
Palestra

ProfessorMarins hoje na Scar
Colunista do O Correio do Povo fala sobre vendas. Os

primeiros cinco assinantes que ligarem para 2106-1919,
a partir das 8h, ganharão um ingresso. Página 17

Na rodovia

Acidente deixamotorista naUTI
Batida violenta na SC-l 08, entre Guaramirim e Massaranduba,
deixou homem de 29 anos gravemente ferido e causou um

congestionamento de cinco quilômetros. Página 16

Novo elenco,_ nOlla motivação HENRIQUE PORTO IAVANTE!

Pareería entre Juventus e o Sport Club Jaraguá foi confirmada. Jogadores e o novo técnico Rafael Rocha (foto) se
integraram ontem aos atletas remanescentes do Tricolor. Estreia será hoje contra oAtlético, em Ibirama. Página 18

Resíduos domésticos
, .

.

.

,

Oleo de cozinha sera
recolhido emIaraguá Mudança

Isaura Silveira decide não
continuar na presidência

. do PSDB. Sucessor será
escolhido hoje.

Patricia Moraes
Plenário, Página li

Em abril, começa a funcionar o sistema de coleta do material nas moradias

da cidade. População será orientada sobre, novo serviço de reciclagem.
Página6,

I

.,.
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Saldão

deVerão
o evento deste ano
reuniu mais de 20
mil pessoas naArena

Jaraguá. Apróxima
edição do Saldão está
confirmada para 15 e

16 de março de 2014 e

já tem 70% dos espaços
comercializados.

i·

Agemed
A empresa útilizou
o espaço Marcas na

plenáriaAcijs/Apevi,
ocasião em que além
de apresentar seus
produtos, confirmou
a parceria com as

entidades empresariais.
Desta forma, poderá
comercializar seus

.

planos de saúde com os

associados das entidades
oferecendo vantagens. A
Agemed informou que
já atende 85mil vidas e

pretende expandir suas
atividades rapidamente.

Papers ..

Hoje, o Brasil forma 12mil
.

doutores emmédia por ano
e produz 1,72% dos artigos
científicos publicados no
mundo. Sem dúvida, temos

. uma grande produção de
textos científicos, mas,
em compensação, nossa
produção de patentes é
bai).o'ssima, o quemostra
que geramos pouca
inovação. Investimentos
no ciclo Ciência,
Tecnologia e Inovação
são necessários para
que o país possa avançar
com novos produtos,

'Finep
Segundo RuiGregório de
Andrade, que representou a

Financiadora de Estudos e

Projetos (Finep) naplenária
Acijs/Apeví, o grande
objetivo damesma émudar
a realidade da aplicação de

'

recursos na inovação em
nosso país, que hoje está
em 0,58% do PIB, para 0,9%. ,

www.ocponline.com.br

PERÍODO

Lourival Karste.n
lkarsten@netuno.com.br

.

Micro e pequenas
Oprograma Inova Cred, da Finep, teráfinancianientos a cargo do BRDE e

Badesc para empresas que faturem no

máximo R$ 90milhões anuais, a 3,5% ao

ano de juros emais uma taxa de contrato
de 1%. Os valores liberados poderão va
riar de R$ 150mil a R$ 2 milhões e o pa-

gamento do empréstimo poderá ocorrer
em até oito anos. Este programa poderá
financiar tanto projetos de novos pro
dutos como de novos processos, nova '

organização ou projeto de marketing.
O objetivo do programa é atender 1.200

empresas entre 2013 e 2015.

DNULGAÇÃO

JARAGuA DO SUL - se

Kõnigs Bier
.' Única cervejaria de Jaraguá do Sul, a Kõnigs Bier estará presente na 5a

edição do Festival Brasileiro da Cerveja, que iniciahoje e vai até sábado, dia
23, no ParqueVilaGermânica, emBlumenau. Os apreciadores do líquidoe
que adoram uma novidade devem passarpelo estande da Kõnígs Bier. Lá,
poderão degustar todos os tradicionais chopes damarca, além do grande
lançamento da cervejaria de Jaraguá do Sul, o chope Kõnigs B�rWeizen.

Típico da região da Baviera, naAlemanha, o chopeWeizen é produzido com
maltes de trigo e cevada. Sua coloração levemente dourada e turva, são
características próprias deste estilo. O aroma é suave e frutado, com notas

de banana e cravo. O sabor é suavemente amargo e bem carbonatado,
bastante refrescante e fácil de beber, com teor alcoólico de 4,6%.

Apenados oc:upados
Os recursos do Conselho Penitenciário provêm das parcerias com a Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Tritec, Liverpool,Weg e agoraMarisoL Estas empresas utilizam
em conjunto, 160 apenados, que realizam trabalhos para as mesmas. Em

troca, além de uma remuneração que é depositada em seu nome até o dia da

libertação, ainda conseguem redução de pena.' Um dos projetos em andaniento
com financiamento do Conselho Penitenciário é o de um novo galpão, que
permitirá a ÇlCUl?ilÇ�,O d� mais 30 a 60 apenados em atividades produtivas.

J[fl,IDICADORÉS ÍNDICE

.!iI.��!� ??��"(o. 16·JANEI:R.:º:.�g}3
TR 9.?g9.g0!o. }.�.:�Çº:�9.1.3
CUB ).:.�J.9.,.9.? !':f:i:\ªºQ ?.9.1..? .

ª-ºYJ.i:!'.I.'� � :.1.,.9..??1.0. }º.MA:R.:ºQ:�9.�3. .

.1\I�"'��.. ! :Q,?f3.% • }º.MA:R.:ºQ:?9.�3
.
AÇÕES PETR4 19,10 .. -0,52%

.VALE5 32,39 .. -3,89%
BvMF3 13.,(l� :'tg,(l(l°!o ..

POUPANÇA· 0,4134 20.MARÇO.2013

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT .. -1,02%
OURO .. -0,04%

US$ 108,590
US$ 1576,760

CÂMBIO
................................... .. ..... ... çº�I'� �l\IlJ.�..... VAR.

DÓLAR COM. ),º?6.Q ),º?6.f3. :'::Q,)?"I0
P9.I.e.@,'l'Yª·.. _},ºQºº la.,.9.19º ""-Q,ºQo;o

.... . ?,��1ª ?,��?) �:Q,110;0
2,9963 2,9991 11'0,14%

EURO

LIBRA

Pólo de Inovação'
o secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável, Paulo Bornhausen,
esteve na plenária daAcijs/Apevi da última
segunda-feira e enfatizou o empenho
do governo do Estado nos 11 Pólos de

Inovação a serem desenvolvidos em Santa
-,

Catarina. Blqgioumuito o projeto Iaraguá .

Ativa, desenvolvido pela Prefeitura de

Iaraguá do Sul, e garantiu que o governo
estadual se encarregará das obras físicas,
ficando a manutenção por conta das

municipalidades. Segundo ele, o projeto da
cidade é a que está mais adiantado.

_ Definições
.
o programa de Pólos de Inovação está

chegando à sua fase final de definições
e qualificação dos gestores. Trata-se de
um gtupo de 40 pessoas que conheceram

experiências no exterior e também
participaram de cursos e encontros em

Santa Catarina. Neste grupo estáMareio
Manoel da Silveira, que integra agora a

equipe da administração municipal.
Caberá a ele um importante papel na
implantação deste ambicioso projeto.

Conselho
Penitenciário
o promotor de Justiça, Marcia Cota,
realizou na última plenáriaAcijs/Apevi
uma veemente defesa do trabalho que
está sendo desenvolvido, ao longo dos
últimos anos, pelo Conselho Penitenciário
de Iaraguá do Sul, presidido por Alvaro

.

Leithold, que representa aAcijs. O presídio
de Jaraguá do Sul é modelo no sistema

prisional emSanta Catarina e, desta forma,
é o destaque também no sistema prisional
do país. Com a omissão do Estado, é o

Conselho Penitenciário que realiza os

investimentos necessários paramelhorias
constantes. Tudo isto, mesmo com

.

superlotação, pois o número de detentos
soma 280 homens e 54 mulheres, enquanto
a capacidade é para 212 pessoas.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1159
Primeiro Sorteio
04 - 18 - 19 - 28 - 40 - 42

Segundo Sorteio
09 - 28 - 29 - 30 - 45 - 50

QUINA
SORTEIO N° 3146
02 - 08 - 56 - 72 - 73
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Editorial

Domínio linguístico estratégico
,Oprojeto Jaraguá Ativa, lançado na semana passa

da pela equipe do Instituto de Pesquisa e Planeja
mento (Ipplan), apresenta a difusão da língua inglesa
como uma das metas para deixar a cidademais atrati
va para novos empreendimentos e investimentos.

A proposta, de longo prazo, não é obrigar as pes
soas a falar inglês, mas criar mecanismos facilitado
res para que a população sejamoldada a se interessar

porum segundo idioma de forma natural. E o sistema
de ensino é fundamental para estimular esse conhe
cimento. Como essa língua é a principal referência de,
comunicação no mundo, nada mais apropriado do

.

