
Massaranduba
- Festa daCerveja
começa amanhã
Evento acontece no Parque
Municipal. A estrutura

.

tem dois pavilhões para
shows, tenda eletrônica
e praça de alimentação.
A expectativa é de receber
seis mil pessoas .

•111

Atendimento

Águasmuda para
facilitaro serviço
Dentro de dois meses, o
escritório comercial da

Águas de Guaramirim será
transferido para o Centro
da cidade. A proposta
é facilitar o acesso dos
moradores ao atendimento.

Página 6

Futebol

SportJaraguá cede
jogadores ao Iuve
Depois da saída de atletas
devido a atrasos salariais,
a diretoria do Iuventus
vai contar com a ajuda de

jogadores do Leão do Vale
no Catarinense. Partida de

domingo será a última do
técnico Pingo. Página 18

LÚCIO .SASSI

Guaramirim
-

Investigação
deve apontar

.

causas de erros·

....�
..�.,.-

.ASiI/COPEi·
.' Uma Tomada de Contas Especial (TCE)
começa a ser feita hoje na Prefeitura, para
apurar as responsabilidades por falhas nos

últimos dois anos da administração.
Página5

,
....
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Embora atuando num
mercado em que o

tamanho fazmuita

diferença e que está
em processo acelerado
de consolidação, esta
empresa jaraguaense,
que hoje completa 28
anos de atividades, prova
que é possível atuar em
nichos de mercado e

conseguir sucesso.

Lanznaster
Numa época em que
os relógios ainda não
eram tão descartáveis
como nos dias de

hoje, surgia mais uma
relojoaria na cidade. Ela
completa hoje 45 anos

, de atividades e tornou
se ummarco no setor

em nossa região.

Redução
A rede de supermercados
Breithaupt promoveu
a.desonêração dos
ii:npostos da cesta básica
nos itens que participam
daMedida Provisória
609/2013 que reduziu a

zero as alíquotas do PIS e

.' Cofins de Itens da Cesta
Básica. Amedida foi �

anunciada pelo governo
na última sexta-feira e

reduziu impôstos nas
carnes (bovina, suína,
aves, peixes, ovinos e

caprinos), café, óleos
vegetais, margarina,
manteiga, açúcar,
produto dehigiene
bucál, papel higiênico
e sabonete.

Apevi nos
Bairros
Apróxima; edição desta
importante iniciativa da
entidade empresarial
acon demarço, às 19h30,
noAuditório do Sesi.
Na pauta, palestra com
Darcísio Knoch, com
o tema "Aumente seus
lucros administrando ri
seu tempo". O evento terá
como co-financiadora
aPrefeitura de Iaraguã
eapoio daAdjs, Acrevi,
CDL! Fampesc, SebraeI
se, Sesc e Sindicont.
Maiores informações.
pelo telefone (47J
3275-7028 ou viae-mail

www.ocponline.com.br

PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Vendas em alta
os primeiros dados relativos ao

desempenho nas indústrias de
. Santa Catarina em 2013 indicam que,
apesar da queda nas exportações,
houve alta no faturamento e horas
trabalhadas. Em janeiro deste ano, em

comparação com o mesmo mês do
'ano anterior, o setor registrou eleva

ção de 1,6% nas vendas reais e de 3,5%
nas horas utilizadas na produção. Os
dados são da Pesquisa Indicadores

Industriais, divulgada pela Federação
das Indústrias (Fiesc) e pela Confede

ração Nacional da Indústria (CNI). As
maiores altas nas vendas de janeiro
foram registradas nos setores de ma

terial eletrônico e equipamentos de

comunicação (35%) e móveis (31,1%).
No sentido inverso, as piores que
das foram nos setores de máquinas e

equipamentos (-13,2%), . metalurgia
(-7,9%) e têxtil (-5,7%).

DIVULGAÇÃO

DIFA
O governo de Santa Catarina
voltou atrás e suspendeu por 90
dias - retroativos a lv de fevereiro
- a cobrança do diferencial
de alíquotas incidente nas
aquisições de produtos de outras
unidades da federação. Esta
decisão aconteceu após rêuníão
em Brasília, com secretários da
Fazenda dos diversos Estados,
e sua eliminação depende do
sucesso dos acordos que estão
sendo negociados. De acordo
com o secretário de Estado da
Fazenda, Antonio Gavazzoni, a
expectativa era uma perda de
arrecadação de R$ 600milhões
no ano com a adoção da alíquota
de ICMS de 4% sobre produtos
importados, mas, no primeiro
mês, a perda de arrecadação foi
de R$ 900 milhões e por isto o

" governo catarinense já trabalha
com a perspectiva de uma
perda de R$ 1 bilhão.

EDITAL. PREGÃO PRESENCIAL . PARA REGISTRO DE

PREÇOS N° 008/2013. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS
PÚBLICOS. TIPO: Menor Pr-eço por Item. OBJETO: Constitui

objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando
ao Registro de preços a contratação de serviços de caminhão

trucado/traçado (6 x 4) e caminhão basculante com dois diferenciais,
equipados com guindaste hidráulico, em perfeito estado de conservação,
manutenção e funcionamento, com motorista/operador e combustível,
destinados para podas de árvores recolhimento de entulhos e transporte de

.

esterco, barro, macadame e outros materiaisao longo de 12(doze) meses,
conforme especificações e quantidades no ANEXO I e ANEXO III - Minuta
da Ata de Registro de Preços deste edital. REGIMENTO: lei Federal 8.666
de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, DECRETO
6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORAe LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 01 de abril de 2013, no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 14:00 horas do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR
ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e

seis mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 06 de março de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

IN'DICJU)OBES ÍNDICE
SELIC 7.���'Y0. 16.JANEIRO,2013

TR ��o.g?O(? .••.. i.�:r0!(RÇº.�§i�···
CUB �.. :.?�Q,Q? �çº:?Q�ª .

.l.l0Vi!:SPA . ! :º,}�,,!o l�:I\1J\J:tçº:?()�:3
1\Il\ª1)l\� ! Q,�:3"!o l�.I\1@Çº:�()}:3
AÇÕES PETR4 19,38 1t 3,30%

VALE5 33,63 111: 0,81%
.BVMF3 }�,7.{) 1Il:J,8.?O!o

POUPANÇA 0,4134 15,MARÇO.2013
COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT ft 0,54%
OURO + 0,00%

US$ 109,270
US$ 1590,600

CÂMBIO çº��� VENDA
. y@ .

DÓLAR COM.
. 1,�?�ª ),�?�1 !Q,?l°!o

P9r.@'l'Yª': . .. J,ª.�()º ?,()?,()º .:'lII:Q,()ºO!o
EURO ?,��?f} ?,��ª7.. 1!Q,�T'!o
LIBRA 2,9723 2,9742 ft 1,25%

Acijs/Apevi
Na próxima segunda-feira, a plenária das

.

entidades empresariais trará ao Cejas
o analista de projetos, Rui Gregório de
Andrade, para apresentar as atividades
da Financiadora de Estudos e Projetas
(Finep). Imperdível para todos os

que acreditam nos investimentos em

tecnologia para alavancar suas empresas.
Já o presidente do Conselho Comunitário
Penitenciário de Iaraguá do Sul, Álvaro
Leitholdt, e o promotor de Justiça, Márcio
Cotta, apresentarão os investimentos e

benfeitorias realizadas no presídio. Trata
se de um magnífico exemplo de como
comunidade, Justiça e Poder Público

podem trabalhar em sintonia. No espaço
das marcas, o destaque fica para a Agemed,
que fará a apresentação da empresa.

Casa & Construção
A Feira Santa Catarina Casa & Construção'
reunirá em um único lugar empresas
de móveis, decoração, imobiliárias,
construtoras e incorporadoras, arquitetos,
utensílios para o lar e outros setores

ligados à construção civil de todo Estado
de Santa Catarina. Ela acontecerá de
7 a 9 de junho, naArena Iaraguã, e
este ano uma das patrocinadoras será
a rede de lojas Breithaupt. Além das
imobiliárias e lojas locais que já definiram
participação, também confirmou

presença a RVEmpreendimentos, de
Balneário Camboriü, com apresentação de

empreendimentos no litoral catarinense.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04744
1 ° 22.997 250.000,00
2° 22.656 17.100,00
3° 75.07Ó 16.600,00
4° 13.041 16.100,00
5° 52.652 15.200,00·

LOTOMANIA'
SORTEIO N° 1331
01-02 -06-10-11
18 - 23 - 25 - 27 . 30
42 . 56 - 63 - 65 - 68
80 - 82 - 86 - 93 - 99

MEGASENA
SORTEIO N° 1476
04 - 10 - 26 - 37 - 47 - 57

QUINA
SORTEIO N° 3142
20 - 45 - 58 - 69 - 78
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Aação policial realizada ontem de manhã no

Condomínio DanteMinei pela Polícia Civil visa
evitar que os moradores daquela unidade conti

nuem convivendo com vizinhos que adotam práti
cas ilegais e, assim, prejudicam a imagem de quem
está naquele espaço para construir uma vida tran -

.

quila e com bons exemplos para ensinar aos filhos.
Ao cumprirem ordens judiciais com mandados

de busca e prisão contra-suspeitos que seriam tra

ficantes, os policiais tentaram retirar daquele am

biente pessoas que transmitem uma imagem ne-

essa ação. Quando se depararam com a presença
dos policiais, algumas-pessoas que saíam para tra
balhar aprovaram a iniciativa da Polícia para coibir
os atos daqueles que convivem de forma desregra
da naquela ambiente.

Os moradores de bem não querem ver a ima

gem do lugar onde vivem associada aos compor
tamentos ilegais praticados por out�os. Por isso, a
expectativa com a ação da Polícia Civil é que sejam
banidos do mesmo convívio aqueles que denigrem
esse ambiente familiar.

Os moradores de bem uão querem
ver a imagem do lugar Qnde vivem

associada aos comportamentos ilegais
praticados por outros.

gativa àquele bem residencial, que foi conquistado
com muito esforço pelamaioria dos moradores.

O condomínio não pode ficar manchado por

Charge
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Do leitor

Para não se intimidar

Por que você não para pra
pensarna suavida?Gasteum

minuto apertas, faça isso depois
de ler este texto. Quais foram as

suas decepções até aqui? O que
você mais gostou de fazer? O que
ou quem faz você feliz? Sua vida
faz você sorrir? Ótimo! Qual vai
ser o seu futuro? E se, amanhã,
pintar a melhor vaga de empre
go e você não tiver nem o ensino
médio completo? O "se" é muito

importante, você deve parar e

pensar usando ele. Mas aja com
um "eu vou" ou "eu quero", pois
são essas as atitudes mais belas!
Todos devíamos acreditar mais
em simesmos.

Eu mesmo deveria, porque
apenas escrever é fácil. Preci
samos nos preocupar menos

com a internet. Óbvio que elate

ajuda a ficar mais perto do seu

namoradinho (a). Ela, contudo,
te deixamais longe dos seus pais.
Procure-os, aprenda com eles,
saia de casa com eles, amanhã:
pode ser tarde demais! Saia do

computador, assista um filme,

LEIA A falta de leitura toma as

pessoas incapazes, as leva a con
fundir o "mas" com o "rnais" sem
contar outros erros que são ainda
mais ridículos. E não venha dizer

que teveumensinopéssimo, pois
quem faz o próprio ensino é tu,
rapaz ou guria! Mentalize a vitó
ria, não aceite a segunda posição,
você pode ser melhor que qual
quer um. Pergunto a você: quem
não quer ser o melhor?Mas nun
ca passe por cima de ninguém,
use suas forças a seu favor e não
contra as pessoas.

Como pode uma abelha, um
inseto tão pequeno, sermais for
te que você e ainda amedrontar
você? Como pode uma barata
fazer você assustar-se perante
ela? Que é isso?Tais fatos não de
veriam ocorrer. Nós somos mais
fortes. Temos um cérebro enor

me, use-o. Busque coisas novas
e a vida vai recompensar você
com coisasmaravilhosas.

Henrique Maas,
leitor

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Não sejam tolas!
/\ colega me conta que está de namorado novo...

rlFaço perguntas. - Já saíram para tomar um lan
'chei Nem cogito um jantar, afinal, isso está fora de
moda para os "minguados" do cavalheirismo de

hoje. A resposta é não: - Apenas fizemos um lanche
na praça de alimentação do shopping! - Sim, tudo.
bem, fizeram um lanche, mas quem pagou a conta?
- Ora, Prates, cada um pagou a sua, diz-me a colega.

