�€$" d'!! -:>i�"i� ;I�.".,..

"'-'nça do Conselno de AdltM/sím,oo'
.

7 flXaçOQ da OOdufa de pféSe11Ça do C<:;m;,:;,,,,, F$';JI. e
8 Bssuntos gerais de Jt1tere$� da CrJ(jlp€f2ID'Ia.

Ob5,: A Coml'6ão Eleitoral li formada pel1>ll(P) ST${"". rGilma! Foitt, C-"'Wden..d.. ' Elettt>ral AiNIl-
no Huebner, Auistent.. " A1en3m1ro Rope1ato. S_j1taoo,

' .

.'

Oba,: As demonstrações contábeis do "",,",c'í,;Í4> limk> e�"'1spaT.1i",,�OI\II. $�""� P.<>9pe«ttí"" esOfão dlv�19aOa. no ende'tlço eletn;"l"", http://_.suG{ed''''''�r.,,,,I!:IÚl :22rtl3,�21WJ.

SilO Bento do lSul, 11 de março de 2l}l3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Inexigibilidade de Licitação - 12/2013

Tipo : Menor Preco - por itens
.

Objeto: CREDENCIAMENTO UNIVERSAL DE LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES CLíNICAS
Entrega dos Envelopes: 14/03/2013 as 08:00 horas.
Abertura dos Envelopes: 14/03/2013 as 08:00 horas,

.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: RUa 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de ségunda à sexta

feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às' 16:00h, fone' (47) 3373-
0247, ou ainda, através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM, 12 de marco de 2013

LAURO FROHLlCH
PREFEITO MUNICIPAL

}
j
r
"
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LÚCIO SASSI

Júri
-

Zocchetto é
condenado
a 26anos

Réu respondeu por tentativa de homicídio,
roubo, posse ilegal de arma e danos públicos

JARAGUÁ DO SUL
.

teria sido o motivo pelo qual o
suspeito, algemado dentro da

viatura, descarregou os sete

projéteis jiu,e haviam dentro
do revólver' 22 escondido na'

.

cuecacóritra os dois policiais.
"Ele roubou e furtou sim, mas
o disparo não foi uma tentativa
de homicídio, mas um ato de

legítima defesa", argumentou.

Débora Remor

Na sessão de ontem do Tri
bunal do Júri, em Jaraguá

do Súl, Sandro José Ferreira

Zocchetto, de 24 anos, foi con
denado a 26 anos e seis meses
de prisão por furto, roubo e

duas tentativas de homicídio
no início de 2012. O réu já está

preso em São Pedro de Alcân
tara, na região metropolitana
de Florianópolis, onde cum- O responsável pela acu

pre pena por tráfico de entor- sação, o Promotor de Justiça
pecentes. Mareio Cota, entendeu que

Zocchetto assaltou um mo- havia uma inversão de valores
tociclista em Ioinville em 28 nessas alegações. "Agora todos
de janeiro, e com a moto veio os policiais são bandidos tor

para Iaraguá do Sul, ende fur- turadores e o réu é a vítima?
tou uma residência no Bair- Atirar pelas costas é legítima
ro Nereu Ramos, na tarde do defesa? Não podemos permi
dia 4 de fevereiro. Durante a tir isso", disse, pedindo a con

fuga, ele perdeu o controle da denação, pelos cinco delitos.
moto, caiu e fugiu para o ma- Além do furto, roubo, tentativa
tagal com a maleta contendo .de homicídio qualificado, Zoe
o notebook e outros objetos cheto também foi condenado
furtados .. Esses fatos foram por dano ao patrimôniopúbli
confirmados pelo réu em todos co, por ter danificado a viatura,
os depoimentos. e por porte ilegal de arma, um

A fuga, a captura feita pela revólver calibre 22.
Polícia Militar e o trajeto den- A juíza Anna Finke Suszek
tro da viatura até a Delegacia leu a sentença pouco depois
de Polícia foram o grande tema. das 19h. Como já era tarde,
de debate durante a sessão de foi adiada a audiência de ou

ontem. Para o advogado de de- tro caso, onde Zocchetto, com
fesa Alexandre Dellagiustina outros três acusados, respon
Barbosa, o réu foi espancado e de por latrocínio. Em agosto

'

torturado. "Sabemos que exis- do ano passado o grupo atirou
te abuso e violência policial, e contra o proprietário de uma

neste caso foi o que aconteceu. pousada, em Corupá, A quadri
O réu foi brutalmente surra- lha foi presa em Iaraguã, após
do", disse o defensor. Este fato bater o veículo numa árvore.