Ao formar uma sociedade bilíngue,
cria-se um ativo vantajoso para'
�s empresas que têm interesse

em investir na cidade.

que Jaraguá do Sul formaralunos que saiam das redes
de ensino com noções mais aprofundadas do inglês.
Certamente, eles se apresentam com um diferencial
nomercado de trabalho por termais uma ferramenta

Charge

Do leitor

Situação brasileira.
QuanAdo !alamos de trans

parencia, esperamos
isso, no mínimo, dos poderes
públicos, mas o Senado brasi
leíro, depois de diversas irre

gularidades, decidiu dificultar
o acesso às informações. A
partir de agora, os jornalistas
terão que enviar as perguntas
por ofício e com o prazo de

respostà de até 5 dias. Com
esse prazo, o senado tem tem-

'.

po para camuflar as informa

ções, Foi com essa maldita

transparência que descobri
mos que a sogra do assessor

de Renan Calheiros ganha
R$ 4.900 sem sair de casa, e

que filha do senador gastou
R$14.758 no celular do Sena
do, em viagem ao México.

Outro aspecto interessan
te de nosso país é ver o gover
no gastando indevidamente
com estádios para a copa do

mundo, como o "Mané Gar-

rincha!', na qual o custo da
reforma já chega a R$1,5 bi

lhão, quando há tantos bra

sileiros na miséria, hospitais
precários, sem falar na Edu

cação, com professores ga
nhando absurdamente mal.

Agora, com um invcstímento
de R$1,5 bilhão em um es

tádio que vai ser usado para
dois ou três jogos ninguém
está preocupado.

Não precisamos ir tão lon
ge, aqui mesmo em Iaraguá
do Sul, nosso secretário da

Saúde, que de saúde nada

entende, diz que é preciso
avaliar o caso para dísponi-
.bilízar um carro para uma fa- .

mília que enfrenta um tumor

chamado retinoblastoma ir

até São Paulo, ondeTará a tro

ca de suas próteses oculares.

Jackson lJ)ann,
Técnico MeCânico .

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.

de comunicação apropriadaparaexpandir os relacio
namentos'profissíonais e pessoais.

Além disso, ao formar uma sociedade bilingue,
cria-se um ativo vantajoso para as empresas que
têm interesse em investir na cidade. Qual é o em

preendimentoque não gostaria de estar num am

biente em que amão de obra se apresenta com esse

diferencial de conhecimento?

Hoje, com a internet, as distâncias no campo
virtual sumiram e o domínio do inglês proporcio
namaior interatividade nessemeio para a busca de
conhecimento e troca de informações.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlosPrates
Homens bebês

Desde que comecei a carreira de jornalista, aos 17

anos, e como narrador de futebol, convivo com
a palavra concentração. O conceito de concentração
queme acompanha é, todavia, diferente do conceito
damaioria do povo.A concentração de que falo é um

especial tipo de "cadeia' em que são deixados os jo
gadores de futebol. E por quê? Essa é a grande ques
tão. Mas antes de entrar nos detalhes, digo que venho
ao assunto em razão de o Coritiba, time grande do
futebol paranaense e brasileiro, ter decidido nos úl
timos dias acabar com a "concentração" dos jogado
res. A concentração, quase sempre, se inicia após o

treinamento da sexta-feira. Os jogadores não voltam
para casa, ficam nas dependências do clube ou num
hotel até depois do jogo de domingo. Um cárcere pri-
vado... Por que a concentração?

.

A direção do Coritiba não aceita mais o "jogador
bebê", significando com isso o jogador irresponsável,
jogador que precisa ficar trancado em casa para não
fazer bobagens na rua e se prejudicar fisicamente.
Desse prejuízo físico por noitadas e beberagens perde
o jogador e perde o time em qualidade. E o Coritiba
está certo, ou o profissional se cuida, evita excessos

antes dos jogos, vive de fato como profissional ou é
um "babaca bebê". Mas queres' saber de uma coisa,
leitor torcedor? Jogador "bebê e babaca' é o que mais
há no futebol do Brasil, os times, todos eles, estão to
mados desse tipo de cabeça-de-bagre irresponsável.
Os resultados dos clubes em campo provam isso.

E esse tipo de "funcionário" está em todas as

empresas, estão aí na sua empresa, não se engane,
leitor. "Profissional bebê", que eu prefiro chamar
de "babaca metido a profissional" é o que mais
existe. É muito difícil hoje você encontrar "jogado
res homens" ou "profissionais homens", carência
geral. O que mais há, repito, são "bebês crescidos",

filhinhos da mamãe. Para não dizer pior...

o anel
Na novela Flor do Caribe, o avô abre uma caixi

nha diante do neto, tira dela uma joia fina, um anel,
e diz que aquele anel foi dado por ele no dia em que
se casou com a avó do jovem, do neto que está ao .

seu lado. Olhando para o neto, o avô diz que vai dar o
anel a ele para que ele o coloque no dedo da mulher

que ele vai amar e com ela casar... Um horror! Isso
é muito comum nas famílias, mas é um hábito "im

próprio". O anel está energizado por quem o usou,

que seja vendido, negociado de qualquer modo ou

. "esquecido" em algum lugar. Sem essa de alguém
voltar a usá-lo. Não faz bem à saúde... Lixo.

Vergonha
Um jornalista do The NewYork Times, em artigo

publicado pelo Estadã, diz que "O México parou de
ler". Diz o articulista'que apesar de avanços econômi

cos, o país está entrando em um colapso social, por
que muitos dos seus cidadãos não leem... Bom, mas
espere aí, e o que dizer do Brasil, onde os jovens não
leem nem bula de remédio? Não leem mesmo, nem

escrevem uma redação sem brutalidades ortográficas
e sintáticas. Futuro? Incompetências diplomadas!

Falta dizer
Reencontrei ontem uma velha "amiga', uma frase

pergunta. Ela diz assim: - "O que você tentaria fazer se
tivesse a certeza de que não iria falhar"? Pensei, pen
sei de novo e me dei como resposta: - acho que nada.
Tudo o que é certo, garantido, ou é uma enrascada ou
dificilmente vale a pena. É como saber do futuro, seja
ele qual for, ficaremos amuados; o bomé o puxar da
cortina e a sutpresa. Quando a surpresa é boa, claro.

Fale conosco

il
DESDE 1919
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CQ_nvenção do PSDB

Presidente abremão de reeleição
Isaura Silveira

agradece apoio,
mas recusa cargo.
Reuniões continuam

para nova indicação

,ARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

"

Com a convenção do PSDB
de Jaraguá do Sul marca

da para as 19h de hoje, na Câ
mara de Vereadores, ainda não

está definido o nome de quem
será o presidente da sigla pelos
próximos dois anos. Mesmo
com o apoio de toda a legenda
para continuar no cargo, a atu
al presidente, Isaura Silveira,
adiantou ontem que não po
derá seguir à frente do partido
por problemas de saúde na fa
mília. "Agradeço todo o apoio
que sempre tive da executiva e

do diretório, mas nesse niomen
to tenho que cuidar dessa parte
da minha vida", disse Isaura.

Segundo a presidente,· o
nome que irá substituí-la no

_.,...-. .......;E....DUÁRDOMONTECINO

CONVENÇÃO Apesar dos apelos, IsaUra Silveira deixa o

comando-do PSDB. Novo nome deve ser ammeíade hoje

cargo deve ser decidido mo

mentos antes da convenção.
"Existem várias pessoas com

capacidade e que desempe-'

nharão um bom trabalho",
disse Isaura, evitando citar
nomes. A convenção irá apro
var os 45 nomes já definidos

para compor o diretório, mais
os membros da comissão de
ética e conselho fiscal, dele
gados e executiva. Na execu-

.0 trabalho
• •

.

muuo maLS- . • •

tiva, que é eleita apenas pelos
membros do diretório, são qua

. tro cargos. Ao todo, o partido
conta com 1.455 mil filiados, e

todos que estiverem em situa

ção regular poderão votar.
Segundo Isaura, tanto para

fechar a lista do diretório como

da executiva, o partido bus
cou consenso, sendo que não

existem outras chapas concor

rendo. Ainda de acordo com a

presidente, todos os vereadores
eleitos e os candidatos foram
alocados no diretório. Além

disso, os filiados que já estavam
envolvidos nas comissões e di
retórios e os que participaram
diretamente das campanhas
também foram prestigiados.
"Conversamos com todas as

pessoas indicadas para ver se

aceitavam. Acho que consegui
mos dar uma boa renovação no
diretório, com 30% deles sendo
mulheres e também com mui
tas pessoas jovens, mas sem

esquecer as lideranças mais

antigas do partido", disse Isau

ra, satisfeita com o resultado da
lista de membros.
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Projeto do vereador James
Schroeder (PDT) proíbe
o consumo de bebidas
alcoólicas nas ruas de
Joinville.Amaior cidade
do Estado deve seguir
exemplo de Iaraguá do Sul,
onde lei neste sentido foi
aprovada em 2008, mas só
entrou em vigor em 2011.