Meu Deus, foi o suficiente para que eu inicias
se uma longa arenga, a garota quieta, só me ouvia.
Disse a ela que toda a vida futura de um casal co

meça no primeiro dia de namoro, se as coisas não
indicarem bom futuro, desista, desista na hora. É
claro que quando elas me ouvem dizer isso devem

pensar que sou louco. Não sou, elas é que são bur
ras, cegas, não querem ver o que lhes espera.

Quando as pessoas têm olhos abertos para a

vida, para perceber a outra pessoa que está ao seu

lado ou à sua frente, não há segredos, a outra pes
soa se vai revelar por gestos e palavras, se revelará
pelo silêncio e pelas posturas do corpo. Mas as mu

lheres, geralmente elas, fazem força para não ver,
não querem perder a bisoa que lhes está à frente,
opa, quis dizer a pessoa ...

Tenho nos meus arquivos uma reportagem pu
blicada por vários jornais no dia Internacional da
Mulher. A manchete diz assim: - Mais mulheres es

tão chefiando suas casas. Mas é claro, osmandriões
estão cada vez mais e mais se atirando nas cordas,'
deixam cada vez mais contas para a mulher pagar.
E tudo começa no lanchinho no shopping: cada um
paga a sua conta... Homem que é homem não admi
te isso, e isso não significa sermachista ou orgulho
so, significa ser cavalheiro. Mulher parceira é uma

coisa, burro de carga é outra. Mas vá dizer isso para
.

os vagabundos mal-educados por suas modernas

mãezinhas, vá. Elas e eles ficam furiosos, pulam nos

saltinhos. Mandriões exploradores!

Mocinha
Se você as vir pelos corredores vai pensar que

está nas ante-salas de um concurso de misses, to
das lá em cima nos saltos, shortinhos de fazer co
rar o padre, blusas decotadíssimas, brincões nas

orelhas, caras e bocas ... Mas nas "intimidades" saia
da frente .. Tanto é verdade que as mulheres da lim

peza foram obrigadas a colocar nos sanitários da

repartição pública - é, uma repartição pública! - o

seguinte aviso: Mocinha, isto aqui não é a sua casa,
depois de usar o vaso sanitário puxe a descarga!
Que horror, que sujas, que imundas.

Shopping
Não é novidade, já falei disso aqui, faz tempo

que faço perguntas às mulheres que limpam ba
nheiros de shoppings e de universidades, a mes

ma pergunta: - Quem suja mais os banheiros, eles
ou elas? - "Ah, Prates, elas, sem dúvida, são muito
mais sujas"! E você as vê arrastando as sandálias
no shopping e não diz ... Baitas sujas, eu as imagi
no em casa, nas intimidades. São sujas, abusadas
e desrespeitosas. Quem duvidar que espere elas
entrarem nos banheiros e depois dê uma olhada ...

Falta dizer
Podem dizer o que quiserem mas que a sujeira

das gurias e dos guris resultou da falta de educa

ção caseira, bah, sem dúvida. Como é que podem
ter bons modos se pai e mãe não os têm, se não
educaram os filhos para a higiene e o respeito aos

ambientes? Esse tipo de gente tem que passar ver

gonha, alguém tem que lhes fazer isso...

.W
DESDE 1919
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Alô, alô
Deputado Carlos Chiodíni
(PMDB) articulajunto à

empresa Oi a ampliação dos
serviços da operadora no
município de Guaramirim.
A ajuda foi solicitadapelo
prefeito Laura Frõh1ich (PSD).

Habitantes

'Segundos estados do Ipplan, ,

i Jaraguá do Sul não.deve
passar de umméximo.de
250mil a 300mil.habitantes,
o'que é interpretado
como ponto favorável ao
projeto desenvolvido
para o futuro da cidade.

Sem definição
Segue indefinida a situação
do PDT no governo. Enquanto
alguns partidos defendem
a nomeação de Ronaldo
Raulino para aSecretaria
Executiva da Câmara, outras
lideranças dizem que o cargo
não fez parte do acerte pré
eleitoral. Na semana passada,
o nome de Raulino era tido
como certo.

Estrutura
Uma das preocupações da
CCO que organiza o UFC
em Iaraguã do Sul é quanto
à estrutura geral da cidade.
Donos de bares, restauranteS:
hotéis e boafes serão
incentivados amelhorar o
atendimento e amanter seus

comércios abertos durante a

madrugada. Maisoe cincomil
turistas devem desembarcar
em J<rr.àguá do Sul.

Penitenciário
Na plenária daAcijs,
napróxima segunda
feira, um dos assuntos
abordados será a segurança
pública.Álvaro teitholdt,

.

presidente do Conselho '

Comunitário Penitenciário,
fará uma, apresentação dos
investimentos realizados no

presídio;apresentará a nova
planta fí�ica e os convênios

i
firmados para o projeto de

, ressocialização dos apenados.

Defesa Civil
A Fecam promove nos
dias 25 e 26 demarço, em

Florianópolis, a 1 a Oficina
Estadual de Gestores
Municipais- com uma das

capacitações voltadas para a
área de Defesa Civil. Participa
do evento o secretário de
Estado,Milton Hobus.

"

www.ocponline.com.br

100 dias

Plenário O governomunicipal já está
fazendo uma pré-avaliação das
metas dos 100 primeiros dias.
A permanência no cargo dos

,

integrantes do primeiro escalão
vai depender do desempenho de
cada um deles nas suas atividades.
Mas, por enquanto, ninguém da

cúpula acredita emmudanças.

Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Eleição sindical
Na próxima semana, os servidores

municipais da região devem ir às ur
nas escolher a nova diretoria do Sinsep.
Pelos dados do sindicato, mais de 2.200

pessoas estão aptas a vetar em uma das
duas chapas inscritas. A escolha estava

prevista para .acontecer no ano passado,
porém, através de liminarna Justiça, um
novo processo foi aberto para que a opo
sição ao grupo que participa do sindicato
desde a década de 1990 pudesse se ins
crever. Os concorrentes são Luiz Cezar
Schõrner (PT), de 47 anos, que hoje atua
como tesoureiro do sindicato, e Cleonis

Rosalia Tomaselli (DEM), 47 anos, que
trabalha como estatística na Secretaria
de Educação e é professora há 28 anos.

Ambos já apresentaram suas propostas
aos trabalhadores, envolvendo a luta

por melhores salários, plano de cargos
e outras reivindicações. Nenhum deles,
porém, levantou a bandeira da transpa
rência com a divulgação de cargos, sa
lários e outros benefícios, nem mesmo

a necessidade de se repensar o serviço
público tão importante ao cidadão. Tan
to Schõrner quanto Cleonis são filiados a

partidos que compõem o governo.

�.

Maior fluência
Com ameta de tornar o

inglês a segunda língua
oficial do município, a
Secretaria de Educação de

Iaraguá deve desenvolver
projeto de intercâmbio para
os professores da rede. O
objetivo é que eles tenham
vivência e fluência. no idioma,
aumentando a capacitação
daqueles que são responsáveis
pelo aprendizado das crianças ..

Respeito religioso
Assembleia Legislativa aprovou ontem
projeto de lei do deputado Carlos Chiodini
(PMDB), que cria o Dia de Combate à
Intolerância Religiosa, a ser lembrado
anualmente em 29 de agosto. "Cada
indivíduo tem o sagrado direito de seguir
quaisquer crenças, sem que isso sejamotivo
de intolerância social", defendeu o autor da

proposta, que segue agora para sanção do
governador Raimundo Colombo.

Qualificação _

,Dieter Janssen está em São Paulo

acompanhado do secretário de

Administração, Sérgio Kuchenbecker. Os
dois participam de um curso de Gestão
Pública, com nomes reconhecidos
internacionalmente.

Feira com normas
Acatando recomendação do Ministério
Público, a Prefeitura de Jaraguá do
Sul passará a exigir alvará sanitário e

autorização da Cidasc para a realização de
feiras de animais e filhotes no município.

Melhoria avaliada
Prefeito DieterIanssen (PP) e o vice Jaime Negherbon
(PMDB) avaliam a.possibilidade de fazer melhorias

na Ponte do Portal. A preocupação com os

congestionamentos é crescente. Além disso, o governo
pretende melhorar a imagem da entrada da cidade.

Economia
Prefeito de Corupá, LuizCarlos Tamanini (PMDB), reuniu o
secretariado e pediu reforço na economia. A preocupação
extra com o caixa é devido ao pagamento de precatórios,
que deve consumirmais de R$ 1 milhão neste ano.

Amelhor

Sthemart.
IDI'OMAS IODe

Do Zé Simão, ontem, na Folha de São Paulo,
sobre a escolha do novo Papa: "Aliás, argentino
foi rebaixado: de Deus para Papa!".

Convenção do PSDB
OS tucanos se preparam para convenção marcada para
próxima semana, dia 20. É esperada a recondução de
Isaura Silveira paramais um mandato na presidência.
A composição completa do diretório pode mostrar os
caminhos que o partido tomará nas eleições de 2014.

·V"

oleifOlinteligente ué'aprender ingiês!�_" _"",_""'eo_'" A0'�
---- - - - - - - -

(47) 3371·7665

www.thesmarloneídiomas.com.br
lltendlmento@thasll1artoneldiomas.com.br 1II1II thesmartoneldiomas
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TOlDada de Contas

.Contabilidade passapor investigação
Prefeitura contrata

e!llpresa para apurar
responsabilidade por
supostos erros dos
últimos dois anos
daadministração

GUARAMIRIM

Verônica Lemus

Uma Tomada de Contas Es

pecial (TCE) começa a ser

feita hoje na Prefeitura de Gua
ramirim para apurar a respon
sabilidade por erros de proce
dimento contábil nos últimos
dois anos de gestão. Uma em

presa 'de Florianópolis foi con
tratada através de licitação, no
valor de R$ 16 mil, para fazer a

investigação, em um prazo que
pode-levar de 10a 15 dias.

"A princípio, vão ser ana
lisados os últimos dois anos,
mas se for considerado pela
empresa que será preciso rever

os quatro anos, vamos ter que
fazer", adianta o prefeito Lau
ro Prõhlich (PSD), que preferiu
não dar detalhes sobre os erros

levantados que levaram o Exe
cutivo a adotar o procedimen
to. "Não vamos antecipar nada
para não sofrermos punição,
mas, com certeza, ao final das

apurações, vamos divulgar para
a imprensa", disse.

'-

Segundo Frõhlich, foi o pró-

Em Jaraguá do Sul, as audi
torias iniciadas pela atual gestão
ainda não foram concluídas. No
fim de janeiro, o procurador da
Prefeitura, Raphael Rocha Lopes,
havia comentado que os primei
ros resultados poderiam sair no
mês de março. Contudo, a expec-

LÚCIOSASSI EDUARDO MONTECINO

>
!

�
}

I
I
I
I
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VARREDURA Lauro Frõhlich (E) afirma que procedimento vai apontar responsáveis por erros
contábeis. Já o antecessor, Nilson Bylaardt, diz que governo deveria se preocupar com quadro atual ,

prio Tribunal de Contas que
recomendou que a Prefeitura

aplicasse a tomada de contas,
sendo que os dados apurados
,serão encaminhados ao órgão

:;,
que fará o julgamento. "O Tri
bunal de Contas é o fiscaliza-

dor, precisamos informar a eles
em que situação encontramos

a Prefeitura, para depois não
sermos responsabilizados (pe
las possíveis irregularidades a

serem encontradas)", explicou.
Ao saber do procedimento,

o ex-prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB), afirmou que encara

a decisão do sucessor com na

turalidade' mas não deixou de
fazer uma provocação. "Isso é

natural, apesar de que as con

tas de 2011 já foram aprova-

das pelo TCE, então, não há o

que contestar. Além disso, eles
precisàm explicar as contas de
janeiro e fevereiro deste gover
no que, pelo que tenho acom

panhado' estão uma bagunça",
disse Bylaardt.

Será feita averiguação interna em Iaraguá
tativa não se concretizou. "Acho

que até o final do mês não deve
sair nada, mas na hora certa, va
mos repassar as informações",
disse. Ainda de acordo com Lo

pes, nenhuma auditoria revelou
até omomento a necessidade de
umaTomada de ContasEspecial.

realizados. "É no dia a dia que
vão surgindo (as suspeitas):
Toda semana tem coisa sendo
levantada, aí ou elas vão para
a Procuradoria ou Controlado
ria", explicou.