Acusação

.'

PRISÃO ,Sandro Zocchetto (D) está no Presídio de S� Pedro de Alcântara

Acusado tem histórico de fugas
Desde a primeira prisão, por

tráfico de drogas, Zocchetto já
conseguiu fugir três vezes. A pri
meira foi durante uma fuga em

massa, no Presídio Regional de Ia
raguá do Sul, em 2010. Depois de
recapturado, o acusado foi trans
ferido para o Presídio de Joinville.

Escondido dentro de um

latão de lixo, Zocchetto con

seguiu escapar pela segunda

va de dente. E gostaria de pedir
transferência para Joinville, para
ficar mais perto da minha famí
lia", disse Zocchetto ontem, ao

ser questionado sobre as fugas.
Desde agosto,'quando foi recap
turado em Jaraguá, ele está na ala'
de segurança do Presídio de São
Pedro de Alcântara, única unida
de prisional catarinense que ain
da não registrou nenhuma�ga.

vez. Como estava ferido e com

problemas respiratórios, precí
sou de atendimento médico e

apresentou documento falso no

hospital de Ioinville. Durante o

tratamento ele foi reconhecido
e algemado à maca. Mais uma

vez, ele conseguiu fugir. "E vou

fugir sempre que tiver uma opor
tunidade' pois estou há mais de
ummês sem colchão e sem esco-

SE.VOCÊ É DESCENDENTE HÚNGARO
Uma g'rande oportunidade lhe espera!

Eis as vantagens de ser cidadão húngaro:
Poder morar, estudar e trabalhar em qualquer país da União Europeia ser tratado como cidadão eu

ropeu em aeroportos da Europa, pegando fila especial não precisar de visto em países como Estados

Unidos; Canadá, Austrália, etc. Morando na Hungria, poder usufruir de benefícios sociais, como bol
sas universitárias, atendimento de saúde gratuito, escola grátis para filhos menores, etc. Seus filhos

adquirem automaticamente a cidadania europeia .

O que é preciso para ser cidadão hungaro:
• ser filho, neto, bisneto ou tataraneto de húngaro, qualquer que seja o lado (paterno ou materno) e
conhecer fundamentos do idioma húngaro

"CURSO BÁSICO DE HÚNGARO"
Inscreva-se através de e-mail à

Associação Húngara de Jaraguá do Sul

(ahjs.dunantul@gmail.com):
Professora: arquiteta jaraguaense, com especialização (de 01 ano) na Hungria
Frequência: 01 aula noturna de 02 horas por semana
Nível: bem básico, o mínímo para a obtenção da cidadania húngara'
Material didático: direto da Hungria, especial para alunos de língua portuguesa
Local, custo, início e demais informações: após o fechamento das turmas.
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EDUARDO MONTECINO
,

FAMÍLIA Dona Rosemeri, que está desempregada,
ga,sta R$ 2,4mil por ano para trocar as próteses

,

. dos f"llhos Flávio, Fábio e.Flávia

Doação

Ajuda para uma
vidamenos penosa

Família de irmãos que sofrem de tumor nos
olhos busca apoio para comprar próteses
JARAGUÁ DO SUL comprar novas próteses.

. A família, moradora do Bair
ro Estrada Nova, em Jaraguá do
Sul, busca dinheiro para a nova

compra, calculada em R$ 2,4
mil. A única renda da família
vem do pai, Juarez de Souza,
que trabalha como pedreiro em

Barra Velha. A mãe, Rosemeri
Rutsatz, está desempregada e

precisa arrecadar a quantia até
o mês de maio, quando a famí-:
lia irá a São Paulo. Cada prote
se produzida pela empresa Vi
sãotek custam R$ 800. Elas são

confeccionadas sob medida e

Bárbara Elice

os olhos verdes claros de flá
via Alessandra de Souza, de

nove anos, sãoÚO encantadores

que não é possível identificar
qual é o verdadeiro. Seus dois ir

mãos, FlávioWillian de Souza, de
16 anos, e Fábio Eduardo de Sou

za, de oito, também usam próte
se ocular emum dos olhos. Ainda
na infância, os três enfrentaram
um tumor chamado retinoblas
toma e, desde então, precisam
ir a São Paulo todos os anos para

com a córnea da mesma cor.