Reconhecimento
'" Vereador recordista

de mandatos, Adernar
Winterlamenta a saída'
de Isaura Silveira da

presidência do PSD�. "Ela
fez um ótimo traBalho;

.

conseguiu unir o l!8s$oal
e alcançou respeitt)",
dizo parlamentar.

'.)\0 mesmo tempo em que
, não sou candidato a nada,

sou candidato a tudo".

Afirmação dovereadorJair
Pedrí sobre apossibilidade
de assumir a presidência
do PSDB, oumesmo
concorrer a umavaga
legislativa nopleito de 2014.

Encontro
doPMDB
Mais de 200 pessoas
prestigiaram o encontro

mensal do PMDB, na noite
de segunda-feira. Presença
ilustre, o deputado federal,
Mauro Mariani, voltou a

defender a candidatura

própria do partido ao

governo do Estado em2014.
Mariani estácom a cotação
em alta para assumir o
comando catarinense
do PMDB; na convenção
marcadapérajurilfo.

Çapacitação
Servidores de todas
as Câmaras da região
podem participar
hoje de um cursa de

capacitaçãô voltado à
gestão documental. e
atendimento. 'O evento

acontece no plenário
em laragúã do Sul e é
promovido pelaAvevi, em
parceria com aAssembleia

Legislativa do Estado.
A programação inicia
às 8h30 com a palestra
de Clarisse Leal, com o

tema "Cabeça, coração e

coragem no cxcreícíô
da função pública".

I
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Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Marca de seriedade
Com problemas pessoais, a presiden

te do PSDB, Isaura Silveira, não será
reconduzida ao cargo em convenção
marcada para hoje. Apesar dos apelos
de tucanos de todas as plumagens, in
cluindo o senador Paulo Bauer, Isaura
diz que neste momento precisa se dedi
car mais à família e aos cuidados com a

mãe. A presidente sai do comando, mas
deixa uma marca de seriedade e respei
to à democracia, que serve de exemplo
na política. Muitas vezes agiu no parti
do como a professora que é, tendo des-

taque neste meio ainda tão dominado

pelos homens. O próximo presidente,
que será anunciado hoje, terá a dura
missão de reoxigenar a sigla, a segunda
maior em número de filiados em Iara
guá do Sul, com vistas ao pleito de 2014,
depois da derrota sofrida namajoritária
em outubro passado. Alguns nomes são
ventilados: um deles é o da empresária
MarciaAlberton e outro do vereador Jair
Pedri, porém, até a noite de hoje, muitas
conversas de bastidores vão anteceder a

aguardada fumaça branca.

LÚCIOSASSI

Servidores escolhem chapa
Iniciada às 8h de ontem, as eleições para a diretoria Sinsep continuam
até as l7h de hoje. No início da tarde, 81 funcionários dos 172 votantes'

da Prefeitura de Iaragua já haviam depositado seu voto; De acordo com o
.

presidente da mesa, Renaldo Pereira, nenhum tipo
de problema foi registrado. Os concorrentes são, pela chapa 1,
Luiz Cezar Schõrner, e pela chapa 2, Cleonis Tomaselli (DEM).

(47) 3371 ..7665

www.tllesmartOllcidiomas.com.br
atendimento@thesmartoneidiomas.com.br 1l1li thesmartoneidiomas

Suspensa
Decisão judicial em caráter liminar

suspendeu a lídtaçãrrpara uso de pontos
de táxi emMassaranduba.A denúncia
foi feitapelo vereador de oposição, José .

OsnirRonchi (PP). O parlamentar ainda
apresentou outra proposta, que abre novas
vagas,masmantém as permissões atuais.

Buscando verba
Os vereadoresWilson Jean Gessner e

JonyTribes, ambos do PMDB, estão em
Brasília, onde permanecem até sexta
feira. Acompanhados pelo deputado
federalMauroMariani, os parlamentares
participam hoje de audiência com o

ministro do Turismo, Gastão DiasVieira.

Reviravolta
Quase confirmada para Ronaldo

-

Raulino (PDT)"a Secretaria
Executiva da Câmara de
Vereadores vai ficar com Moacir
Souza (PMN), que desempenha
função de assessor jurídico do

gabinete do deputado Carlos
.Chiodinl (PMDB).

Cobrança
Více-prefeitolaime Negherbon
(PMDB) tem cobrado a presença
de fiscais da Secretaria de
Obras no interior do município.
Segundo Jaime, muitos
moradores de localidades
distantes do Centro se sentem

esquecidos por não contar com
infraestrutura básica. "Não vou

_

aceitar corpo mole. Estou de olho
_

. e andando pelos bairros", avisa.

Emancip�ção
Câmara deVereadores promove
no próximo dia 26, sessão
solene em homenagem aos 79

anos de emancipação político
administrativa de Iaraguá do Sul.
A programação acontecerá no
Museu Emílio da "Silva, n,:! sala
onde foi instalada a primeira
legislatura, às l8h.

Semelhanças
Quem conferiu a entrevista
concedida pelo prefeito de São

Paulo, Fernando Haddad (PT),
à jornalistaMarília Gabriela, no
SBT, deve ter lembrado muito
de Dieter Janssen (PP). O ex

ministro da Educação disse ter
adotado um sistema de metas,
criticou a falta de planejamento
de seus antecessores e anunciou

que vai implantar políticas que
incentivem o uso da bicicleta e do

transporte coletivo. Além disso,
afirmou que o maiorproblema
a ser enfrentado está na área de
saúde, mas que sua prioridade
deve ser a educação.

Mutirão
Mutirão da Secretaria de Saúde de
Guararnirim já realizoumais de 100

cirurgias eletivas.A campeã da lista é
a de ginecologia, com o vice-prefeito
emédico, PauloVeloso (PSDB),
realizando os procedimentos.

Aprovação
, Dilma Rousseff (PT) bateu novo
recorde de aprovação. Segundo
pesquisa encomendada pela
CNI (Confederação Nacional da
Indústria), para 63% dos brasileiros
o governo dela é 'ótimo ou bom'
e 79% consideram os métodos
adotados porDilma acertados.

.

- ---------�-�---- - -- - ---- .

{
I
!
I
I
f
I

I
}

1
I

j

.i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 6 I QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2013 www.ocponlíne.com.br

'
.... "

� ,t,

eio alDbiente

Óleo de cozinha
COOl destino certo

JARAGUÁ DO SUL
._ � .

A empresa responsável pelo
serviço adaptará os caminhões

para armazenar o material que
posteriormente será repassado
a uma empresa de reciclagem.

do óleo ainda é uma realidade. "Eles fazem o reaproveitamen
"Queremos atacar essa frente. to de 100% do óleo recolhido. A
Idosos e pessoas que não têm cada 100 litros, o município re

filhos na escola vão ter essa al-· cebe uma contrapartida de dez
temativa mais próxima de casa', litros de produtos de limpeza
afirmou o presidente da Funda- que serão divididos entre os se

ção Jaraguaense do Meio Am- tores", disse Silva.
bíente (Fujama), Leocádio Silva. A medida deve, em longo

Ummaterial informativo che- prazo, trazer economia para o

gará a 40 mil residências com os município. "Com o fortaleci
horários e dia em que o serviço' menta da coleta seletiva, con
de coleta seletiva passa por cada seguimos reduzir encargos",
bairro. Junto com papel, vidro, afirmou o presidente. Diaría
metal e plástico, os moradores mente são recolhidos cerca de

poderão depositar em local vísí- 75 toneladas de lixo, e grande
velo óleo de cozinha, preferen- quantidade disso acaba encon
cialmente dentro de garrafas PET. trando fim no aterro sanitário.

Em abril, material fará parte da coleta
seletiva nas moradias de [araguá do Sul

Natália Trentíní

/\ partir de abril, o óleo de co
Ilzinha passa a integrar a lista
de itens recolhidos pelo sistema
de coleta seletiva em Jaraguá do
Sul. O objetivo é fortalecer a re

ciclagem de materiais reutilizá
veis no município, tanto pelos
benefícios ecológicos quanto
para redução de encargos para
o município.