Além disso, o procura
dor descartou, no momento,

a necessidade de contratar

empresa terceirizada para as

apurações. "Porque além das
dificuldades legais para isso, o
próprio Tribunal de Contas faz
o controle externo de algumas.
situações", informou o produ
radar geral do munícípío.

Desde janeiro, a Prefeitura
tem feito análises nos valores
de alguns contratos, que foram
considerados excessivos, na

efetividade dos pagamentos e

também na prestação dos ser

viços contratados, pois há sus

peitas de que alguns não foram
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Infraestrutura

Ações para combateralagamentos
Investimento em

tubulação de rua

paralela deve acabar
com as cheias em

área do Centro

MASSARANDUBA

Natália Trentini

OS moradores das ruas Hel
muth Sprung e Erich Leu,

pontos recorrentes de alaga
mento em Massaranduba, es

peram não reviver os proble
mas enfrentados em dias de
chuva forte. A Prefeitura está
em processo de finalização da

instalação de 200 metros de tu

bulação na Rua 25 de Julho.
A obra, no valor de R$ 60

mil, pretende dar vazão à tu

bulação das duas ruas para
lelas. "Estamos desafogando
toda essa região, vai funcio
nar como uma rede de ligação
para tirar as águas do local",
afirmou o secretário de Obras,
Hilário Fritzke.

Segundo ele, o problema é

MUDANÇA Dencker d.iZ
que transferência foi um

pedido da população

LÚCIO SASSI .

SOLUÇÃO Instalação de tubos na Rua 25 de Julho está quase pronta

causado pela falta de tubula

ção, já que as águas chegam
às residências apenas em dias
com grande volume de chuva.

Aumentar a atual galeria de
travessia na SC-413 também
deve contribuir para a vazão

da água represada. "É um

,

.Aguas deGuaramirim
vai transferir o escritório
Dentro de 60 dias, o escri

tório comercial da Águas de
Guaramirim será transferido

para o Centro da cidade. Hoje,
os moradores que precisam ti
rar segunda via de boletos, pe
dir ligação ou transferência de
rede, se deslocam até a sede da

companhia, no Bairro Recanto
.

Feliz, próximo à divisa com Ja
raguá do Sul.

I A sala onde funcionará a

central fica na Rua 28 de Agos
to, ao lado da Associação Em

presarial de Guaramirim. De

acordo com o diretor da Águas
de Guaramirim, Osni Dencker,
a mudança atende a uma rei

vindicação da população.
"Quem vem de outro bair

ro muitas .vezes precisa pegar
dois ônibus para chegar até
a sede. Depois ainda precisa
voltar ao Centro para fazer os

pagamentos no banco. Assim,

o atendimento fica mais aces

sível", explicou. Nos primeiros
meses o atendimento deve
continuar nos dois locais, até
que as pessoas se acostumem

com o novo endereço.

Expansão
da rede

Com a finalização da trans

ferência da adutora na Rua Gui
lherme Tomelin, no Bairro Caixa
d' Água, umprojeto de expansão
da rede deve terandamento e a

distribuição de água será levada
ao Bairro Rio Branco.

"Estamos esperando uma

análise do Deinfra para dar an
damento ao projeto", disse Den
cker. Serão beneficiadas cerca

de 80 famílias, escolas e restau

rantes que enfrentam dificulda
des com a Vigilância Sanitária

por não terem água tratada.

"

ponto importante, foi feita so

licitação ao Deinfra em 2010 e

a obra poderá ser feita junto
com a revitalização da rodo-

Coletivos
"

Melhorias
nos pontos
A Diretoria de Trânsito de

Jaraguá do Sul irIiciou os tra

balhos de revitalização dos

abrigos de passageiros do

transporte coletivo. Um levan
tamento preliminar apontou
50 situações consideradas

urgentes, 20 das quais clas
sificadas como críticas, pre
cisando de substituição ime
diata. As principais situações
catalogadas envolvem pro-

.

blemas estruturais, ferrugem
e desnivelamento dos abri

gos, uso irregular de propa
gandas, adesivos e cartazes. A

primeira ação será a substitui

ção provisória de alguns abri
gos até que o Ipplan (Instituto
de Pesquisa e Planejamento
Físico-Territorial de Jaraguá
do Sul) termine o estudo sobre /

um novo modelo de ponto,
adequado às necessidades da
cidade. Depois, haverá a subs

tituição pelomodelo adotado.

via, prometida para este ano",
comentou o secretário.

A água não chega a inva
dir o salão de Cristina Vick, 33
anos, mas a frente do estabele

cimento sempre enche de água
em dias de chuva forte. "As
clientes não têm como chegar
ao salão. Já teve vezes que tive

que pedir para entrarem pelos
fundos", lembra a cabeleirei
ra. Com a nova tubulação, a

expectativa é que o problema
seja resolvido. "A água só não

tinha por onde sair, esperamos
que agora isso não aconteça
mais", completou.

Já o proprietário de uma

lanchonete, Antônio Carlos de

Moraes, 49 anos, está um pou
co cético quanto à eficiência da
obra. Apenas este ano, foram
três dias de trabalho perdidos
por causa da água. "Quando
chove o pessoal ITem vem mais

aqui, porque sabe que entra

água. Eu não entendo nadá dis
so, mas acho que o que preci
sava mesmo é trocar essa tubu

lação (da rua Helmuth Sprung)
que émuito antiga", afirmou.

Trânsito

Guaramirim
criaConselho
ASecretaria de Planejamen

to de Guaramirim está criando
o Conselho Municipal de Trân
sito. A estrutura terá a parti
cípação de representantes do

Executivo, Polícias Civil e Mili
tar, Aciag, Transportes Coleti-.
vos, Clic eCentros deFormação
de Condutores. Para a próxima
terça-feira, está programada a

reunião para eleição do presi
dente, vice-presidente e secre

tário. De acordo com o fiscal de

Planejamento, Gladecir Falcão,
o projeto de criação do conse

lho faia feito em 2008. "Esta
mos começando tudo de novo,
precisamos elaborar um esta

tuto para irIiciar as atividades".
O conselho terá reuniões men
sais para tratar das adequações
do trânsito, tais como sinaliza

ção, horário para carga e des

-carga, entre outros. O próximo
passo será a criação da gerên
cia deTrânsito.
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Confiraasprincipaisatrações
CINECLUBE DIVERSIDADE CULTURAL - Sessões de cinema

gratuitas no Centro Cultural de Pomerode nos dias
16, 17,23 e 24 de março.

ROTA ENXAIMEL - Durante a Osterfest, a Rota Enxaimel vai

resgatar a cultura e a gastronomia típica alemã.
Casa Siewert - Tradicional propriedade rural com exposição de

equipamentos antigos e novos. Preço: R$ 5 por pessoa.

SCHLITTENFAHRT (Passeio de Zorra) - Comum nas

propriedades rurais da região, o "Schlítten" (zorra em português)
facilita o trabalhá no campo no transporte de trato. Preço: R$ 5

por pessoa.

PASSEIO COM CARRO DE MOLA - O passeio resgata o

saudosismo do deslocamento em carros de mola, carruagens
de tração animal precursoras dos automóveis. Preço: R$ 8 por.

pessoa.
-

OSTERKAFFEE - Tradicionalmente as famílias pomerodenses se

encontram para tomar um café da tarde. As Ornas são famosas

por servir umamesa farta, com cucas e docinhos preparados por
elas mesmas. Buffet livre - R$ 15 por pessoa.

OSTERMARKT (feira de artesanato) - Das 10h às 18h, no Centro
Cultural de Pomerode. São cerca de 20 estandes, organizados
pela Associação dos Artistas eArtesãos de Pomerode.

OSTERHASEN-BAUERNHOF (Sítio do Coelho da Páscoa) -

Um cenário digno dos melhores contos infantis e aberto para
visitação. Preço: R$10 para adultos e R$ 5 para crianças.

OSTERBAUM (Árvore de Páscoa) - É uma tradição que
veio daAlemanha e émantida pelos descendentes até hoje.
A gigante Osterbaum está montada no Centro Cultural da
cidade.

OSTERFEUER - Na quinta-feira santa (28/3), é realizada a

procissão do fogo pelas ruas de Pomerode. Essa caminhada, com
velas acesas se chama Osterfeuer e lembra uma tradição que vem
desde o século 8.

STÜPPEN (Serenata de Páscoa) - Grupos de músicos, amadores e

- profissionais saem a pé após ameia-noite e vão de casa em casa.

anunciar a ressurreição de Jesus Cristo.

PASSEIO DE BICICLETAS DECORADAS - O passeio de bicicleta
será realizado no dia 17 de março, a partir das 10h, e é aberto a

todos os interessados.

TEATRO MUNICIPAL - Dia 24 de março, às 17h, será apresentada
a peça teatral "A Páscoa da Família Zilz", que fala sobre os

costumes alemães passados de geração em geração até

os dias de hoje. A entrada é gratuita.

Para visitar

UlDa cidade
contagiada pelo
etíma de Páscoa

FOTOS DNULGAÇÃO

Pomerode celebra a 5º Osterfest. Casas, comércios e locais

públicos estão enfeitados para receber o público.
JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

"""""....� erca de nove mil

pessoas já passa
ram pela §a Os

terfest, o Festival
de Páscoa de Po

�1r'IIIP"'" merode. Desde o

dia 2 de março, a cidade está de
corada de acordo com a tradição
alemã para celebrar a data. Feira
de Artesanato, concursos, pas
seios e gastronomia recheiam a

programação. A festa acontece

nos fins de semana, até o dia 30

de março.
As atrações culturais intera

gem com toda a cidade. Casas,
comércios e locais públicos es

tão enfeitados para a festa. Nes
te ano, a tradicional Osterbaum,
aÁrvore de Páscoa, está decora
da com 15 mil casquinhas colo
ridas, três mil a mais do que no
ano passado. A árvore é monta
da com galhos secos que simbo
lizam omomento de sofrimento
e da morte de Jesus Cristo. Nos

galhos são colocadas as cascas

de ovos coloridos, símbolo da

alegria da vida e a ressurreição.
No Centro Cultural os visitan

tes podem participar de sessões

gratuitas de cinema, oficina de

pintura na casca de ovo�·um cos-

tume alemão, e a "Ostermarkt'; a
feira de artesanatos. Pela primei
ra vez na programação, a Rota

Enxaimel oferece hospedagem,
passeios, trilha na natureza e ali

mentação típica aos turistas. As

Osterbaum,
a Árvore de

Páscoa, está
enfeitada
com 15 mil

casquinhas
de ovos

pintadas à
mão

.maís de 240 edificações em en

xaimel de Pomerode formam o

maior acervo desse tipo de cons

trução fora da Alemanha. Para
mais informações, o telefone de
contato é 3387�2627.

Massaranduba celebra FestaNacional daCelVej�
Muita música e cerveja a Na Arena Sertaneja, so-

R$ 2. Essas são as atrações da bem ao palco as duplas Alex
FestaNacional daCerveja, que eWillian, Elton e Fernando e

acontece amanhã, no Parque. o cantor Edu Farias. Na tenda
de Eventos de Massaranduba. Green Beats, com cerca de mil
São dois "pavílhões para sho- metros quadrados, quem ani

ws, tenda eletrônica e praça ma a festa é o DJ Conrado, DJ
de alimentação. A expectativa Alan, Marcelo Luis, Diego Fel
é que seis mil pessoas partici - ler,

.

Diego Alvez,·Davi Cecato
pem da festa. e Andre Heat. As cervejas co_;'

No Pavilhão de Bandas, os mercializadas serão Brahma

grupos San Marino, 'Ialagaço lata e copão de chope Germa
e Os Baileiros animam o bai - nia, com preço único de R$
le. No local há dois palcos, um 2. Um dos organizadores da
de frente para o outro, para festa, Ismael Baseggio estima

que as apresentações aconte- a comercialização de 15 mil

çam sem nenhum intervalo. litros de bebida. Os primei-
, tll"IIHllllllhltHLi,htllll ,j"IHll1f,

ros mil ingressos estão-sendo
vendidos a R$ 20. Outros mil

ingressos, do segundo' lote,
custam R$ 25 .� no local o pre
ço será R$ 30.