Segundo Rutsatz, não há ou
tra empresa que venda produtos
com a mesma qualidade na re

gião. Essa não é a' primeira vez

que a família precisa comprar as
próteses. Como são fabricadas
de forma personalizada, con

forme as crianças crescem os

objetos se tornam inadequa
dos e é preciso fabricar maio
res. "Tenho três filhos que exi

gem cuidados. Eu guardo todos
os documentos e papéis, deixo
tudo certo porque isso come

çou há 16 anos e vai ser para a

vida inteira", contou a mãe. O

pai, Juarez, também não enxer

ga de um olho e a doença pode
ter sido herdada pelos filhos.

Custos com

a viagem
A família precisa de

ajuda para comprar as
próteses e também para
se deslocar até a capital
paulista. Rosemeri conta
que a Prefeitura já cedeu
um carro algumas vezes.
No mês de abril, ela
pretende pedir o carro
novamente. Segundo o

secretário municipal de
Saúde, Adernar Possamai,
o serviço de transporte
ocorre somente quando
a pessoa tem cadastro no
SistemaÚnico de Saúde
(SUS) e é encaminhada

pelo posto de saúde.
"Temos dezenas de pa
'cientes que são levados
diariamente para Joinvil
le, Florianópolis, Curitiba
ou Blumenau". Possamai

explica que será necessá
rio avaliar o caso e verifi
car o cadastro dos filhos
de Rosemeri no SUS.

Guaramirim
, -

Aguas realiza
melhorias

A Águas de Guaramirirn está tro

cando dois quilômetros de extensão
da rede de água daRuaGuilherme To
melin, no Bairro Caixa d'Água. A rede
está sendo modificada para as calça- J
das. Segundo o .diretor da Águas de

'jGuaramirirn, Osni Romeu Dencker, o
investimento ultrapassa R$ 165mil re-

ais, porém os benefícios futuros serão
notáveis. "Nós percebemos que em

Guaramirirn as redes'de água estão
instaladas no meio das vias. Quando
um cano estoura ou precisamos fazer
alguns reparos temos que destruir o

asfalto, o que acaba causando danos
enormes aos cofres públicos".

As próximas ruas pavimentadas te
rão sua rede de águamodificada para
as calçadas; facilitando amanutenção
e diminuindo custos.

Corupá
Entrega de

ponte é adiada,
A conclusão das obras daponte do

Packer, na localidade deRio Novo, em
Corupá, foi adiada. Ontem, o prefeito
Luiz Carlos Tamanini visitou o local
e foi informado pelos representantes
da empreiteira de Joinville contratada
para o serviço, que a finalização que
estava agendada para amanhã terá de
ser transferidapara o dia 20. O motivo
seriam problemas na fiação elétrica,
que estaria muito baixa e prejudicou
o andamento dos trabalhos.

I
r
\
1

Jàraguá do Sul
-

Inscrições para
, bolsa de estudo

J

J
J

As inscrições para o programaAu
xílio Financeiro para Alunos de Baixa
Renda Familiar que cursam o Ensi
no Superior no primeiro semestre de
2013 poderão ser feitas 'até a próxima
sexta-feira, através de preenchimento
de formulário eletrônico, disponível
nos sites http://jaraguadosul.sc.gov.br
e http://educacao.jaraguadosul.com.
br. Para realização da inscrição" estão
sendo disponibilizados microcompu
tadores na Biblioteca Pública Munici

pal Rui Barbosa, situada na Avenida
Getúlio Vargas, 245, Centro, em frente
ar: Shopping Breithaupt, A biblioteca
funciona de segunda a sexta-feira, das,
8h às 18h, sem fechar p,ara o almo