Atualmente, a coleta aconte
ce em pontos específicos como
esc.olas e postos de combustível.
Entretanto, o descarte incorreto

-

EDUARDO MONTECINO

NAGARRAFA
Na casa da
estudante

JuIia. dos

Santos, o óleo
é armazenado
em vasilhas -

Reciclagem é prática nas escolas
Desde 2009, as escolas do nificativo. Quando se desperta

município se tomaram ponto de nas crianças essa consciência
recolhimento do óleo de cozinha. elas querem mudar e levam
A ideia era incluir a reciclagem para casa essa mudança', des
dentro da realidade da comuni- tacou a diretora da unidade,
dade. Na escola municipal Anna Eliane Maria Avi da Silva. Na
Towe Nagel, a arrecadação come- casa da .aluna Iulía Candini dos
çou de forma tímida, com cerca Santos, 14 anos, a campanha da
de cinco a seis litros por mês, e escola alterou a relação da fa

hoje chega a 50 litros. mília com a reciclagem. ''Antes,
"Os pais criaram o hábito de minha mãe guardava em garra

trazer, foi um aumento bem sig- tinhas de água por certo tempo,

mas como não tinha para onde
mandar, acabava indo para o ralo
mesmo", contou. Agora, a me

nina afirma que o recolhimento
ajuda a despertar as pessoas para
a importância de reciclar.

Segundo o presidente da Fu

jama, Leocádio Silva, a intenção
é intensificar o trabalho já rea

lizado. "Os programas existem

para se complementarem e tem

um objetivo único", afirmou.

Pouca procura
Unidade Central de Saúde

deixa de vacinar aos sábados
AUnidade BásicaCentral de

Saúde, localizada na Rua Rei
naldo Rau, única opção para
os pais que só dispunham dos
finais de semana para vacinar
os filhos, não está mais com as

portas abertas durante as ma

nhãs de sábado. Em fevereiro, o
atendimento passou a ser ape
nas de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h45. Desde então,
a não ser em campanhas espe
cíficas de vacinação, nenhuma
unidade de saúde de Iaraguá
do Sul está à disposição da co

munidade para a vacinação in-
. fantil no sábado. No Pama I e

no Pama II, o serviço também
não é realizado.

Segundo o enfermeiro

responsável pela unidade de
saúde, Luciano Pacheco, a

orientação para fechar as por
tas durante os sábados veio
da Secretaria da Saúde. "Foi
uma orientação da IT?va ges-

tão, após um estudo acerca da

quantidade de atendimentos
realizados nos sábados. Esta
mos fechados desde fevereiro",
conclui. A diretora de Atenção
Básica, Iuá Guenther, afirmou
que foram comparadas as

quantidades de atendimentos
realizados em 2012 com o valor
necessário paramanter a estru
tura funcionando. "Os custos

com o pagamento de hora ex

tra para os funcionários, água,
luz e telefone não justificava a

baixa demanda de atendimen
to, que era, emmédia, de cinco
crianças por sábado", concluiu

O secretário da saúde, Ade
mar Possamai, afirmou que a

medida ainda está sendo avalia
da. "Se houver necessidade, po
deremos voltar a reabrir a estru
tura nos sábados. O fechamento
foi umamedida inicial de redu

ção de custos. Mas, ainda esta

mosmonitorando", afirmou.

.

Fé religiosa

Santificação do PadreAloísio -

Há oito anos- sem que a

toxoplasmose se manifeste,
Jane Reis, de 22 anos, acredita

que a benção do padre Aloísio
Boeing foi fundamental para

. sua qualidade de vida. Para ela
e a mãe Maria Tonisete Reis,
de 51 anos, o padre já é santo,
"agora esperamos que eles ofi
cializem a santificação", disse.

O processo de beatificação
foi iniciado ontem, na Diocese
de Joinville, com a participação
.de religiosos da Igreja Nossa Se
nhora Aparecida, do Bairro Ne
reu Ramos, em Iaraguã, onde o

padre desenvolveu suas ativida-

des nos últimos 26 anos de vida
e onde foi sepultado, em 2006,
aos 92 anos.Todo dia 17, às 15h,
aquela capela celebra uma

missa em homenagem a ele.
"Toda a família é muito devota
do padre Aloísio, por isso sem
pre vamos na missa dele", con
taMaria. Ela lembra que no dia
em que o conheceu, ele já era

idoso e estava quase cego. "Fo
mos para receber uma benção
e ele apontou a bengala para a

Jane, parece que sabia que al

guma coisa ruim ia acontecer."
Foi a última vez que a doença
congênita se manifestou.

LÚCIOSASSI

GRAÇAS Túmulo do padre Aloísio, em
Nereu Ramos, é lugar de peregrinação dos fiéis
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Literatura

Festival
.�

..

:Naoional
do:�;tlnto é

" .

··;:transferido
para a

capital
". '.

i _ ,'f.
Evento literário nasceu em Jaraguá do Sul, mas está crescendo em Florianópolis. '.'-,

:,ARAGuA DO SUL

Bárbara Elice

bilidade da capital e pela faci
lidade na logística. O festival

começou na noite de ontem,
pós dois anos em no Teatro Sesc Prainha, com

Iaraguã do Sul, o uma leitura feita pelo premia
Festival Nacio- do contista Luiz Vilela, e segue
nal do Conto foi até-sábado, dia 23.

transferido para Essa foi Uma decisão es-

" lorianõpolíé. Na tratégica para. que o evento

terceíra edição do .evenro - o continue a '. tir, de acordo

, único, do �êliero no Brasil - a , com o ide "]: dor e curador

organização não encontrou re- do festival, Carlos Henrique
cursos suficientes para a rea- Schroeder. Nas edições de 2011
lízação. A mudança também e 20t2; o evento foi organizado
foi motivada pela maior visi- pela Design Editora, em par-

ceria com o Serviço Social do'
Comércio (Sesc) de Jaraguá do
Sul. Contudo, neste ano, a or

ganização não encontrou pa
trocinadores que bancassem
o evento orçado em R$ 30 mil.

Segundo, Schroeder, foi consi
derada a hipótese de inscrever
um projeto no Fundo Munici

pal de Cultura, contudo, os R$
17 mil não seriam suficientes e

o recurso só seria liberado em

junho, caso fosse aprovado.
Com isso, o Sesc Santa Ca

tarina e o Sesc Florianópolis

abraçaram o evento. A Editora ram antes do início do festival.

,UFSC entrou como apoiadora Para quem não conseguir com
e as empresas Guia Região Sul parecer, o Sesc está transmitin-'
e Kibelândia como parceiras. do todas as atrações ao vivo,
"Iaraguá do Sul perdeu um fes- por videoconferência na rede
tival, mas Santa Catarina ga- social Google +.

nhou um festival", disse o ide- A partir desta 'edição, o

alizador. evento deve se estabelecer na
__ E os primeiros resultados capital e ganhar projeção na

já apareceram: as vagas na. cional. "O festival nasceu em,

oficina de criação literária se Iaraguá do Sul e agora está sê

esgotaram em 20 horas, com espalhando", afirmou o Schro

participantes do Rio de Janeiro eder. O plano é que o festival
e São Paulo, e os ingressos dos seja internacionalizado em

primeiros dois dias termina- dois anos,

A1\ssociação deAmigqs dos _Autist(l$ de inclusão dos edu.candq� e ajuda a per
(AMA) de Iaraguá dó Sul convidá. a tódos ceber 9_u@p diferente não é tão diferente

para o 10° Happy HoW da entidade, que assi.J,n!', disseKrause.
acontece hoje,.a partii das 17h, no Clu- Ahlahnente, a AMNatend.e a 53 edu
be Atlético Baependi. Haverá desfile. de caudas; em seis prêgranfas diferentes:
moda, sorteio de bríades e·.o famoso car- centro "de Avaliação, Centro .de Atendi

dápio elaborado por chefes de cozinha. Os menta .Educacional e Ocupacional, Cen
ingressos estãosendo vendidos a R$ 50 na tro de Atendimento a Família, O�ntro de
secretaria dqAMA. " Atendimento e Qrientalj:ão Clínico-pédà-

A expettativada diretora da'entidade, gógica, Centro deEstimúlayão.NemoSen
Tânia Krause, é que 7PO p�ssoas pattici- sor.ial e Centro.deAtendímênto Saede-Tid.
pem do evento. Todo o dinheiro arrecada- A. entidade está.enr Jru:aguá do Sill desâe
do será investido namanutenção da sede, 16 de setembro de 1991.

qualificação dos serviços oferecidos e em Neste ano, as empresas que participam
materiais técnico pedagógicos. liA partíci- do desfile são.Carmella Modas, Live Con
pação da comunidade.ajuda no processo cept Store, LojasVip Lonnge eUpperMan.

--,-�,
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Outono começa
chuvoso em se
o outono começa com

tempo instável e a chuva
se intensifica no decorrer
do dia, com acumulados
de 40 a 60mm e pontuais

- maiores, especialmenteno
Oeste e no Litoral, devido à

formação e deslocamento de
uma frente fria pelo Estado.
Risco de alagamentos e

deslizamentos, sobretudo no
Litoral. Temperatura estável,
em pequena elevação.