Em Jaraguá do Sul, os

pontos de venda são o Posto
MimeMatriz, Posto MimeKo
hlbach e Posto Mime Weg 2.

Em Schroeder, o Posto Mime
também vende ingressos.
Em Guaramirim, as vendas
acontecem no Posto 28 e, em

Corupá, no Posto Faina. Para
mais informações, os telefo
nes de contato são 9952-0001

e 7814-8164.

I '
- II!
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BOID dia!
ROje é sexta-feira, dia 15 de

março,Dia da Escola.Hoje
também é dia de happy hour,
de combinar aquele churras,
de viajar, de fazer amigos, de
namorar, é dia pra tudo.Menos

para ficar triste. Estamos com
binados!?Então vamos que va
mos à coluna, que será lida por
mais de 30mil pessoas.Mas an

tes, para refletir, umafrase bem
bacana do "Chorão": "A vida
me ensinou a nunca desistir.
Nem ganhar, nem perder, mas
procurar evoluir':

Domingo
de Páscoa
Kalico Lehmanns, um dos caps
do Restaurante Lehmann's,
mandou avisar que dia 31 de

março, domingo de Páscoa,
'

a casa estará aberta com um

super cardápio, incluindo o

delicioso bacalhau. Quer saber
mais? Ligue 3376-4822.

Moa Gonçalves

COQUETEL O presidente do gTupo Marisol Giuliano Donini (E), os
proprietários da Javel, Maria Regina Costa e Elder Costa, e o Sr. Vicente

Donini, quarta-feira, ocasião em que recebeu seu Fiat 500, edição limitada'

Prêmio
Marisol
Os nomes vips E: imprensa da

-

• _
,,.
A

regiao tem encontro marcado
hoje à noite, às 19h30, para
conferir um encontro super
especial. Vai rolar no Auditório
da AcademiaMarisol 0'10°
Prêmio Academia do Varejo,
que premia os melhores do
ano de 2012. O convite deste
colunista já está em destaque
na agenda. Será uma noite pra
lá de concorrida!

Estação
Masculina
Quando falamos na nova
estação, o outono, sempre
nos lembraÍnos de roupas,
acessórios e afins. Mas

esquecemos q}le a partemais
gostosa do ano no Brasil
também pede um bom perfume.
Embora seja uma escolhamuito

,

pessoal, vai aqui uma dica
para você, homem, transitar
nessa estação, que inicia com
maestria no dia 21 de março.
Estou falando do The One, da
Dolce Gabbana. O mulherio tem

rasgado elogios. Onde encontra?
Na Le'Bru Perfumes.

PRESENÇA Paula Escobar, Marinei Garcia e

Carolina Bardi.:il conferindo as delícias do Kantan

Novo brinquedo
MartinWerninghaus, um dos
herdeiros do grupoWeg, está
com brinquedinho novo. Um
luxuoso avião de oito lugares,
que atinge a velocidade 700
km/h e custa a bagatela de 5

milhões de dólares. Está na

garagem do hangar do litoral
catarinense. Breve vou dar
meu rasante. O convite foi
feito. Thanks!

Vinho
Uma turma de fino trato e

paladar apurado vai conferir,
no próximo dia 20 de março,
na Enoteca Decanter, a
Degustação Schild, o grande
nome de Barossa Valley, na
Austrália. Serão horas de
muito papo entre amigos.
A noite será proporcionada
por Thiago Airoso Meneses!
Anotado!

'
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DÉCADA
O meu

amigo Jorge
Vieira ainda

reeebendo
cumprimentos
pelos dez anos
à frente do

Restaurante

AI_-weg

• A festa de casamento
de Girlane Rúbini Pradi
e Otávio FrancQ Amaral
é comentada até hoje no
high de nossa urbe!

• Fred Fabris (Optico,
Safira) já começou a

distribuir os convites
do seu aniversário, que
ocorre dia 19 de março.

• O RotaryClub de

Jaraguá promove hoje à

noite, às 19h30, na sede
do Círculo Italiano, a 4a

Noite do Risota .

Bate palmas
Quem esqueceu ainda está em
temo de se desculpar: ontem,
o empresário Cristiano Rausís,
o nosso querído amigo Crís,
foi o grande aniversariante da
cidade. Parabéns, garoto! O

'

nosso desejo é que você seja
plenamente feliz.

3370�3242

moagoncalves@netuno.com�br

Energia
o meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para o

amigo Dinar "Brasa", capitão do Supermercado Brasão, que
sempre acompanha a coluna. Aquele abraço.

Sambanejo
-

Hoje, á Upper Floor vai pegar fogo, se é que você me entende.
Leandro eAlex vão reu�ir o melhor de nosso creme sertanejo
e do pagode para uma grande noitada. Anote aí: a festa será
comandada pela excelente dupla Nicolas & Mateus e o grupo
Atitude. Nem precisa consultar aMãe Dinah, vai ser festão.

Rasgando
Pois é, se recado ou conselho fosse bom, seria emitido boleto
bancário para pagamento online. Nemme perguntem o porquê.
Como diz uma amiga deste colunista: "hoje eu não estou rasgando"!

Beleza
Vocês já notaram como a

indústria da beleza lança a

cada dia um.novo creme para
a noite? Pois é, a invasão de
cosméticos para uso noturno
intensificou e, segundo Suelen
Lescovitz, os resultados são os

melhores. Então, darlings bom
sono com uma pele de sonho.

Espaço Maior
A turma de bom gosto e

descolada da urbe sorriso tem
um novo conceito de academia
em nossa cidade. A Espaço
Maior faz o maior sucesso.
Com aparelhos de última

,

geração, ficou um luxo. Quem
se preocupa em cuidar do

corpo, agradece!

Rodízio'
Embora as reservas demesa estejam praticamente esgotadas, seria
um crime este colunista não comentar, mais uma vez, sobre o

rodízio de frutos domar que rola hoje à noite no Restaurante Park
Aurora. Mais de 230 pessoas confirmaram presença. De nada!

1'a Cota Únfca� pagamoow
15 de abrU com 20% de desconto;

2<i Cota Única� pagamento
até 15 demaio" coro j 0% de desconto;
aÍ! Cota Ür.rica:. pagamento
até 17 de Junho�m 5% de- (!fe:sc�mt();
Pagamento em até seislIlaesl'

, � desoontes#

• Não émentira, não. Os
carros movidos a energia
elétrica chegáram ao

Brasil e até a Porsche
estará disponível neste
segmento no novo século. 1

, i

J
• O empresário João

. CarlosMãrcatto, o longa,
vai comemorar a idade
nova hoje, ao lado da
esposa Sônia, em terras
americanas. Cheers!

• Sabe o que o cantor

americano Bon [oui mais
., amou em sua última

estada no Brasil? O
bumbum das cariocas!

... FábioMuller também
bate as taças e faz tim
tim bem nesta sexta

[eira;Os cumprimentos
da coluna.

• POl; que as roupas
femininas são nootoadns
a partir da esquerda e as

masculinas da direita?

.Adote um. cão

• Com essa,fui

I
j

i
i
I
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Marlete D. Pfiffer
Moacir José Dias
Osmar Lienemann
Paulo Eduardo Borchardt
Rafael Bahr
Roseane Maria Krawuski
Rosemar Repelato
Salim Jose Dequech
Samuel Lopes
Silvana Muller
Valmor Sifert
Wera Bein
Werner A. F. Viergutz dois, é hora de viver intensamente as

suas emoções. Cor: verde-escuro.
.J�.. rm:· l> uOJobIBfIui::lEnlul' l � 1 t j 1 li. ][.il; : II : : ! :

www.ocponline.com.br
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Horóscopo �"'.

IT ÁRIES
Siga a sua intuição nos negócios.
Mantenha o seu.anonimato no trabalho
e só terá a ganhar. A noite se mostra

perfeita para separar o certo do errado.

Mudanças profundas e promissoras
vão marcar a vida a dois. Cor: branco.

TOURO

� Mercúrio deixa você mais falante,
comunicativo(a) e capaz de uma

maior interação com as pessoas que
fazem parte do seu convívio. Escolhas
individualistas não terão vez - o bem-
estar da relação a dois está em jogo.
Cor: amarelo.

GÊMEOS

1[ Atividades que favoreçam o seu

anonimato são as mais favorecidas
neste momento. Aposte alto na

sua capacidade de concentração e

planejamento no trabalho. À noite,
convém dar mais atenção à saúde.
Cor: pink.

CÃNCER

-�
Você estará mais sensível às

::::..D necessidades dos outros. Assuntos
místicos e filosóficos podem atrair
o seu interesse. Aposte alto na sua
capacidade de aprendizado. No
campo afetivo, você estará seguro(a):
aprofunde vínculos! Cor:roxo.

ól
LEÃo
Este é o momento de tomar atitudes

práticas com relação a questões que
incomodam. No campo afetivo, as
relações desgastadas correm perigo.
Já os interesses em comum devem
fortaleceros laços de afeto existentes.
Cor: tons claros.

VIRGEM

lU>
Você vai sentir uma maior integração
com tudo, como se as coisas
estivessem no lugar, de acordo com
sua natureza e função. No amor,
a fase é tão boa para quem está
comprometido como para quem
começa uma paixão. Cor: tons pastel.

UBRA

.n, Mostre mais interesse por sua

profissão e veja como tudo acontece
de forma natural. Poderá sentir
necessidade de avaliar o que tem ou

não valor no. campo afetivo. À noite,
o astral revela maior erotismo. Cor:
amarelo.

ESCORPIÃO

ITl
Você terá sucesso em tudo que envolva

prazer, inspiração e criatividade.
Quanto mais envolvido(a) estiver com a

sua profissão, maior será seu sucesso.

No campo sentimental, é hora de se

declarar a quem ama. Cor: rosa.

SAGITÁRIO
Bom dia para quem trabalha em casa

.X'
ou por conta própria. Há boas chances
de conciliar as questões práticas com
a imaginação. No amor, você terá a
sensação de que as coisas andam
amarradas. Mantenha-se na rotina.
Cor: lilás.

CAPRICÓRNIO

'Jo
Bom dia para expressar o seu lado
mais criativo. No campo afetivo,
o astral pede um pouco mais de
maturidade em suas ações. Se está
livre, abuse do seu magnetismo
pessoal, pois ele vai funcionar como
um ímã. Cor: amarelo..

AQUÁRIO

i"""""" Bom dia para quem trabalha em casa
"""""" ou por conta própria. Não deixe que o

comodismo impeça você de conquistar
seus'sonhos e suãs.ambições. O
desejo de ficar só pode prevalecer no li'

o decorrer-desta noite, Cor: branco.
'

PEIXES

ti
A razão e a emoção vão estar em
equilíbrio, da mesma forma que
a imaginação e o senso prático.
Aproveite o momento para dar
dinamismo às atividades de rotina, A

Crônica

Era umavez... Um papa
dinheiro, mas não sabia que era tanto.

Fé no coração e carteira na mão.
- Não é isso. Você não entendeu ... Foi
uma metáfora: um pastor para guiar
o rebanho de Deus. Tá louco, se o

Ectir Macedo entrasse, ia ter pedágio
nas portas do céu e condomínios
caríssimos no paraíso.
- Que seja. Ainda bem que, quando
estive em Roma, só comprei
souvenires do papa João Paulo. Se eu

"

- Claro que não. Eu acho. Será que o

novo papa vai cair nas graças do povo?
- Sempre cai. O que ele não pode
é fechar os olhos para os casos de

pedofilia e outras coisas que a Igreja
não quer ver.
- Isso é verdade. A Igreja precisa se

modernizar.
- Abrir a mente.
- O próximo papa deveria ser uma

mulher!
- A Dilma apoiaria.
- Ela se candidataria.
- Mas ... E como ela faria? Iria se

consultar com Deus ou com o Lula?
- Isso não seria problema. Ela acha que
os dois são a mesma pessoa.
- Bem, pelo menos agora posso fazer
uma piadinha pra postar no meu
Facebook.

.

- Piada com o papa? Que maldade.
- Vou colocar uma foto do capitão
Nascimento dizendo: Pede pra sair, 16.

tivesse comprado coisas com a foto
do Bento XVI, ia pedirmeu dinheiro
de volta. Será que as coisas que ele

abençoou perderam o poder?

João Chiodiní,
escritor

escritor@joaochiodinÚom.br .