ço. E, aos sábados, das 9h às 12h. Já a
documentação exigida no Edital' n°
002/20l3/PMJS deverá ser 'entregue
no setor de Protocolo daPrefeitura, até
sexta-feira, das 8h às 16h.
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alDpeonato Catarinense

Giso é a primeira
baixa no [uventus

Atacante se transfere para o Brasiliense. Outros
dois jogadores também podem deixar o clube

JARAGUÁ DO SUL ciso ver o lado familiar. Ele tem
um filho e está longe da família
há dois anos", afirmou Laís, es

/\ crise financeira começa a posa do atleta, que já afivelou,
Il.afet.ar o Juventus dentro as malas para a viagem rumo

de campo. Se até aqui o técni- ao Planalto Central. Outro que
co Pingo conseguiu 'blindar' o pode deixar o clube em breve
elenco, a situação chegou num é o atacante Leandrinho, Com
ponto insustentável, para al- diversas propostas, o atleta de

guns atletas.
'

cide seu futuro na próxima se-

. É o caso do atacante Giso. gunda-feira. Seu destino pode
Destaque e artilheiro do Mole- ser o futebol de Goiás, no CRAC.

que Travesso na competição, o O goleiro Wanderson é mais
atleta acertou sua transferência um que pode deixar o clube. In
ao Brasiliense. "O Giso gosta clusive já solicitou a liberação de
muito do Juventus, mas é pre- seu contrato para a diretoria. No

Agência Avante!

Juventus desde o ano passado, o
arqueiro atuou em todos os jogos
da Segundona e da PrimeiraDivi
são até o momento.

Baixas a parte, o grupo se

gue treinando para a partida de

domingo, contra o Camboriú. O

jogo é fundamental para a per
manência do tricolor na elite.

Hoje a equipe treina em dois

períodos (9h e 16h). Enquanto
isso, a diretoria tenta antecipar
a partida para sábado, a pedido
da comissão técnica.

Partida contra o

Camb�riú pode ser
antecipada para
sábado, às 16h.

Comunitários e escolares

FME apresenta calendário de eventos'
.

A Fundação Municipal de
.

"Nossa expectativa é de uma

Esportes apresentou ontem seu grande participação da comu

calendário de .eventos escola- nidade nos 'eventos", comen

res e comunitários para o ano. tau Jean Leutprecht, presiden
As principais novidades ficam te da F]\1:E. "Ternos a intenção
por conta da integração do ca- de proporcionar "urna melhor
lendário da autarquia com o da qualidade de vida para a nossa

Secretaria' de Turismo, a volta população. E o esporte tem a

do Torneie> Início no Varzeano e missão de oferecer saúde para
a implantação de um Campeo- todos", complementou.
nato MunicipaÍ de Bocha, com I

A primeira competição agen-
eliminatórias nos bairros. dada é aCopa Iaraguá deVôlei de

Dupla, que acontece nos dias 23

e 24 de março. Por umamaior vi

sibilidade, o evento deixa o Aca

raí e se desloca para a Praça Ân
gelo Piazera, no Centro: ''A praça
se tornará uma arena do volei

bol", informou o coordenador
de eventos da autarquia, Mar

quinhos Ranucci., O calendário

completo pode ser baixado no

'site da FME (www.frnejaragua
dosul.com.br), na aba "Eventos".

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
.'

,II ,-

. .

DESPEDIDA Giso defendeu o Moleque por duas
temporadas e era o artilheiro da equipe no.Estadual

-

se Jaraguá

Zagueiro é
apresentado

Futsal

CSMagenda
amistosos

O Sport Club Iaraguá
'contratou o zagueiro Thiago
Lopes, de 21 anos. O atleta -

foi apresentado na segunda
feira e já treina com o grupo.
Com 1,88m, Thiago joga tan-
to de zagueiro central, como
quarto zagueiro. É natural
de Criciúma e já atuou por
Próspera e Chapecoense. Ele
chega para ajudar o Leão do
Vale com sua experiência, na .

formação dos atletas da base.