Ensolarado
iÍ J�
Instável Parcialmente

Nublado

�••
Nublado Chuvoso Trovoada

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

do vento relativa (%)
·6h Norte 3km/h 92 ,

• 9h Noroeste 2km/h 90
• 12h Noroeste 4km/h 74
• 15h Norte 4km/h 55

10mm

'. 18h Nordeste 3kmlh 51 80%
de possibilidade

·21h Leste-Nordeste 6km/h 65 de chuva,

Humor
'Loira grávida
Uma loira ficou sabendo que estava grávida e desse dia em diante, sempre
que vinha do médico, lia o jornal na página da economia.
O marido achou aquilo tudo muito estranho e perguntou:
� Querida, por que é que sempre que vem do médico, você corre para ler a
página de economia do jornal?
- Eu explico, amorzinho. É que o médico me falou que, logo que a bolsa
estourar eu tenho que ir correndo para o hospital.

Sudoku

..
Laguna
....
18° 23°

e MINGUAN�E 4/3

ta NOVA 11/3

e CRESCENTE 19/3

CHEIA 27/3

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul •
AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁ)(: 300c

f"'.
..cri'

SEXTA

MíN: 19°C
MÁ)(: 300C

SÁBADO
MíN: 18°C

, MÁ)(: 28°C

São Francisco do Sul
• Preamar
'10h28: l,1m
• Baixamar
• 6h26: O,5m
• 18h32: O,5m

Florianópolis
• Preamar

,

• 8h02: O,8m
• 23h58: O,9m
• Balxamar
• 5;;: O,5m
• 16h49:,Oo3m
Imbituba
• Preamar
• Oh02: O,5m
• 3h24: O,4m
• Baixamar
• 9h49: O,3m
• 15h26: O,2m

Tábua
das marés llajai

• Preamar
• 1h53: O,?m
• ?h51: O,7m
• Baixam.ar
• 11 h06: O,5m
• 16h4?: O,4m

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

- ------

HORIZONTAIS
1. Provocar, estimular
2. Estado de nervos! As iniciais do ex-piloto Emer

son

3. Coincidência fortuita I Conselho de Desenvolvi
mento Econômico

4. Grand� roedor noturno, que vive geralmente próxi
mo a rios! Descer bruscamente

5. As letras que separam o J e o N/Famoso clube
de futebol hóíandês

6. Matéria-prima para fumantes
7. Alcançar determinada soma de pontos

-

8. O ato de ajustar, endireitsr
9. Abreviatura (em português) da .chioa ! Equipa

mento de Proteção Individual
10. Nome popular da síndrome de imunodeficiência

adquirida / Em que lugar?
11. (Pop.) Dica / Responsabilidade
12.'0 meio do ... oceano! Mor.ada de tamanho re- 10

duzido
13. Deter o curso de água com dique, paredão etc.

VERTICAIS
1. Concha soprada pelos pescadores pata anunciar

13
sua chegada ao porto ou transmitir notícias no

mar! Arma de guerra dos nossos indígenas
2. Período de tempo caracterizado por falta de chu

vas/Tirar uma pestana
3. (Ingl.) Refeição ligeir.a, à base de salgadinhos I

Barraca em campo aberto para abrigo das intem
péries

4. Atacar amão armada! As iniciais do cantorCauby, '

5. Diz-se negando I.lngrediente da cerveja e do uís
que! Propiciar a quem precisa

6. (Quim.) O hólmio ! (Biol.) Fqrmação de seres vi
vos a partir de mafêri�1 inorgânico como início do
processa evolucionário

7. Competente i Lado oposto
8. Restastabélecer ligação telefônica! Que pertence

àquela mulher
" '

9, Intensa e calorosa participação! Esgotar, secar.

2 53 4 6 7 8 9

2

•
II
•

•
• •

�

• •

81 II
• •
•

•
�

•
• �

3

4

5

6

7

8

9

11

12
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A RECREATIVA'
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1950 ·2012
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Universo TPM
Elijane Jung 1UlÍversotpm@ocorreiodopovo.com.br

o universo
feminino

M .' •• ,
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Desejo da semana
Meu desejo que pretendo (logo, logo) realizar é essa viagem:
conhecer a rota dos lençóis maranhenses. São milhares de fotos
internet afora que me deixam encantada e me fazem ter vontade
de voar já pra conhecer e aproveitar. Como descreve o site

ecoviagem.uol.com.br, "a paisagem lembra um deserto repleto
de oásis numa área de 155 mil hectares, transformada em parque
nacional em junho 1981". Eu vou! Um dia ...

,J\ Tá
L
-

lindo
Bella Thorne, a CeôeIones
do seriado "Shake it Up",
é perfeitinha, né? Só que
uma maquiagem bem feita
faz milagres. Ela acertou
na ousadia do batom pink,
com os olhos marcados sem

exagero e essa trancinha
colorida. A base e o blush
certos foram fundamentais

para deixar a make assim,
com jeitinho de quem se

maquiou na dose certa.
Tá lindo!

�.\ T'
\\z:

Não dá pra comparar a Bella
Thorne com a alivia Palermo,
pela diferença de idade. A

primeira é uma garota de 15

anos. E Olívia, já é mulherão.
E, claro, eu não espera um
batom pink na Olívia. Mas
uma base certa e urn blush que
não ficasse marcado, já seria
um ótimo começo. Os tons

desiguais no rosto e pescoço
denunciam a escorregada. Ah,
podia ter corrigido as olheiras,
né? Seilá... treva!

Dica de ouro
Passar roupa já é um
verdadeiro castigo, né não? E as

camisas, então, que precisam
de cuidado e capricho pra
não formar vários vincos ou

ainda, ficar com as partes
mais difíceis de passar,
amarrotadas? Uma dessas

partes ruins de passar é o

espaço entre os botões. Quem
diz que aquele ferro passa
direitinho por ali? É aqui que
entra a dica: dá pra usar a sua

chapinha pra passar direitinho,
bem rente aos botões. Simples
e prático, viu?

Não corra. Tudo
ao seu 'tempo.

Coisas da vida
1\ /Teu irmão gosta de animais de estimação... dos outros. Não
1"1 éaquela coisa de sermalvado emaltratar. Respeita, mas
opta por não ter.Aliás, optava por não ter. É que a cunhada
(espertinha!) começou com um bichinho pequeno. O Toninho
é um hamster que vive (muito bem, aliás) na sua gaiolinha
quefica lá na dependência de empregada.Daí veio o Fred, um
filhotinhomuitofofo de Shih Tzu, quejá completa seis ou sete
meses de convivência com meu irmão (que atébrinca com ele).
Agora, uma ninhada degatinhosfoi encontrada nosfundos do
prédio, sem a mãe.Adivinha quem encontrou?A cunhada! Todos

foram adotados! Inclusive um deles, pelo meu irmão...Assim
como são as coisas são as criaturas, não é?

,/

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

universotpm@ocorreiodopovo.com.br. ,

"Outro dia, conversando com a Milena, falávamos sobre
profissão, sobre o que ela queria ser quando crescesse. Falamos
sobre muitas profissões ... Professora, médica, dentista ... E os

prós e contras de cada urna delas.
Daí elame disse que na escola, no
início do ano, a prô perguntou aos

.

alunos o que suas mães faziam.

Quando chegou a vez dela, um dos
, coleguinhas que jáme conhecia,
perguntou se quando a mãe dela
escolheu a profissão, não tinha
mais profissão de mulher. Aí aMi
falou: 'Minha mãe é forte como

'

urn homem, por isso escolheu ser

caminhoneira'. Aí perguntei se ela
não tinha vergonha e ela disse:
'Se eu for um pouquinho como você,
mãe, já tá bem bom!"
(História da mamãeHeli Carla).

Coisas da internet (via Facebook)

'er-�

E aUANDO VOCÊ ACHA
GU[ NAO PODIA PIORAR
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BOID dia!
DJm dia!Hoje édia20demar
Dço. Oba! Mais uma quarta
feira se inicia e nossa urbe sorriso

já está com o calendáriosocial 10-
tadérrimo deagito.Afinal, em ter

ras de São Sebastião é o que não

falta e bota energia nisso tudo.
Todos os dias da semana terão
um evento para ir. Acompanhe
tudo nessa coluna que será lida

por cerca de 30mil pessoas. Lou
cura!E para começar bem o dia,
uma frase bem legal para você

refletir: '� mudança não uirá se

esperarmo� por outra pessoa ou
outros tempos.Nóssomosaqueles
por quem estávamos esperando.
Nós somos a mudança que pro

.

curamos." (BarackObama)

Bola da vez
Hoje, a bola da vez será a

Confraria do Churrasco. Não
saia de casa sem dar uma

passadinha em frente. O local
da galera de gosto apurado, dos
apaixonados por carne nobre e

dos badalados, está localizado
naWaldemar Grubba.

FOTOS MAURICIO HERMANN

BALADA

LianaWeber
e Djenny

Chapiewski
conferindo a

Patuá

Moa Gonçalves

FLAVIO UETAlDrVuLGAÇÃO

Secretário Paulo Bornhausen, do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, na segunda-feira prestigiando a reWJ.ião semanal da Acijs

eda Apevi, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, onde foi recepcionado
pelas presidentes Monika Conrads (C) e Leonir Zacarias de Souza

London
Amanhã à noite, os baladeiros
de plantão da Press vão agitar
o coreto com a "quinta
sertaneja", no London Pub.
Os amantes e pés de valsa
têm encontro marcado com

um show especial do Grupo
Explosão e da dupla Elton e

Fernando.