- 'Q�e coisa, hei�!?
- O que, Júlio?
- O papa Bento. Renunciar. Quem diria.
- Fraco! Alemão fraco!
- Deixa de ser maldoso, ele tá muito
velho.
- Ele não sabia que ia ficar velho

quando aceitou ser papa? Achou que o

tempo ia parar?
- Não é isso. Ele não tem mais forças
e nem cabeça para ser um líder dessa
natureza no mundo de hoje.
- A coisa tá feia! Até o papa tá pedindo
demissão.
- Você viu o pronunciamento daquele
cardeal?
- Não. O que ele disse?
- Que o novo papa terá que ser um

pastor para a Igreja.
- Pastor?
- É.
- lxii. O Edir Macedo comprou o

Vaticano? Sabia que esse cara ganhava

Cinema
JARAGuÁ DO SUL PARK SHOPPING
Programação de 15/3 a 22/3

•. ARCOPLEX 1
• Oz - Mágico e Poderoso - Dublado -14h, 16h30, 19h, 21h30
.ARCOPLEX 2
• Lincoln - Legendado - 15h, 18h, 21 h
• ARCOPLEX 3
• Inatividade Paranormal - Dublado - -14h, 15h50
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 17h40".19h30,
21h20

Novelas
FLOR DO CIIRIBE - GLOBO· 18B

Cassiano se desespera quando Duque lhe diz que está em um

presídio de segurança máxima. Ester tenta falar com Cassiano, mas
não consegue. Alberto finge para Dom Rafael que está surpreso com

a presença de cristais de sal no saco dos diamantes. Ester mente para
Olívia, diz que Cassiano ligou e está bem. Cristal demonstra interesse

por Cassiano. Dom Rafael mente para Cristal, dizendo que Cassiano
é um marginal e está preso na delegacia. Dom Rafael convoca Duque
para forjar a morte de Cassiano.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Roberta afirma a Felipe que Vitório não podia vender as ações

da Positano sem o seu consentimento. Juliana discuté com Carolina.:
-

Felipe fala para Roberta que Vitório apresentou uma procuração em

seu nome, autorizando a venda das ações. Veruska confunde Domin

guinhos com Otávio. Charlô afirma a Juliana que vai se entender com
Carolina. Kiko pede para Nando deixá-lo jogar futebol com ele. Analú
tem uma ideia para impedir o casamento de Nando. Charlô procura
Carolina. Manoela vê Fábio e Juliana se beijando. Felipe encontra a

procuração que Roberta supostamente deu para Vitório, Carolina en

frenta Charlô, mas acaba sendo humilhada por ela. Dino estranha o

comportamento de Nieta. Felipe entrega a procuração assinada para
Roberta. Kiko encontra, na luva que deu para Ulisses, a boneca russa

que Vítórlo usou para esconder os diamantes.

SllLVE JORGE. GLOBO· 21B
Helô faz Morena prometer que não contará a ninguém que está

viva e avisa a Stenio que vai para a Turquia. Cyla afirma a Demir que
descobrirá quem é o pai do filho de Morena. Bianca conta para Mai
tê que armou um encontro com Zyah no mesmo cenário em que se

conheceram. Helô ainma 'as malas' e estranha não ver as flores que
Stenio costuma lhe mandar. Rosângela descóbre que Antônia não é
a chefe da orqanização. Wanda implica com Lívia por se importar de
mais com Theo, Helô combina com Morena que um policial. irá buscá-Ia
para levácla ao seu encontro em Istambul e Zyah decide acompanhá
Ia. Bianca conta para Maitê como foi seu primeiro encontro com Zyah.
Bianca fica nervosa com o atraso de Zyah. Isaurinha reclama da impli
cância de Celso com Antônia. Morena vê Lívia no hotel em Istambul e
se apressa para falar com ela.

* o resumo dos capítulos é de respousabWdade das eDÜssoras.

.'

Tá louco, se o Edir Macedo
entrasse, ia tér pedágio nas

portas do céu e condomínios
caríssimos no paraíso.

Clique animal
Envie a foto do seu aniinalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul�

Hoje a princesinha Vitorinha está completando
seus 7 aninhos de vida. Toda a família Vieira a ama muito!

,

Ani�
3 Gessi Kechoesel

I Gisele de Oliveira

Alceste Berri Hérica Zalwski
Andrei Fagundes Ivete Hafemann Luciani
Bruna Luiza Junckes Ivone Hafemann Wágner
Carian Behling Jaqueline Ristou
Carla p. Konell Jose Osvaldo Pires .

Carla Patricia Konell
Catarina F. Muller
Darci Muller
Edson Leifhold.,
Eloiza Roeder
Fabio Muller
Gerson Jose dos Santos

Josiane Gesser

Kleyson J. Backes
Laís Fernanda de França
Luiz Borlinari
Maikon Cristian Kohn
Marilze Curcio
Marino Leocadio Correia

1 �: 1 ii, } J ; j 111 t >'
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DIEGO jARSCHEL

m poracaso.com Gcontato@po1"llAl8So.com B@po1"IIAl8So IJIporacaso

Pub novo na área
E a grande novidade do primeiro semestre de 2013 vem por conta
da galera da famosa cervejaria artesanal Stannis, que espera em .

até 30 dias abrir as portas que dão acesso ao porão do Hotel Nela
para recepcionar a todos no caprichado pub montado no local.
Quem passa pelo Calçadão quase não repara na discreta porta,
mas o point promete tornar o endereço notório em pouco tempo.
No cardápio, pratos e petiscos, bebidas em.geral e, da cevada,
quatro variedades do delicioso chop Stannis. A ideia com o point
não é só oferecermais uma alternativa de entretenimento e

gastronomia na cidade, mas também reforçar a presença damarca
Stannis em Jaraguá do Sul. Assim que a data de inauguração for
confirmada, a gente repassa para vocês.

DIEGO jARSCI-lEL

Diógenes
Formigarie
Fenlalldo Tubbs
conferindo a
badalada Quinta

Sertaneja do
LondonPub
..............................................

'i
Deus é btasile.irp e opapa é

�

� ."--

argentino. Isso não vai dar
certo, capitão.

Eliel Cezar

"

Monalisa no ar
Nossa colega de páginasMichele Camacho botou a câmera nas
ruas e está com novidade no ar. Projeto bacana do Monalisa de
Batom para 2013, o TVMonalisa entrou no ar ontem com seu

terceiro e último bloco do primeiro episódio. Com filmagem e

edição do Alex Girardi, mais ummonte de participações especiais,
támais que recomendada a audiência do programinhapara as

leitoras. Para conferir: vímeo.com/rnonalisadebarom- destaque
para o último bloco, onde.rolam abordagens na Reinaldo
derivadas do terna "moda de rua".

Cont
o 3° Festival Nacional do Conto, único evento dedicado ao gênero na .

América, desembarca pelaprimeira vez em Florianópolis, a partir da
próxima terça, dia 19. Serão cinco dias de evento, trazendo para Santa
Catarina o debate sobre um dos gêneros literáriosmais populares do
globo, tendo grosso caldo com palestras, oficinas e shows. Acessem a

agenda naURL festivalnacionaldoconto.com.br.

CONTATOS ..OUTRASOpÇÕES:AnibaMexicanBar- 3371 1160 lConfr;!riadoOnmasco-3275 1449/ EspaçoOca-3370 9160 / The livingRestaUlante - 33764822/ London Pub - 3055 0065/

CadlaçariaAguaDoc:e - 3371 89421 LkoIeria- 3054 0855 1MadalenaCI1oppeCozinha - 3055 30591MovingUp- 99666691 IMrBeef· 9608 2166/PatuáMusIc· 30550064(
RoomMusic&Aits- 9654 1373 lSaaamentum Pub- 88321524 ITheWayOub· 8433 0083 IUpperFloor- 9915-2239 1DivinoOUb-96444767 lViIlaRestaurante ..Choperia· 327� 1277

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

/:
........
per:!.!

.:1 (E), GabrielRantos,
Faber

Machado e

. Jefferson
de Medeiros

marcando

presença_
na festa de

aniversário
de dois
anos do
ClubThe

Way

KELVYN CRISTOFOUNI

Fabricia Klitzke e

Fabio Jacobí no S\U1Set
de Domingo, do Villa
Restaurante e Choperia ./

Ana Cenatti e Maicon Sousa
descontraindo na tarde de

domingo do Sant'Bar
................... � '

.

No Teatro de Bolso
Anotem aí a programação do Teatro de Bolso que rola
na reformulada sede do Gats neste fim de semana:
sábado, 20h, teatro com peça "Nus Caminhos do
Artista"; domingo, 16h, teatro com a peça Fuxiquinhos,
da Cia. ArtísticaAvenida Lamparina. O valor do acesso

é apenas R$ 5, nas peças que rolam quase que a título
privado, já que a plateia comporta no máximo 50

pessoas. Telefone para contato é o 3275 2309.

Hoje à noite
• 22h - Discotecagem vinil com DJ PHC
Local: Blackbird 147 3275 2398

• 22h - Música aoVivo! Shaw com Samba Jazz Quarteto e

Instrumental
Local: Sam'bar 147 3054 4848

• 22h - Majestic Hip Hop Live ! Fabrício Hutner eVidal
Local: MoomArt n' Music, em Ioinville 147 8411 7001

• 22h - Sacra-Feira! Show com Ulysses e Thirray
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 22h - London For Friends ! Shaw com Alvaro & Matheus e

Levando um Lera! DJ Diego Feller ! Elas free até as Oh
Local: London Pub 14730550065

Sábado 18/3
• 22h - Moam Dose Dupla! Shaw com a bandaMoam

, Country e Ney Soares
Local: MoomArt n' Music, em Joinville 147 8411 7001

• 22h - Shaw com Nadinha Santoro ! Fabio & Renan I Elas free
até as Oh
Local: Patuá 147 3054 0800

• 22h - Saint PatrícksDay ! Shaw com Camaleão Robô, banda
completa
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 22h - Pocket Shaw! Acústico com Zeepdoor
Local: Blackbird 147 3275 2398

Domingo 17/3
• 17h - 10 Encontro de Cqlecíonadores deVinil de Jaraguá do
Sul! Exposição, venda € troca

Local: Blackbird 147 3275 2398

• 22h - Domingos deVerão! Shaw com Grupo Explosão e

Mistura Sertaneja
Local: Moam Art n' Mnsic, em Joinville 147 8411 7001
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• Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com

.'

CABANA. ClJLT

a rufe de 'l11nrcJa
A artista plásticaMarcela J. r;
da Silva retoma a Iaraguá do 1 I
Sul e trabalha uma coleção

/.de pinturas que em breve vai '

estar disponível para visuali
zação no site (em construção) JdaMosaico Brasilis.A artista

f.desenvolve uma técnica
mista, poismistura anilina, I
álcool e tinta acrílica sobre Itela. Além da pintura, Marce
la desenvolve peças-conceito, Ie luminárias são as suas

preferidas.Atentem para esse

nome, amenina tem talento.
L._...".,__

&CP�'á�
Em 17 de março é comemorado, na Irlanda
e principalmente nos países que falam a

língua inglesa, o St. Patricks Day (Dia de São
Patrício). São Patrício é um dos padroeiros
da Irlanda e é considerado o disseminador

pioneiro da Igreja Católica nesse país. O
Dia de São Patrício é hoje, provavelmente,
o dia de santo mais amplamente comemorado no mundo.
Normalmente, no dia da comemoração, as pessoas vestem
se de trajes verdes, saindo às ruas em uma longa caminhada
festiva. O dia 17 de março é a data de falecimento de São
Patrício e) como cai no meio da Quaresma, os irlandeses
acharam interessante tirar um dia de folga das abstinências
deste período religioso e celebrar com muita cerveja e

uísque o dia de São Patrício! Novamente, o Sacramentum
Pub promove, neste sábado dia 16, o St. Patrick's Day!
Durante a noite vão rolar várias promoções, corante verde
na cerveja, Leprechauns e um showzaço semi-acústico
com a banda Camaleão Robô, tocando os clássicos do rock.
Mais informações no sacramentumpub@gmail.com ou nos

telefones 3370-1727, 8832-1524 e 9905-6.424.