A GSM continua sua pre
paraçãopara a Liga Futsal. A
diretoria confirmou partici
pação emmais dois amisto
sos e llUl quadrangular. No
próximo dia 16, o adversário
será o Caça e Tiro, em Lages
(20h). O outro amistoso será
no dia 26, às 20h15, na Are
.na, contra o Carlos Barbosa.
Já nos dias 3, 4 e 5 de abril
a CSM participa de um qua
drangular em Canoinhas,

Football

Manadapronta
paraestre�

Poliesportivo
Blumenau vai
sediar os [ase

A equipe de futebol A Fesporte oficializou
americano Corupá Buffa- Blumenau como sede dos
los inicia. neste sábado, dia Jogos Abertos de Santa Cata-
16, sua participação no Ca- rina (Jasc) nesta temporada.
tarinense. Em Blumenau, Ioínville desistiu de sediar
desafia os Bárbaros do Vale.

I
o evento no mês passado e

"Trabalhamos e treinamos três cidades apresentaram
muito desde o ano passado, interesse: Iaragua do Sul,
paramanter o título em nos- Blumenau e Caçador. Os
sa cidade. Desde já convida - dirigentes da Fesporte op-
mos a torcida para a nossa taram pelo planejamento da
estreia em casa no dia 6 de cidade do Vale do Itajaí, que

NOVIDADE Calendário de eventos mtegra as atividades de esporte e turismo abril", disse o presidente Iu- também detém a melhor in-
--liano Milnitz. fraestrutura.
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GETTY IMAGES

Libertadores

Corinthians precisa de
vitória sobre Tijuana

Com liberação de público no Pacaernbu,
torcida apoia o Timão na noite de hoje

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Após conseguir reverter a
.

determinação judicial que
impedia a presença de públi
co nos seus jogos mandantes,
o Corinthians terá o apoio da
sua torcida no duelo contra o

Tijuana, hoje, às 22h, no Pa
caembu. A novidade foi vista
com bons olhos pelo técnico

Tite, que espera desempenho
positivo dos jogadores. "Den
tro da nossa casa, com apoio
dos nossos torcedores, temos
de fazer a nossa parte", comen-

tau Tite. O Corinthians deve
iniciar o duelo contra o time
mexicano com Cássio, Ales

sandro, Gil, Paulo André, Fábio
Santos, Ralf, Paulinho, Rena

to Augusto, Danilo, Alexandre
Pato e Guerrero. A vitória é es

sencial para as pretensões do

alvinegro paulista em buscar
o bicampeonato da Liberta
dores. Em situação oposta, o·

Atlético Mineiro, é só alegria no
retorno à competição conti
nental. Líder do seu grupo com
boa vantagem, o galo encara o

The Strongest, hoje, às 22h, no
Remando Silles. Não temendo

a altitude boliviana, o técnico
Cuca armou a equipe mineira

para jogar e explorar o contra
ataque. "Jogar na Bolívia é di

fícil, por isso temos que usar

a inteligência e até mesmo a

malandragem", declarou o ata

cante Jô. A provável escalação
do galo éVictor, Marcos Rocha,
Réver, Leonardo Silva, Junior
Cesar, Pierre, Donizete, Ber

nard, Ronaldinho, Diego Tar

delli e Iô. Fechando a rodada, o
São Paulo busca a reabilitação
enfrentando oArsenal, quinta
feira, às 21h30, naArgentina.

Equipes entram em

campo nesta quarta
feira, às 22h.

Premiação

Oscar do Esporte premia osmelhores
Repleto de celebridades, o

Theatro Municipal do Rio de

Janeiro marcou a cerimônia do
Laureus Sports Awards, equi
valente ao Oscar do Esporte.
Com capacidade para 1.739

espectadores, o local ficou lo
tado no decorrer da festa.

O evento contou com a

presença de Morgan Freeman,
Eva Longoria, Maggie Cheung,
Boris Becker, Mika Hakkinen,
Rund Gullit e Beckenbauer. O

corredor jamaicano Usain Bolt
recebeu o prêmio de melhor,
atleta. O tenista inglês Andy
Murray foi eleito revelação.