Happyhour
Para quem quer saborear
uma comidinha de primeira,
bebidinhas de primeira,
fazer ótimos amigos, conferir
um mega desfile de moda e

ainda fazer caridade, a dica
do colunista é participar,
hoje, a partir das l7h, no
Clube Atlético Baependi, do
tradicional HappyHour da
AMA. Além de fazer um bem
danado para a alma, você vai

dlaltaQrar! De nada!

EMALTA O amigo Junqueira Jr fazendo
sucesso na Rádio Jaraguá, no programa

11111111111111 Shpw da Manhã, das 8h às l1h

3370-3242

moagoncalves@netW1o.com.br

PRÊMIO
O presidente da

Marisol, Giuliano
Donini, e Rafaela
Teixeira, sexta no 10°

Prêmio Academia do

VarejoMarisol

,

Lançamento ..

logo mais, ao meio-dia, no
Restaurante daMalwee, Jean
Leutprecht, secretário de Esportes
da Prefeitura de Jaraguá, ciceroneia
jornalistas para um concorrido

almoço com os lutadores de UFC,
Vitor Belfort, CezarMutante e o

americano Luke Rockhold. Em

seguida, às lSh, os lutadores,
na companhia do diretor de
Desenvolvimento Internacional do
UFCMarshall, darão uma coletiva
no pequeno teatro da Scar. A

grande luta será dia 18 de maio, na
Arena Jaraguá. Evento memorável!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o meu

camarada, João Santana, o popular
Todynho. Além de comemorar
idade nova hoje, ele está sempre
ligado nesta coluna para ficar por
dentro das melhores novidades de
nossa sociedade. Parabéns, irmão!
E mil vivas!

...MUNDO DOS BRINQUEDOS

.. 413370-0978
-- � �

Nas rodas
• Tem gente na urbe sorriso
que foi apelidada de Geisy
Arruda, aquela que foi'
expulsa da faculdade e

escoltada pelos policiais, e
nem assim se toca. Aff!

• Hoje, Ricardo Jaeomíní
reúne a natapara
comemorar o seu níver em

Floripa. Cheersl

•A l1lihhaanJiga,J\t1árcia
Alberton: Já prêpara os

, qüitutes paracomemorar
idade nova.dia 22.

Fashion
Você já deu uma passadinha
naDonnaAnna? Então corra! A

loja dos descolados de plantão
está de matar, se é que vocême
entende. Várias marcas famosas
fazem parte do menu fashion.
Procure a Ianaína, a caps do
pedaço, que é o máximo!

Não poderás
ajudar aos
homens de

maneira

permanente
se fizeres
por eles

aquilo que
eles podem
e devem

fa�er por si
próprios.
Abraham
Lincoln

PRESENÇA
AbelaBia

Soethn,
conferindo o

Madalena

Pensamento do dia
o tempo cura o amor, mas essemesmo tempo
também faz a genteesquecer alguns amores.

• Nem a chuva no

fim de tarde de ontem
impediu o chapinho
gelado no happy hour
doMadalena Cozinha. I

r
)

j
l

'Leonardo
Roio« �eeebe hoje
os merecidos
cUl1"lprimentos. pela
estreia da idade nova.

Timtim.

• Se» apetite
notúmico, se é que
o leitor entende, cai
sobre boas marcas de
cervejas, a opção é o
Cheers Irisn Pub, em
Corupá. Lugar de gentê
bonita e umafaixa
etária bem legal.

'O meu abraço de
hoje, cheio de energias
positivas, uai para a

empresáriaSolange
deAlmeida Todt. Ela
é outra amiga que
acompanha coluna e o

nosso trabalho. Valeu
mesmo!

Vai perder'
Aos amantes de um bom frege, vale a pena
garantir o convite para a Festa Anos 60, 70
e 80. Sob o comando da banda Bill Bird, de
Balneário Camboriú, a noitada promete ser à
altura no sábado, na Epic Concept Club. No
palco também os DJs NeniWolf, Macarrão e

Júlio Ianhke. Anotou?

• Adote um cão

• Com essa; fui!

1 '

}
J

I

1
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Elyandria Silva,
escritora

Todo final de domingo é uma carta
de amor inacabada; Palavras que

não foram escritas. Nem ditas. Coisas

que ficaram por fazer. A segunda
feira chegando como um ladrão no

escuro, metendo medo. Um medo
estranho, até bobo, do recomeço do
cotidiano. A preguiça boa roubada à
mão armada. No passado, consultar
o horóscopo ajudava, hoje não mais.
Uma coisa não mudou: gosto quando
o signo diz que a cor do dia é verde. No

passado, agora e sempre:,muita roupa
verde no guarda-roupa: A esperança
com mangas, botões e pregas. Era
menina, a síndrome começou naquele
tempo. Síndrome da Segunda-Feira.
Batizei assim, será que alguém mais
sofre disso? O domingo começava
baixar a cortina, a angústia começava.
Borboletas no estamago, silêncio pelos
cantos, a luta com o nada. Se chovia no
dia seguinte era certeza de não querer
ir à aula. Não era preguiça, era pavor
serI). causa, besteira séria trancafiada.

Crônica

'Síndrome da

segunda-feira
"Você gira em círculos", alguém me diz.
"Sim, no domingo sim, me é permitido".
Tenho um monstro a enfrentar no outro
dia, a segunda. Logo, tudo posso no 7°

dia. Hoje apavora bem menos o tal dia.
Tentáculos mortíferos, os problemas.
Garras afiadas assassinas, a realidade
das vidas secundárias, aquelas que não
queremos ter, alguém nos mandou de

presente. Chega de reclamar, está tudo

Síndrome da Segunda-Feira.
Batizei assim, será que alguém
mais sofre disso? O domingo
começava baixar a cortina, a

angústia começava.

bem! Assim que vier a terça-feira tudo
entra nos eixos, a rotina se acomoda
entre tudo e todos.A vida segue sem

perguntar a que veio. Fica bom,
é assim mesmo.

Depois de tanto tempo, deu vontade

Novelas
FLOR DO CARlBE - GLOBO - 18R

Alberto liga para Dom Rafael para pedir o corpo de Cassia
no para levar para o Brasil. Cassiano tenta convencer Duque a

fugir com ele. Ouirino beija Doralice. Duque decide fugir com
Cassiano. Alberto mente para Ester e diz que Cassiano pediu
que ele fosse ao Caribe. Juliano aprova o namoro de Ouirino e

Doralice. Bibiana avisa a Hélio que Donato saiu da cadeia. Es
ter recebe os pertences de Cassiano das mãos de Dom Rafael
e pede a ele que conte a verdade sobre o que aconteceu com

seu noivo.

GUERRA. DOS SEXOS - GLOBO - 19B

Felipe acredita que Dominguinhos não é Otávio. Charlô
confirma que existe um primo português. Juliana tenta conven

cer Fábio de que não está interessada em Nando. Ulisses pen
sa em como terminar com a namorada. Lucilene elogia Vânia.
Frô arremessa a boneca russa pela janela. NaridÓ e Ulisses
discutem com Nenê, que acaba jogando a bonequinha de volta
para a casa de Ulisses. Felipe garante a Charlô que Domin

guinhos não é Otávio, mas ela não acredita. Felipe conversa

com Isadora. Zenon vê Analú conversando com Nenê. Nando
combina com Ricky, Montanha-e Ulisses sua despedida de sol
teiro. Felipe decide levar as promissórias para Roberta antes

. de seu casamento. Juliana pensa em Nando. Charlô tem uma

ideia para tentar desmascarar Dominguinhos e Baltazar fica
preocupado. Nieta deixa Semíramis e Dino sozinhos conver

sando. Roberta estranha a visita de Felipe. Juliana confessa

que está apaixonada por Nando. Charlô faz uma proposta a

Dominguinhos.
.