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

Consultoria Empresarial
CRC/SC, 008269/0

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

www.ocponline.com.br

Várias grandes bandas estão fora do circuito, mas sempre há
especulações sobre se irão voltar ou não. Para deixar o

negócio aindamais intrigante, fizemos uma lista das possíveis
reuniões que podem rolar ainda no ano de 2013:
• PinkFloyd: Em 2011, Gilmour eWaters fizeram as pazes e tocaram

juntos. Mas a probabilidade ainda é baixa;
•TalkingHeads: Se reuniram para um showno Hall da Fama do
Rock'n'roll em 2002. Se rolar grana é capaz de pintaruma turnê;

• LedZeppelin:Até então, Robert Plant não tinha amínima

intenção de reunir o Led novamente. Porém, no início desse
ano ele surpreendeu a todos, quando disse que mudou de
ideia. Esperamos ansiosos! Quem vai ser o baterista?

Definitivamente, o Iason Boham.
-

• TheWhite Stripes: São jovens eMeg e Jack tocaram
juntos em um programa de Tv. Daqui a pouco rola
aquela clássica: Por que não?Vamos lá!!

• Oasis: Se separaram em 2009 e até então só se atacam
através da imprensa. Mas Liam expressou o desejo de voltar
em 2015 para comemorar os 20 anos de (What'sThe Story)
Morning Glory, o segundo álbum de estúdio da banda.

. Agenda
(

,( HOJE
o DESERTAACÚSTlCO (ULYSSES E THIRRAY)
-

Saeramenturnpub - 22h

----::-::::::::���
o MAYCON SCHRAMM (RESIDENTE SPACE)

·eo.Bar..-:23h-----�-----
_-

oDI@TJlCAGEMEMVIt:J1L(DIPHC),__-
Blackbird Bar - 22h

;( .AMANHÃ
_--

(

Lieo Bar - 23h

o ZEEPDOOR (POCKET SHaW)

Blackbir<lBar - 21h

o VINI E DUDU (DUO ACÚSTICO)

Quiosque Brahma (São Bento do Sul)- 21h

o ST. PATRlCK'S DAY, COM CAMALEÃO ROBÔ

Sacramentuln Pub - 21h
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Previsão do Tempo

hapecó
�
16° 23°

Temperatura
mais amena
Predomínio de nuvens em

parte de se, especialmente
no Litoral,Vale do Itajaí
e norte do Estado, com
previsão de chuva isolada
devido à circulação
marítima (transporte de
umidade do mar para o

continente). Nas demais

regiões, sol entre nuvens
e chance de chuva bem
isolada à noite. Temperatura
mais baixa namadrugada
e em elevação durante o dia.

• � SEGUNDA

� MíN: 19°C
j, 4"

Ensolarado Instável MÁX: 23°C

" .. • -=-� � �"
Nublado Chuvoso trovoada Geada

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

do vento relativa(%)

·6h Sul 6km/h 97

·9h Sul 6km/h 98
• 12h Sul-Sudeste 5km/h 99
• 15h Leste-Sudeste 8km/h 96

6mm

90%
• 18h Leste-Sudeste 10km/h 98

de possibilidade
• 21h Leste-Sudeste 7km/h 100 de chuva.

Dr. Marcelo Rudy
Cirurgião plástico.

41 3310-0424
9952-1122

o rejuvenescimento facial é hoje uma das
.

cirurgias plásticas mais procuradas por mu
lheres e homens. Cada vez mais, os pacientes
têm vontade de amenizar as marcas faciais
deixadas pelo tempo. Rugas, manchas, bolsas
de gordura, sobras de pele, queda e atrofia das
estruturas da face são o alvo e os problemas a

serem solucionados. Trata-se de devolver ao

paciente uma face em harmonia com o seu

espírito, que hoje em dia é cada vez mais jo
vem.

Quando falamos de cirurgia plástica facial,
nos referimos à cirurgia para elevar e tracionar
o terço médio da face e o pescoço. A chamada

ritidoplastia trata o sulco naso-geniano ou "bi

gode chinês, o região malar ou maçãs do rosto,
a: linha marginal da mandíbula e o pescoço. É
uma. cirugia feita com pequenas incisões ao

redor das orelhas e eventualmente abaixo do

queixo, onde delicada e meticulosamente os

tecidos são descolados e tracionados, com isso

trata-se os planos profundos e superficiais da
face. Devemos sempre fazer umminucioso pla
nejamento e preparo pré-operatório como: exa
mes de sangue, consulta cardiológica, controle
de alguma patologia de base e, caso a paciente
seja tabagista, deve parar de fumar .

Normalmente é realizada sob sedação mais
anestesia local ou em alguns casos sob aneste-

..
� ..$'"

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 24°C

à ,:$4

18°e.
DOMINGO
MíN: 20°C
MÁX: 24°C

1

1
I

São Francisco do Sul Flo'ianópolis
• Preamar • Preamar
• 6h: 1,3m • 4h13: l,lm

e MINGUANTE
• 18h56: l,4m ·17h: l,lm

I4/3 • Baixama, • Baixama,
.10h02: O,lm • 8h15: O,2m

e'NOVA Tábua
• 22h45: O,3m • 20h56: O,3m

J11/3 das marés flaia; fmbituba
• Preamar � Preamar

,e CRESCENTE 19/3
• 4h02: 1m • 2h26: O,6m
• 16h38: t.tni • 15h09: O,6m
• Baixamar • Baixama,

ti, CHEIA 27/3
• 6hlJi: O,2m • 8h28: O,2m
• 20h55: O,3m • 22hD6: D,3m

sia geral. Tem um tempo cirúrgico que varia en

tre três e quatro horas e a paciente fica 24 horas
internada. Nesta cirurgia são comumente reali
zados outros procedimentos estéticos associa
dos como, por exemplo, os enxertos de gordura,
laser e as cirurgias das pálpebras, logo, o tempo
cirúrgico aumenta um pouco e consequente
mente o período de recuperação.

No pós-operatório ocorre o edema (inchaço)
e o roxo comuns das áreas operadas, por isso,
recomenda-se evitar a exposição ao sol, realizar
drenagens linfáticas e, como não é uma

cirurgia dolorosa, poucos analgé
sicos são necessários. Este pe
ríodo de recuperação inicial
varia entre duas a quatro
semanas e a paciente even

tualmente pode retornar às
suas atividades, pois as ci
catrizes ficam escondidas ao
redor das orelhas.

Vale'lembrar que a escolha
de um cirurgião plásticomem
bro da Sociedade Brasileira de

Cirurgia Plástica (SBCP) e com

boas referências é fundamental

para a segurança e qualidade, pois
estes são os profissionais indicados

para realizar as plásticas de face.

II,
t
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Deutsch sprechen, aber
nicht in Deutschland
Wo spricht man denn eigentlich
Deutsch, wenn nicht in
Deutschland?
Viele denken, dass man nur in
Deutschland und in manchen

Regionen hier in Brasilien
Deutsch spricht, und sind
unbewusst, dassmanmit der
deutschen Sprache weit in
Europa kommt.
Deutsch spricht man auch
in Ôsterreich, in einem Teil
der Schweiz, in Lichtenstein,
aber auch neben anderen

Landsprachen in Luxemburg.
Es gibt Bevõlkerungsgruppen,
die auch in Frankreich,
Belgien, Dãnemark, Italien,
Polen Deutsch sprechen.
Auíserdem zãhlt Deutsch zu den

Nationalsprachen Namibias,
wussten Sie das schon?
lnmanchen von diesen

Lãndern sind sogar õffentliche
Âmter gesetzlich zweisprachig,
genauso wie einige Orts- und
StraBenschilder.
Natürlich ist die Sprache nicht
überall gleich: Im Norden klingt
sie anders als irn Süden, im
Osten sprechen die Menschen
mit einem anderenAkzent als im
Westen. Und in vielen Gebieten
ist auch der Dialekt noch sehr

lebendig. Aber Hochdeutsch
verstehtman überall.
Das Deutsche ist die

meistgesprochene
Muttersprache in der
EuropãischenUnion undwird zu
den zehnwiçhtigsten Sprachen
derWelt gezâhlt,Wer also Deutsch
kann, kann die schõnen Seiten
Europas leichter entdecken und
sich der Kultur nãher fühlen.
Nun rausmit der Zunge.

Der neue Volk�wagen
DieseWoche kam heraus, dass
Volkswagen das sparsamste
Auto auf den Markt bringt.
Es ist eine echte Revolution
imAutomarkt. Der neueXLI

Hybrid macht 100 Kilometer
mit.demVerbrauch von nur 0,9
Liter Diesel.
Dank seinem Plug-in Hybrid
System (die Batterie kann in
einer Steckdose aufgeladen
werden), kann das Auto
nurmit Strom bis zu 50
km fahren, ohne Abgasen
Emissionen .

Das Auto, so der Hersteller,
erreicht diese Effizienz
durch seine sportartigen
Designprinzipien: das geringe
Gewicht (795 kg), die perfekte
Aerodynamik und weil es
ein niedriges Auto ist. Diese
Eigenschaften ermõglichen
dem Modell eine konstante
Geschwindigkeitmitwenigem
Kraftverbrauch.
Dies zeigt, wieVolkswagen
neue technische Maêstãbe bei
derAutoproduktion setzt. So
bedankt sich die Umwelt.

.
'

Neues
Wort
"Der Pechvogel" -

Was ist denn das?
1st eswirklich
nur einVogel?

Man nennt .Pechvogel"
eine Person, die viel
Pech hat, also kein

Glück. Es gibt Leute, bei
denenVieles schíeflãuft
und nichts anscheinend

funktioniert. Zum
Beispiel: Hans ist ein
echter Pechvogel
heute. Zuerst hat
er seinen Kaffee
verschüttet, dann

hat er den Bus verpasst.

Mal anders
lernen
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- Operação .policial
Moradores aprovam a ação

Polícia Civil realizou
vistorias em

--

apartamentos de

pessoas suspeitas de
envolvimento com o

tráfico de drogas

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

/\ inda estava escuro quando
rldez viaturas e 45 homens e

mulheres vestidos de preto, com
coletes e arma em punho, entra
ram no Condomínio Dante Mi

nel, no Bairro Ribeirão Cavalo,
em Jaraguá do Sul. Moradores
saíam para trabalhar e crianças
se preparavam para ir à escola,
muitos espiavam a movimen

tação pelas janelas. O foco da

operação da Polícia Civil era

averiguar suspeitas de tráfico de

drogas e posse ilegal de armas.
Denúncias dos próprios mo

radores motivaram a segunda
visita da Polícia Civil ao condo
mínio em menos de sete meses.

A operação iniciou às 6h de on

tem, comandada pela Divisão

de Investigação Criminal (DIC)
de Iaraguado Sul e teve a parti
cipação de policiais da comarca
de Guararnirim e de Joinville,
que trouxe também a equipe do
canil. Eles tinham em mãos oito
mandados de prisão para den
tro do condomínio e um para
uma casa do outro lado da rua, e
entraram nas residências à pro
cura de armas e drogas.

Uma mulher foi detida com

LÚCIOSASSI

DANTE MINEL Dez viaturas e 45 policiais civis participaram do trabalho

uma pequena quantidade de
maconha e um homem, que
tentou fugir durante a abor

dagem, também foi levado

para a Delegacia de Polícia.
Eles foram liberados no início

_ da tarde. "Recebemos muitas
denúncias de venda de armas
e drogas dentro do condomí
nio. Vamos continuar inves

tigando e fazendo as revistas

sempre que necessário", ga
rantiu o delegado da DICEric
Uratani.

Muitos moradores acom

panharam a operação das ja
nelas e das calçadas e a maio-

ria aprovou a presença dos

policiais. "Acho muito bom

que a Polícia venha no condo

mínio, podia fazer mais vezes
essa operação. Os bandidos

que moram aqui não respei
tam ninguém e só incomo
dam quem é de bem", apoiou
o pedreiro Elias Rodrigues
dos Santos, de 46 anos. Outro
morador que aplaudiu a ação
policial foi o pintor Cláudio
da Silva, de 32 anos. "Todo
mundo é a favor, a gente vê
coisa errada acontecendo

aqui dentro, às vezes não con
segue nem dormir direito por

causa da bagunça."
Entretanto, algumas vo

zes criticavam o modo como

a operação foi feita. "Eles en

traram na minha casa arrom

bando a porta e remexendo
em tudo. Meus pais são ido
sos e ficaram assustados. Se é

para entrar desse jeito então

que a Polícia tenha certeza de

quem é o bandido.e qual casa
invadir", reclamou o soldador
Luis Freitas, de 23 anos. "Tem
muito fofoqueiro aqui que in
venta e aumenta, não aconte
ce tanta coisa no Dante MineI
quanto dizem", completou.

marca de Jaraguá do Sul, o ofício
com a recomendação foi enviado

após apurar, em inquérito civil,
que eventos envolvendo animais
eram autorizados pela Adminis

tração Municipal sem observar as

exigências da legislação: a expedi
. ção de alvará pelaVigilânciaSani-
táriaMunicipal e a autorização da
Secretaria Estadual de Agricultura
e Desenvolvimento Rural, por in
termédio da Cidasc.