O corredor dominicano
FeÜx Sanchez recebeu a con

gratulação de melhor retorno.
Atleta de voo livre, o austríaco
FelixBaumgartner ganhou no

quesito ação. Devido às con

quistas na carreira, o' atleta

inglês Sebastian Coe tam

bém foi premiado. Único

brasileiro premiado, o para
atleta da natação Daniel Dias
foi eleito o melhor esportista
com deficiência. No femini

no, a inglesa nadadora Iessí
ca Ennis recebeu o prêmio de
melhor atleta.

No coletivo, a equipe euro

peia de golfe foi premiada. Por
fim, o nadador norte-ameri
cano Michael Phelps fechou
a festa com o prêmio de con

quista excepcional.
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Apontamento: 240625/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS IlDAME Endereço: R ROBER
TO ZIEMANN 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255'300 Cedente: UITRAPISO COMERCIO E
EXPORTACAO IlDA Sacador. - Espécie:DM! - N'Título: N43178/3 - Motivo: falta de pagamen-

.

toValor. R$ 481,24 - Data para pagamento: 18/03/2013- Valor total a pagar R$557,24 Descrição
dos valores: Valordo título:R$481,24 - Juros: R$1,44Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 240645/2013 Sacado: MARCOS CJ.AUDEMIR SCHRAMOWSKI Endereço:
Av.wAlDEMAR GRUBBA, 3511 - JARAGUA 00 SUL - CEP: Cedente: MECANICADIESEL 200
IlDA EPP Sacador. - Espécie:DM! - N° Titulo: 28/01/2013 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 606,00 . Data para pagamento: 18/03/2013-Valor total a pagar R$687,05 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 606,00 - Juros: R$I,81 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 240491/2013 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA: ROBERTO ZIE
MANN, 521 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente: ROOOIL DlSTRIB COMBUST
IlDA Sacador. - Espécie:DM! - N'Titulo: 23/36 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.713,26
- Data para pagamento: 18/03/2013-Valor total a pagarR$8.840,09 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 8.713,26 - Juros: R$ 52,27Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,7I
Apontamento: 240212/2013 Sacado: CELSO MAXIMILIANO Endereço: RUAHERClLIOANA

CLETO GARCIA SN ex I LD N 220 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Cedente: BANCO PA
NAMERlCANO S/A Sacador. - Espécie: CBI - N°Titulo: 51049739 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$I.60I,03 - Data para pagamento: 18/03/2013-Valor total a pagarR$1.767,96 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.601,03 - Juros: R$ 70,44 Emolumentos; R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 240588/2013 Sacado: SR PAO PANlFlCACAO EALllv) CONGEL IlDA Endereço:
R ERMINIO N1COUNI 80 - JARAGUA DO SUL-SC· CEP: 89267-140 Cedente: MOINHO XAN
XERE IND E COM IlDA Sacador: - Espécie: DM! . W Titulo: 25485·2 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$11.200,00 - Data para pagamento: 18/03/2013,Valor total a pagarR$11.343,25
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 11.200,00 - Juros: R$ 41,06 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 240652/2013 Sacado: ElZA DE 0I1VEIRA TONN Endereço: RUA DANIELRU
PEL 323 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: O J D !MOVEIS IlDA
Sacador: - Espécie: DM! - Ns'Ilrulo: 207/RENIT24 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 740,00
- Data para pagamento: 18/03/2013-Valor total a pagarR$816,78 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 740,00 - Juros: R$ 2,22Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23, 10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$14,7I

Apontamento: 240459/2013 Sacado: TISSI COM. INS1l\IACAOMATERIAL Endereço: ESTRA
DA PAUlD VOl1DUNJ - NEREU RAMOS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-830 Cedente:
ZEUS DO BRASIL IlDA Sacador: - Espécie: DM! - N°Titulo: 34244/1 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$320,oo - Data para pagamento: 18/03/2013-Valor total a pagarR$409,08Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros: R$ 1,28 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,1 O Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 24036212013 Sacado: GRAN RAMA INCORPORADOBA IlDA-ME Endereço:
RUA PEDRO GESSER 130 - AMIZADE - JARAGUADO SUL-SC - GEP: 89256-500 Cedente: DEL
TA INDUSTRIACERAMICA S/A Sacador. - Espécie:DM! . N° Titulo: 0303457-01 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$91,98 - Data para pagamento: 18/03/2013-Valor total a pagarR$166,84
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 91,98 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$12,25 - Publi

cação edital:R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência: R$14,7I

Certifico, que esteEditalde Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na
data de 13/03/2013. Jaraguá do Sul (SC), 13 demarço de 2013.