SALVE JORGE - GLOBO - 21B
Helô confirma sua desconfiança de que Lívia é a chefe da

quadrilha. Wanda e Irina chegam ao restaurante de Cyla e são

fotografadas por Almir. Morena sente uma pontada na barriga
e C.yla não a deixa ir trabalhar. Theo pensa em Morena. Érica _

reclama de Áurea. Lívia e Russo comemoram a morte de Helô,
mas a delegada surge na frente de Lívia. Stenio recebe Helô
no aeroporto. o suposto corpo de Morena chega ao Brasil e
Lucimar é avisada. Cyla questiona Zyah sobre Almir. Ciro fala

para Theo que Lívia está apaixonada por ele. l.ucirnar recebe
o suposto corpo de Morena e Helô a acompanha. Rosângela
aborda pessoas na praia com promessas de emprego falsas.
Helô passa a noite com Stenió. Vanúbia sobe no palco da Estu
dantina e provoca as mulheres do Alemão. Theo afirma a Ciro

que descobrirá como Lívia mandou Morena para Turquia. Helô
recebe de Jô a notícia de 'que oexame de DNA do corpo que
chegou ao Brasil deu negativo. A delegada finge não saber que
Morena está viva.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

"

de ler o horóscopo. Vou transcrever
exatamente: "A semana para Sagitário:
"Na quarta-feira, o Sol entra em

Áries e marca o início de um novo

ano astrológico. O temperamento
onipotente dos sagitarianos será
testado pelo céu. O encontro

entre Marte e Urano na casa dos
romances promete relações novas e

estimulantes, enquanto os planetas em
Peixes multiplicam a sua sensibilidade.
Mas vai ser preciso aprender a falar
sobre o que você sente."

Quando o leitor ler esta crônica, o Sol

já terá entrado em Áries. É domingo,
quase meia-noite. Estou pronta para
ser testada e, sim, tenho características
de onipotência, jámelhorei muito!
Dispenso relações novas. Falo sobre
o que sinto todos os dias, Terapia
Express. Sou de Sagitário, com muito

orgulho, não fumo, não bebo, evito
comer carne, não gosto de chocolate.

Que bom que hoje é quarta, porque
.

detesto a tal segunda-feira!

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

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

Brenda tem seis meses, é
dócil e está pronta para ser
adotada. Ela foi recolhida das
ruas pelo setor de Zoonoses
e já recebeu tratamento
veterinário completo. Os
interessados devem entrar

em contato com a Clínica
Schweitzer, através do
telefone 327q-3_288

",;":�.�

Leia está esperando
um lar, está vacinada,

vermifugada e castrada.
É dócil, porte médio,

tem dois anos de idade.
Para adotá-la, entre em

contato com: Mathusa:
9245-4419 ou e-mail:

'mathusal@hótmail.com

Aniversariantes
20/3 Emerson R. Gandra Léa Medeiros Klabunde

Fabiana Conrado Leonardo Klann

.Adriano J. Demarchi Fernanda Hille Luciangela Fontana
Araci W. Schmidt Fidelis Demarchi ,:4"'1. Marciane Skalee
Bernadete M. Gasda Gabriela Termes Cunha Maria do Carmo Baruffi
César Luis Marcarani Geraldo Junior Marileia S. Barg.
Claiton Dalacosta de Souza Guedson de Oliveira Marli de Melo
Cleiton Luis Caetano Igor Da Costa Pamela C. L. Maes

Cristiane Olska Ivone T. Soares Ricardo Rafael Ruediger
Daniela T. Rosa Jonathan D. da Rocha Ronald Eggert
Dolores L. Kinelt Jorge A. Silva Rosani Lombardi
Edelinda Lescowicz José Augusto Müller Suelen Ribeiro

Edilson Leite Justina Stein Tatiane Kandler
Elaine Cristina Blaka Laércio Müller .Thals Michele Hilbert

What about now -

- Bon Jovi

WhatAbout Now é o
décimo segundo álbum
de estúdio do grupo
estadunidense de hard
rock Bon Iovi, a ser
lançado em 8 de março
de 2013. O primeiro
single - BecauseWe Can
- foi lançado no início de,

janeiro. Composto por Ion
Bon Jovi, Richie Sambara
e BiHy Palcon, a canção
relembra os grandes e

Clássicos sucessos do
B6n Jovi. A banda �stá
atüallIwnte emmrnê
n,.ruI1díaLcom e

intennináveis (te'carFos,
ZéRoberto eC}:rica, cada
qual num canto da cidade,
tentam-volta; para casa,
onde vão comemorar seus
dezoito anos de casamento.
É a oportuhidade perfeita
para amhesrepassarem
os Ultimas meses de suas
vidas. Seguindo a trilhade
seus últimos romances,
Bellotto cria um divertido

painel da nova família
brasileil·a_, desconjuntada
e esquizofrênica corno
costumam ser asmelhores
farnruas. Com seu tabuleiro
montado, o autor transforma
ri jantar de aniversário de
casamento num acerto de
coutas cômico e frenético,
um grande teatro do absurdo,
tão surpreendente quanto
próximo de todos nós.
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Tirinhas

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

Programação de 15/3 a 22/3
• ARCOPLEX 1
• Oz - Má ico 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

Rouald, filbo de Ronaldo,
inieia carrei�a de lutador

.Ronald, de 12 anos, filho do primeiro
casamento de Ronaldo, com MileneDomíngües,

pasece querer trilhar caminho bem diferente
,.,do pai: Nesta quinta-feira, ele assinará, ao

lado da mãe, um contrato com urnamarca de'
equipamentos e roupas áeluta, e inicia sua

vida "profissional" Ele já pratíca'jíú - jitsu (aindá
é faixa branca, iniciante), MMA e muayth,éli, e

pretende seguir carreira nos octógonos.

Leandro Hassum
perde 22 quilos

Estou emagrecendo para chegar ao es

tado de gordo. Antes eu estava na obesida
de mórbida". Com o bom humor que é sua
marca registrada, Leandro Hassum expli
cou desta forma a sua nova silhueta, 22 qui
los mais magra. O ator integra o elenco da
série O DentistaMascarado, que estreia em
abril, na Globo. Serão ao todo l3 episódios
e na série, Leandro, que é naturalmente di
vertido, viveráum protético

Nando Reis fala sobre
rJlha ser desejada
o cantor Nando Reis está tendo que li

dar com o terror de muitos pais: sua filha
cresceu. Mas elemostraque lidabem com o

fato: "O que eu quero é que meus filhos se

jam de fato desejados. Que tenham relações
pessoais", refletiu o músico. "Eu não quero
saber, eu não penso nisso. Minha filhanão é
minha propriedade."Além da apresentado
ra Sophia Reis, de 24 anos, Nando também
é pai deTheodoro, Sebastião, Zoé e Ismael.

I

J
i

, .

I

Morre a atriz Rosita
Thomaz Lopes

A atriz RositaThomaz Lopesmorreu no
sábado, aos 92 anos, de falência múltipla
dos órgãos, no apartamento onde morava,
em Ipanema, no Rio de Janeiro. A última
novela em que a atriz atuou foi Força de um
Desejo, exibida pela Globo em 1999, em
que interpretou a personagem Fabíola. Ro
sita também deu vida a personagens como
Letícia, da novela Brilhante, e Úrsula Pele

grini, de PátriaMinha.

Horósc.opo
ÁRIES
Bom dia para focar sua atenção nos assuntos de
família ou que envolvam a sua intimidade. Sua
vitalidade física vai fazer inveja. Boa fase para dar
uma definição à sua vida amorosa, seja pelo sim ou

pelo não. Cor: branco.

\.J. TOURO

U . Hoje, a emoção e o sentimentalismo vão estar à
flor da pele. Aproveite a sua sensibilidade para
expressar o que sente. Ótimo dia para investir em
seu aperfeiçoamento. O astral é de grande solidez na
vida a dois. Cor: rosa.

]I GÊMEOS
Há possibilidade de ganhar dinheiro com atividades
criativas. Tudo que envolva papéis, escritos e os
meios de comunicação será favorecido. O dia revela
um possível rompimento no seu círculo de afeto:

fique de olho! Cor: cinza.

!
f

6"';=\ cANCER
-.Y Use e abuse da sua sensibilidade e intui!1ãopara ,

compreender o desejo dos outros. Não se descuide,
porém, da concorrência no campo profissionál. Quem
quer um maior comprometimento afetivo, terá suas
compensações. Cor: lilás.

LEÃo
Sua intuição vai estar aguçada. É hora de confiar nos
seus pressentimentos, pois tudo indica que estão
corretos. Diante de uma decepção, tenha cuidado
com ressentimentos.A dois, privacidade é a palavra
de' ordem. Cor:marrom.

. .

ln\ VIRGEM

11"f Bom astral pra fazer um acordo ou chegar a um
ponto consensual com amigos, colegas e clientes.

Brigas ou desentendimentos podem marcar alguns
de seus laços. Boa noite para se declarar a quem
ama. Cor: vermelho.

Huek afasta boatos
,

de crise no casamento

Apresentando um evento promovido
por uma marca de produtos odontológi
cos, Luciano Huck acabou comentando
os constantes rumores sobre uma crise em
seu casamento com Angélica. '1\s pessoas
inventam coisas para ganhar notoriedade,
mas acho que esse tipo de pessoa está cada
vez perdendo espaço. O que importa para
mim, de verdade, é daportapara dentro da
minha casa e lá está tranquilo", afirmou.

1 \�

.n. UBRA
- o setor profissional recebe uma nova alavancada

nesta quarta, É hora de você dar o melhor de si

para chegar aonde quer. No campo afetivo, sua
necessidade de segurança será suprida. Forte
erotismo à noite. Cor: vermelho.