J'
·

ur1

Réu é
absolvido

Guaramirim

Dupla é
condenada

Prefeituravai exigiralvará

Errata
Diferente do que foi publicado na página 17 da edição de ontem, o aci

dente que causou danos em um carro que estava num caminhão cegonha
ocorreu em Jaraguá do Sul e não em Guaramirim, como foi publicado.

A Prefeitura de Iaraguá do Sul
acatou recomendação do Minis

tério Público de Santa Catarina e

passará a exigir alvará sanitário e

autorização da Companhia Inte

grada de Desenvolvimento Agrí
cola de Santa Catarina (Cidasc)
para a realização de feiras de ani
mais e filhotes no município. De
acordo com o Promotor de Justiça
RafaelMeira Luz, que atua na área
da defesa do consumidor na co-

O Tribunal do Júri de

Jaraguá do Sul absolveu

José Finato da acusação de
tentativa de homicídio de
Ederson Ferreira Rodri

gues Leandro, em maio
de 2009. De acordo com o

processo, o réu namorava'
a ex-mulher da vítima,
que foi alvo de tiros e de

perseguição. Apesar do
resultado, Finato voltou ao

Presídio Regional de Iara
guá do Sul, onde cumpre
pena por outro homicídio,

MarcosAurélio Peres dos
Santos Júnior e Eduardo
DanielRitaRosa, ambos de
20 anos, foram condenados a
12 anos de prisão pelo único
homicídio registrado em
Schroederno ano passado.
Eles são acusados dematar a '

pauladas João Pedro Grimm,
de 47 anos, no dia 29 de

junho. Quando foram presos,
os dois réus confessaram
o crime. Eles não poderão
recorrer em liberdade e

voltaram ao presídio.

Ocorrências

Local jáhavia
sidovistoriado

Inaugurado em outubro de

2011, o condomínio Dante Mi
nel é composto 'por nove blo
cos com 32 apartamentos cada.
As 288 famílias que moram no

local foram beneficiadas pelo
Programa Minha Casa Minha

Vida, do governo federal.
No ano passado, a Polícia

Militar registrou diversas ocor

rências de furto, posse de en

torpecentes e perturbação de

sossêgo. Os casos mais graves
envolveram disparos de arma

de fogo. Em janeiro, um vigia
teria atirado num visitante ao

'suspeitar que ele estivesse ar-

mado. A discussão entre dois

moradores, em junho, resultou
em tiros e uma pessoa ferida.

Na primeira operação da
Polícia Civil no condomínio,
em setembro do ano passado,
foram apreendidas drogas em

três apartamentos e seis mil

cigarros contrabandeados. Na

ocasião, apenas uma pessoa
foi detida e liberada depois de

prestar depoimento. Depois da

ação, diminuíram as ocorrên
cias e nenhum fato grave foi

registrado, mas as denúncias
de irregularidades continuam

chegando à Polícia. "Em breve

podemos repetir a operação",
avisou o delegado Eric Uratani.

I
{
I�

Assista ao vídeo
da operação
no portal

oeponline.com.br

b
Crime

DICaponta
responsável

IerisonPinto, de 19 anos,
foi apontado ontem como

o responsável pelo homící
dia deRudineySiqueira, de
35 anos, em setembro de
2012. Siqueira, que estava
em liberdade condicional,
foi esfaqueado no pescoço
em frente a uma danceteria
no BairroVIlaBaependi, em
Jaraguá do Sul, supostamente
por uma dívida com uma

facção criminosa. O acusado
está preso desde novembro
do por tráfico de drogas.

)
J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE 1181 SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2013 www.ocponline.com.br

Campeonato Catarinense

Parceria selada: vem
aí o Leão Travesso

o Leão do Vale se une ao Moleque Travesso,
pelo bem do futebol de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Nem os mais bem pagos rotei
ristas de Hollywood seriam

capazes de escrever uma história
tão inusitada e cheia de reviravol
tas como a do Iuventus no Cam

peonato Catarinense de 2013.
Teve presidente trabalhando de

pedreiro, ameaça de desistência,
debandada de jogadores e apoio
de ondemenos se esperava.

Com a confirmação da saída
do técnico Pingo e de diversos atle
tas após o jogo de domingo, contra

o Camboriú, o presidente IerriLuft
aceitou a oferta do co-irmão Sport
Club Jaraguá para cessão de atle
tas. Omartelo foi batido ontem.

"Vimos uma necessidade
de ajudar o Juventus, pelo bem
da cidade. Um WO ficaria ruim

para nós também, pois acarre

taria um nome negativo, o que
nos prejudicaria na busca de

patrocínios", afirmou Da Silva, o
presidente do Jaraguá.

"Na nossa cabeça nunca

passou desistir da competição.
Foi uma negociação rápida e

econômica para o clube. Estou

feliz por ver que ainda existem

pessoas que veem o nosso tra

balho, o nosso sofrimento. Não
tínhamos mais condições de
continuar do jeito que estava",
acrescentou Luft.

Pela parceria, o Leão cederia
20 atletas ao Iuventus, que ainda
contaria em seu elenco com os

remanescentes do atual grupo.
O Jaraguá continuaria bancan
do os salários de seus atletas,
enquanto o Iuventus assumiria
as despesas referentes aos jogos.
Quanto ao técnico, Rafael Rocha
(do Jaraguá) é a primeira opção.
Mas Luft não descarta assumir
mais essa função. "Se tiver ne

cessidade, também vou ser o

técnico do time", áfirmou.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SAÍDAPingo comanda o Juventus pela última vez neste domingo, em Jaraguá

Torneio de Verão

Quatro cidades querem a vaga na final
Massaranduba versus Iara

guá do Sul. Schroeder contra
Blumenau. As semifinais do 20°
Torneio de Verão, o Aberto de
Futsal de Schroeder, será uma

batalha entre cidades.
De Massaranduba vem o

invicto Angerô/Cruzeiro, equi
pe que venceu seus seis jogos
até aqui, marcando 29 gols e

sofrendo 11. Terá pela frente
o Baga FC/Asteca/GT Socie-

ty, a grande surpresa entre os

semifinalistas. Os jaraguaense
acumulam quatro vitórias e

duas derrotas até o momento,
marcando 19 gols e sofrendo
18. Eles se enfrentam a partir
das 19h30, no Ginásio Alfredo
Pasold.

Na sequência, os blume
nauenses do Loes Materiais de

Construção desafiam os schro
edenses da Coremaco/Posto

Cidade/Jartec. A� equipes se

encontraram na terceira roda
da, quando o Loes saiu vence

dor por 6 a 4. O time de Blume
nau também detém 100% de

aproveitamento, enquanto a

Coremaco vem de duas vitórias
e duas derrotas.

Haverá cobrança de ingres
sos, no valor de R$ 3. Eles po
dem ser adquiridos no Posto
Mime de Schroeder e na JKL.

_.'

Lutas

BelforteRockholdna coletiva
\

Os lutadoresVitor Belfort e Luke Rockhold serão as atrações
da coletiva de imprensa do UFC Jaraguá, marcada para a próxi
ma quarta-feira, dia 20, às 15h, na Scar. Na ocasião, serão anun
ciados os locais de venda dos ingressos, os valores e a data de
início da comercialização. O evento internacional estámarcado
para o dia 18 de maio, naArena Jaraguá.

se Jaraguá
DIVULGAÇÃO

DOAÇÃO Os atletas do Leão do Vale participaram
de uma ação solidária na manhã de ontem. No

Hemosc, doaram sangue para o torcedor ErIon

Planincheck, o Leio. Também autografaram
uma camisa, que será entregue a Leio.

A Exequente: Ideal Pisos eAcabamentos Ltda.

o

' €�
_ �=!'c�:�a:AdrianaB.daSilvaMoreira

EDITAL DE PRAÇA/LElLAO Se P' E I d EM P S 2100
COMARCA DE JARAGUA' DO SUL

ns: rojetor, pso, mo. . .
- 5,

lumes; avaliação R$ 1.500,00 em 03/11/10.
2a VARA CíVEL Depositário: Adriana Barbosa da Silva Moreira.

Vistoria: R. Bertoldo Drews," 43, Loteamento
i' Leilão/Praca: 21/03/2013 -14:00 horas - Divinópolis, Ilha da Figueira, Jaraguá do Sul-
Por valor igualou superior à avaliação. SC.
Z· Leilão/Praca: 04/04/2013 -14:00 horas -A 5-Processo:036.09.011241-0/001
quemmais ofertar, desde que não a preço vil Exequente:MariaAparecidados Santos
Local: Fórum de Jaraguá do Sul-SC - R.: Executada: São Roque Materiais de
Guilhenne Cristiano Wackerhagen, 87 - Vila Construção Ltda.
Nova, f�ne:.(47) 3275-:1200:, .

Bens: 750 m2 de madeira de Pinus p caxaria;
Advertências: 01) Ficam I,::tlmadas as partes avaliação R$ 9,000m'; totalizando R$ 6.750,00
atra�es deste �dltal, caso nao o sejam pelo Sr. em 24/10/11. Depositário: Aloisio José Lanser.
Oficiai de Justiça (Artigo 687 CPC): 02) Os Vistoria: R. São Bento do Sul 681 Vorstadt
credores hipotecários, usufrutuários ou Blumenau-SC'

,,'

senhorio direto que não foram. intimados 6.Processo: 036.10,012385-1/001
pessoal�ente, ficam �es!e ato Intim::dos da Exequente: MauroCesarGrudtnerrealização dos respectivos �raçasllelloes (art. Executada: Metal Grumo Esquadrias698 CPC)_: 03) A veríücação do estado de Metálicas Ltda.
conservaçao dos bens podera ser realizada

,
.

pelo pretenso arrematante se desejado
Bens. 1) Aparelho. de solda Mlg Esab, mod

mediante acompanhamento' de Oficial d� Swashweld 252� serre F0716061, amarela
_

e

J f chumbo sem Cilindro, funcionando; avaliaçãous Iça.
. . R$ 3.000,00; 2) Furadeira de bancada

VI�ENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro profissional Motomil mod FB-160 prelo'Publico Oficiai e Rural pelo Exmo. Sr. Dr. . -

' ,

. . .

'

LEANDRO KATSCHAROWSKI AGUIAR J' avaliaçao R$800�00 e'!l24/04/12. Depositário:
. .