Maooel Gustavo GriesbacbTabelião Substituto
'letal de títulos publicados: 8

CASACHEIA Tite sabe da importância da torcida,
mas quer determinação dos jogadores em campo

Ginástica

Arthur
Zanetti

Nem mesmo o Brasil no

mapa das Olimpíadasmotiva
a ginástica. A falta de apoio
do Comitê Olímpico causou

revolta. "A gente esperava um
caminho mais fácil. Depois
da medalha olímpica não

tem como irmos mais além.
Às vezes, da vontade de chu
tar o balde, mas enquanto
meu técnico aguentar, vou

permanecer", comentou Ar

thur Zanetti, medalhista de
bronze em Londres.

UFC

Belfortem
boa fase

Estrela do UFC Jaraguá
do Sul, o lutador Vitor Belfort

�stá de bem com a vida. Ani
versariando no dia Iode abril,
o brasílejro ganhou um auto

móvel damarca Porsche Boxt -
'

ser como presente adiantado
de Joana Prado, sua esposa.
"Meu presente adiantado de

aniversário, minha mulher é
uma bênção", comentou. No
dia 18 demaio, o brasileiro en
caraRockhold, naArena.

Lutas

Catarinense

noTUF
O Ultimate Cham-

pionship Fighting lançou a

segunda edição do TUF Bra

sil, evento que busca novos

talentos em programa de

reality show, Entre os 28 sele
cionados, a grande novidade
fica para a presença de um

catarinense. Natural de Blu
menau, Juliano Ninja corre

atrás do sonho de integrãr os
lutadores da organização. O
vencedor ganha um contrato

assinado com o UFC.

Jobson

Acusado de

agressão
Envolvido constantemen

te em problemas fora das qua
tro linhas, o ataçante Iobson
voltou a ganhar holofotes. Ex
promessa do Botafogó e atual
mente no São Caetano, o ata
cante foi acusado de agressão
aThayne Bárbara, sua esposa.

. Após prestar depoimento, o

jogador foi liberado pelos po
lidais. A sua mulher garante
que não retornará para a resi
dência da família.
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, ESTÁ NA HORA DE VOCÊ TER UM CARRO
COM TECNOLOGIA DE VERDADE.

CITROEN C3 PICASSO 2013
GL 1.5 FLEX

A PARTIR DE

R$44.990'ÀVISTA

Air bag duplo • Frei�5'ÃBS • Ar-c�dicionad(l-"-Direção �jd;;ulica_ •

. Travamento central das portas ,!a chave' Vidros elétricos-dianteiros e muito mais! .

�VENHA FA.ztRUM T[$T DRIVE NA LE MONDE .

TODAA UNHA CITROEN COM PREÇOS INCRíVEIS E TAXAS A PARTIR DEQ99% a.m.

NOVO CITROEN C3
CITROEN C4 PICASSO
20132.016V

CITROEN AIRCROSS
2013 GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE

R$54.9901
À VISTA

'A PARTIR DE
VERSÕES A PARTIR DE

R$39.9901 (If

.

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

.
;1����Sso/ 3 x R$ 109,00 3 X R$ 174,00 3 X R$ 166,00 3 X R$ 174,00 3 X R$ 174,00

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN
3XR$89,00 3XR$153:oo 3XR$161,00 3XR$153,00 3XR$153,00NOVOC3

3XR$121,00 3XR$185,00 3XR$166,00 3XR$185,00 3XR$185,00UNHAC4

CRÉATIVE TECHNOLOG1E CITRoÊn

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 44.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada
de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. Novo Citroén C3 Origine Flex 12/13 com valor à vista de R$ 39.990,00 e GDC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas
com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99%
a.rn + IOF. Citroén C4 Picasso 2.0 16V 12/13 com valor à vista de R$ 82.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 24 parcelas com taxa 0,89% a.rn + IOF. TC de R$ 855,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco Alfa. Financiamento

Faça revisões em seu veículo regulannente ,.simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 23/03/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. •
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