•.
' UIZ Jonas Moreira. Vlstona: R Bertoldo Drews 33,de DIf�ItO da 2 Vara Clv�1 da Coma:ca ode Ilhada Figueira, Jaraguá do Sul.Jaragua do Sul-SC, vendera em Praça/l.eitão, 7 _ P . 036 11 501020-9

na forma da Lei, em dia, hora e local rocesso.
". .

supracitados, os bens penhorados nos Exequente: Abs Empreendimento Mercantil

processos a seguir: Ltda.. . '. •

1- Processo: 036.02.002514-4/00002 Exe�utados: Cleidlmara MartinS e Hortenclo

Exequente: Banco doBrasil S/A. Martins.
Executados:ArteLajeJaraguáLtda.,Márcia Bem: Motocicleta Honda CG 150 Trtan KS,
Gonçalves de Souza eJaimeSouza _

2004/2005, verde, pla�s MEC6481, Renavan
B . 8500 de vi

.

f b' d di' 845505513; avaliação R$ 5.000,00 em
ens
....

m e vigas pre-a rica as e aje 16/04/2012; Total dos Débitos R$ 832,10;
para laje pso, valor R$ 19,75 o m.' !O�� de R$ Depositário: Hortêncio Martins. Vistoria:
167.875,00. em .14/12/12. Depositáno. Valdir Estrada Rio Novo, Prox. Bananas Tureck, RioTomelim. Vlstotta: Empresa Agropastonl Vale Novo _ (20m antes do depósito Turek, entrar àVerde LIda., Rod.Waldemar Gumz, Km 12, VI esquerda, casa mista branca, próx.aChartes, Jaragua do Sul. cachoeiras) Corupá.
2-Processo:0�6.02.0073�1-3 Ónus: Os tributos incidentes sobre os bens
Exequente:Walswol &Walswol Ltda. móveis e imóveis, multas sobre os automóveis
Executada:�aragutoCom.elnd.Ltda. bem como contas vinculadas jlsBens: 1) Maqu�na corta debrum,

. Meta�norte, concessionárias telefônicas, correrão por contamodo 5�2059, 11 116, motor m0l10faSlCO Y. CV; exclusiva do arrematante. Para arrematação
avaíiação R$ 3.000,00; 2) Mesa para.enfesto e em primeira praça, os valores das avaliações
corte com 1,50m x 22,50m em modulas. de serão corrigidos monetariamente até a data do
metal e tampo de com>:ensado nso, com tnl�o leilão/praça, onde o valor do lanço não poderá
lateral, regulagem de nlvelno: pe�; avaliação ser inferior à avaliação efetuada, sendo que,
R$ 3.500,00. Total da a.v�h�çao R Yo 6.500�OO não ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
e:n 23!01/2009. Depositário: Valdir Iomelim. será levado á segunda oportunidade, conforme
ViStOna: Empresa Agropastonl Vale Verde data e horário supra, onde haverá a alienação a
Ltda., Rod Wa!dem.ar Gurnz, Km 12, Vila quem mais ofertar (art. 686, VI, CPC), desde
Chartes. Jaragua do Sul. / que não a preço vil (art. 692, CPC). Os
3-Processo: 036.03.008107-1/001 honorários do Leiloeiro na razão de 5% (cinco
Exequente:RenateAnklan por cento) correrão por conta do comprador,
Executado: Negrão e Munhoz Ltda. Ind. e remitente ou adjudicante em caso de
Com. deAparelhos Fisioterápicos arrematação, acordo/remição ou adjudicação,
Bens: 48 esteiras massageadoras respectivamente, conforme competente
automátícas-Lõü, digitais, com 10 motores, Portaria expedida por esta Comarca.
com 18 tipos de massagens, preta e azul, Informações com o Leiloeiro Público Oficial e
equipadas com controle remoto e sacola" Rural VICENTE ALVES PEREIRA NETO,
avaliação R$ 2.850,00 a unidade; avaliação fone/fax (47) 3026-6900, R. XV de Novembro,
total R$ 136.800,00 em 05/12/2011. 4315,sala109/111,CentroComerciaIExpoville,
Depositário: Adeval Negrão. Vistoria: Rua Glória - Joinville-SC. Exmo. Sr. Dr. LEANDRO
Acre, 301, centro, Londrina-PR. KATSCHAROWSKI AGUIAR, Juiz de Direito
4 - Processo: 036.09.011148-1 da 2" Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul.
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Major League Soccer

Futebolvira febre
nos Estados Unidos

Para atrair interesse pelo 'soccer, o
país-aposta na importação de craques

cados em qualidade; dentro de

campo, apoio dos torcedores e

crescimento internacional", co
mentou. Entre as estratégias dos
gestores da MLS, uma das prin
cipais é criar um vínculo com o

Brasil. Atualmente, a MLS con

ta com 19 equipes e com alguns
canarinhos em destaque. No To
ronto FC, o zagueiro Julio Cesar,
ex-Real Madrid, é um dos líderes.

Recentemente, o meia Juninho
Pernambucano também deixou
o Vasco e acertou com o New

York Red Bulls. Um dos projetos
é criar um torneio com os dois

primeiros colocado da MLS e os

doismelhores do Brasileirão, mas
ainda restrito a teoria.

JARAGUÁ DO SUL vancou amarca e tornou sucesso

de vendas. Em 2012, o Brasilei
rão recebeu 12.983 torcedores

por jogo. Em contrapartida, a

Major League Soccer colocou
média de 18.807 nos seus está

dios e se tornou a sétima maior
média de público no mundo. Na
visão de Dan Courtemanche,
vice-presidente da MLS, essa as

censão é apenas uma parcela dos
objetivos reservados ao campeo
nato. "Nosso objetivo é colocar a
MLS entre as maiores do mundo
até 2022. Para isso, estamos fo-

Agência Avante!

T utando contra o sucesso da
LNBA (basquete), NFL (fute
bol americano), MLB (beisebol)
e NHL (hóquei no gelo), a Major
League Soccer (MLS) começa a

criar raízes nos Estados Unidos.
Sem um grande ídolo no futebol,
a forma de atrair o interesse do

público foi contratar estrelas do
exterior. Desta forma, utilizou
como padrinho deste processo o

inglês David Beckham, que ala-

AFP

Padrinho
Atualmente no

PSG, Beckham
é percussor
da paixão dos
americanos

por futebol

Fórmula 1

Melhores pilotos
Neste fim de semana, inicia mais uma tem

porada da Fórmula 1, mas as polêmicas come

çam a surgir. Segundo Ross Brawn, chefe daMer
cedes, a equipe possui amelhor dupla de pilotos
da edição. "Realmente nós temos amelhor dupla
da FI", afirmou o dirigente. Com a saída de Mi
chael Schumacher, a Mercedes contará com o

alemão Nico Rosberg e o inglês Lewis Hamilton.

Surfe

Slater segue em alta
Aos 41 anos, o veterano norte-americano

Kelly Slater segue se aventurando nas ondas.
Na abertura do Campeonato Mundial de Surfe,
Slater travou grande desafio com o australiano

Ioel Parkinson, mas triunfou e conquistou a

etapa de Gold Coast, naAustrália. Entre os bra

sileiros, Adriano de Souza foi o melhor coloca
do e encerrou a competição no 250 lugar.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDEMfIVA DO BRASIL

ESlADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JABAGUADO SUL-SC
NovoTelefone/Fax: (4713274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE lNTlMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes

te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal FICAM lNTlMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 240837/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS lIDA ME Endereço: R RO
BERTO ZIEMANN 201 SL 01- Iereguã do Sul-SC - CEP 89255-300 Cedente: GOEDE EXPOR
ThDORAlIDA Sacador. - Espécie: DMl- N'Titulo: GOE3877.1-Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 635,94 - Data para pagamento: 20/03/2013- Valor total a pagar R$711,77 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 835,94 - Juros: R$ 1,27 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

'Apontamento: 240820/2013Sacado:JARAGUACARGO lIDA Endereço:RUAGUSThVO FRlE

DEMANN 61 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-190 Cedente: MAVAGUA COMEROO DE
AUTOPECAS LIDA-ME Sacador.- Espécie:DMl-N'Tírule: 6553 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 89,68 - Data para pagamento: 20/03/2013-Valor total a pagar R$166,27 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 89,68 - Juros: R$ 0,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 24081112013 Sacado: MAURO LAGO Endereço: RUA ALWIN OITO 316 - ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89256-730 Cedente: COOPEMfIVADE ECON E CHED MUTIlO DOS
PROFCREA Sacador: M__Q!>.'IElROAUTO CENTER Espécie: DMl- N°TIlulo: 14223/0001-Mo
tivo: faltadepagamentoValor.R$90,00 - Dataparapagamento: 20/03/2013-Valortotalapagar
R$169,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 90,00 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 240852/2013 Sacado: EDIVALDO LAZAROTTO Endereço: RUA DOMINGOS
SANSON 211 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-180 Cedente: RCP INCORPORADORA LIDA
Sacador. - Espécie: DMl - N°TItulo: 0000000297 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 350,93
- Data para pagamento: 20/03/2013-Valor total a pagar R$428,00DescriÇão dos valores: Valor
do título- R$35O,93 - Juros: R$1,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
nadata de 15/03/2013. Jaraguá do Sul (SQ, 15 de março de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach'Iabelíão Substituto
Total de títulos publicados: 4

Basquete

Desfalque
Tênis

Bruno Soares
Lutando por vaga nos playo

ffs da NBA, o Los Angeles Lakers
não poderá contar com um dos
seus astros nos próximos jogos.
Com uma entorse no tornozelo,
Kobe Bryant se lesionou e culpou
Dahntay Jones, do Atlanta Ha

wks. "Ele fez por querer. Ele sabe
o que fez e qualquer um com cé
rebro vai ver", comentou Bryant.

o brasileiro Bruno Soares se

gue com bom desempenho ao

lado do austríaco Peya, em Indian
Wells. Nas quartas de final, elimi
naram o britânico Colin Fleming
e o australiano Paul Hanley. Nas
semifinais, os adversários serão o

filipino Trat Hueye o polonês ler
zy Janowicz. A dupla já alcançou a

quinta posição no rankingATP.

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

Ministério da
Previdência Social BIUSIL

PAIs RICO If:: PAis SEM POBREZA

GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINAS/SP

EDITAL DE DEFESA

Considerando a devolução pelos Correios do ofício de convocação encaminhado pelo
INSS ao endereço consiante no cadastro do Sistema Único de Benefícios, devido à

não localização do beneficiário, em cumprimento ao disposto rio art. 11, da Lei 10.666,
de 8/5/03 e, em respeito ao princípio do contraditório, facultamos à interessada abaixo

relacionada o prazo de 10 dias, a contar da data da publicação deste edital, para

apresentar defesa escrita, provas ou documentos de que dispuser, objetivando
demonstrar a regularidade quanto ao recebimento pós óbito do período de 01/08/2004

à 31/10/2005, bem como vistas ao dossiê relativo ao assunto comunicado, na Agência
da Previdência Social onde estava mantido o benefício, a saber, na APS Sumaré/SP,
na Rua José Maria Miranda, 1000, Centro.

Joyce Adriane Dias Cardoso (beneficiário: Silas Dias Cardoso, NB 21/121.245.211-8).

• • •

m__'
Polícia Comunitária

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
DO BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA

GESTÃO 2012/2013

o Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Comunitário de Segurança
da Ilha da Figueira (CONSEG), Sr(a). TANIA MARA FODI, no uso de suas

atribuições legais, deixa público e convoca os membros efetivos aptos
para inscrição de chapas que concorrerão às eleições da nova Diretoria do

CONSEG, para o período de 2013/2015, conforme previstas no Regulamento
dos Conselhos Comunitários de Segurança e o disposto no presente Edital.

Art. 10 - A eleição dar-se-á por votação ou por aclamação a ser realizada

no(a) na Sala do CONSEG sito a Rua Rudolfo Grossklas n066, Bairro Ilha da

Figueira, no dia 27 de março de 2013, com início às 19 horas, findando às 21

horas, impreterivelmente.

Art. 20 - Poderão votar os membros efetivos aptos a voto, observando-se o

artigo 39 do Regulamento dos CONSEG's.

Art. 3a - A votação se destina a eleger chapa completa mínima conforme

art. 15 e 16 do Regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança,
a saber:
• Presidente;
• Vice-Presidente;
• 10 Secretário;
• 20 Secretário;
• Diretoria Social e Assuntos Comunitários;
• Comissão de Ética e Disciplina.

Art. 40_ Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme
Regulamento dos CONSEG, disponíveis para consulta junto á Comissão

Eleitoral abaixo designada.

Art. 50 - As inscrições das chapas serão feitas junto á Comissão Eleitoral,
sito a Sra. Karin Krause, na Rua Francisco Hruschka, 1100 - Tifa Martins,.
a partir do lançamento deste edital, impreterivelmente, até às 20 horas do
dia 20 de março de 2013, mediante preenchimento de requerimento, com a

apresentação dos documentos exigidos para o pleito, a saber: Cédula de

Identidade, comprovante de residência ou declaração de que trabalhe ou

estude na área abrangida pelo CONSEG;

Jaraguá do Sul, em 25/02/2013

COMISSÃO ELEITORAL:

Presidente: Karin Krause

Endereço:Rua Francisco Hruschka, 1100
Fone: 3376-0727
Vice: Marcelo Augusto Fior

Endereço: Rua Anton Frerisch, 415 - Rau

Fone: 3372-2803 ou 9958-2807
Secretário: Antonio Zanon

Endereço: Praça Angelo Piazera, 65
Fone: 9113-0900

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPLETO

Fa a revisões e·m seu veículo re ularmente.
Promoções válidas até 15/03/2013. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso •prévio. Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.
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Caragu6 Autó Elite
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A escolho perfeito .
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