I
, t

"

m ESCORPIÃO
I I L. O dia favorece as atividades ligadas ao prazer, à

diversão e ao entretenimento, mas não convém
forçar o seu ponto de vista. No amor, o astral é de

grande solidez! Quem está só deve intensificar os
contatos e as paqueras. Cor: vinho.

J:
J

f
,

." SAGITÁRIO
l'

.

Este é um bom dia para se aprofundar nas
questões da sua intimidade, seja com meditação ou

autoanálise. Não se arrisque desnecessariamente
nesta tarde. A dois, esta é úma fase crítica e ao

mesmo tempo libertadora. Cor: bege. r

'1
!

YL CAPRICÓRNIO ,

'P Esta é uma boa fase/para soltar asua imaginação.
'Conflitos deJnteresse podem marcar algumas
.reiações, mas não irisista em retomar vínculos -

desgastados. As, relações mais sólidas contam com

o apoio das estrelas. Cor: bege.

í
t
I

t
r� AQUÁRIO

� Tudo o que você conseguir neste dia, será fruto do
seu esforço e boa vontade.Por isso, não perca a

chance de valorizar o seu trabalho. Intensificar o
convívio com quem a pessoa amada vai fortalecer o ._

relacionamento. Cor: tons escuros. ',

PEIXES
Ser gentil, amável e capaz de certas delicadezas vai
trazer benefícios, oportunidades e bons resultados.
Mas, não se arrisque à toa hoje. O setor afetivo. vai
de vento em popa: é hora de apostar suas fichas no

amor. Cor: azul.
.

I
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Contabilidade
Consultoria Empresarial
��

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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GuaralDirilll

Trânsito 'terá atenção
especial no governo

Conselho que vai
avaliar setor será
reativado pela
Prefeitura. Meta é
melhorar mobilidade

GUARAMIRIM

Natália Trentini

Planejamento, fiscalização e

orientação. Estas serão as

principais atribuições do Con
selho Municipal de Trânsito
de Guaramirim, que começa a

atuar no próximo mês. A prio
ridade é organizar a demanda

para a implantação de um ór

gão responsável pelo trânsito
dentro da Prefeitura.

"Este é o pontapé inicial,

para amunicipalização do trân
sito", explicou a diretora técni
ca de Trânsito da Secretaria de

Planejamento Urbano, Kenia
Zirnmermann. O conselho foi
criado em 2002, chegou a ser

formado em 2008, mas acabou
deixado de lado.

Agora, todas as mudanças
no trânsito. passarão pelo gru
po, desde os mais simples pe
didos, como reivindicação de
melhorias na sinalização, até os

projetos de infraestrutura.
Estão envolvidas entidades

como a Associação Empresa
rial, Bombeiros Voluntários,
Polícias Civil e Militar, repre
sentantes do transporte cole
tivo e individual, Conselho de
Líderes Comunitários, Centro
de Formação de Condutores, e

a Prefeitura com a parte de exe-

cução e suporte técnico.
Antes de iniciar o planeja

mento, o conselho terá a tarefa
de fiscalizar as obras inacaba
das. A falta de sinalização e o

desacordo com as normas de
trânsito são fatores que preci
sam ser avaliados. "Não pode
mos mexer em projetos inaca

bados, mas antes de começar,
muita coisa precisa ser revisada
e analisada. Na medida do pos
sível faremos as alterações", co
mentou a diretora.

Entre os tópicos para o pla
nejamento do trânsito para
os próximos anos está a mo

bilidade na área central, e o

desenvolvimento do sistema
viário com as delimitações im
postas pela malha ferroviária,
rios, áreas de proteção am

biental e a rodovia.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGómes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADOSUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDfJl\L DE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
paraa devidaciência ao responsável, segue arelação de títulos apresentados aprotesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal FICM1 INTIMADOSDO PRarEsro:

Apontamento: 240999/2013 Sacado: BPVPROMOCOES E EVENTOS lIDAME Endereço:
RUAPASTORAlBERTO SCHNEIDER 137(CWBE BOfAFOGO) c JARAGUA DO SUL - CEP:
Cedente: IPE DISTRIBUIDORA Sacador: - "Espécie: DMI-N' TItulo: 246695/4 - Motivo: fal
ta de pagamento Valor: R$ 536,00 - Data para pagamento: 25/03/2013- Valor total a pagar
R$607,77Descrição dos valores: Valor do tíÍUlo: R$ 536,00 - Juros: R$ 1,96 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241347/2013 Sacado: D PRAMALHAS lIDA Endereço: R JOSETHEODORO
RlBEIRO 106 SAIA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: MEGA SECURITIZA
DORADEATIVOSEMPRESAR!A Sacador: NOVATRENTO TElITIL LIDAEPPEspécie:DMI
- N°TItulo: 13950/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.243,32 - Data para pagamento:
25/03/2013-Valor total apagarR$2.341,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.243,32
- Juros: R$ 23,18 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,46

Apontamento: 24122112013 Sacado: DINAMICA MIDIA INTERATIVA lIDA Endereço:
RUA ELEONORA SATIER PRADI, 342 SL 02 - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89253-080 Cedente: SINCROTEl ELEIE TElECOM. LIDA Sacador: - Espécie: DMI
- W TItulo: 4010/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 316,57 - Data para pagamento:
25/03/2013- Valor total a pagar R$392,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 316,57
- Juros: R$ 1,26 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 241237/2013 Sacado: EVERSON DIEGO URBIN Endereço: RUA ANGELO
SPEZIA 33 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-190 Cedente: COOPEMI1VA DE CREDTID
VAlE DO ID\jAl-VIACREDI Sacador: SUSZEK COMERCIO DE PECAS AUTOM Espécie:
DMI - N° TItulo: 19348/2/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 294,00 - Data para
pagamento: 25/03/2013-Valor total a pagarR$369,54 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 294,00. - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 241131/2013 Sacado: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEU Endereço:
AV, MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1165 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89251-702 Cedente: CIZESKlIADM EMP IMOBILIARlOS Sacador; - Espécie: DMI- W
TItulo: 6314/13 - Motivo: falta de pagamento Valor R$ 3.780,00 - Data para pagamento:
25/03/2013-ValortotalapagarR$3.868,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.780,00
- Juros: R$ 18,90 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241133/2013 Sacado: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEU Endereço:
AV, MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1165 - CENTRO - JARAGUADOSUl-SC- CEP:
89251-702 Cedente: CIZESKlI ADM EMP IMOBILIARlOS Sacador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 6301/13 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.930,00 - Data para pagamento:
25/03/2013-Valor total apagarR$6.029,46Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.930,00
- Juros: R$ 29,65 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:H$ 9,96

Apontamento: 241025/2013 Sacado: JOAO BUENOS Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO
862 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Cedente: RADIO HORTENCIA lIDA Sacador: -

Espécie: DMI - N° TItulo: 012684 - Motivo: falta de pagaroentoValor: R$ 600,00 - Data para
pagamento: 25/03/2013-Valor total a pagarR$672,21 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 600,00 - Juros: R$ 2,40 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241427/2013 Sacado: KELYPRESENTES EACESSORIOS lIDAME Endere
ço:WAITER MARQUARDT 623 - BARRA DO RIO MOlHA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89259-970 Cedente: INMEIRO -INSTITUTO DEMEIROWGIA Sacador: - Espécie: CDA

- N°TItulo: 4124741 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 685,19 - Data para pagamento:
25/03/20)3- Valor total a pagar R$755,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 685,19
- Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96
--------------------------------------------------------------------_--------------------------------------

Apontamento: 241261/2013 Sacado: MARCElO CORREA Endereço: RUA JOAO JANUA
RIOAYROSO, 1747 - JARAGUAESQU - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89253-295 Cedente:
ACAO EDUCACIONALCl.ARETIANA Sacador: - Espécie:DMI- N'Titulo: NEGA71FCOB
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 433,00 - Data para pagamento: 25/03/2013-Valor
total a pagar R$509,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 433,00 - Juros: R$ 1,87
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 241112/2013 Sacado: MARGARETE GONCALVES DE OLIVEIR Ende-'
reço: RUA OSCAR SCHNEIDER, 85 - JARAGUA 99 - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89260-.
640 Cedente: SHOPING COM CER MAT DE CONSTR Sacador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: 23625/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 169,00 - Data para pagamento:
25/03/2013- Valor total apagar R$252,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$169,00
- Juros: R$ 1,07 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,52

Apontaroento: 241286/2013 Sacado: MARIA MARGARET DE SOUZA Endereço: RUA
ADOlFO FIEDLER 330 - CENTRO - )araguá do Sul-SC - CEP: 89251-320 Cedente:
SEWIMPORT-COM. !MP E EXP DE MAQS DE COST. lIDA Sacador: - Espécie: CH - W
Titulo: 000115 5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ LlOO,OO - Data para pagamen
to: 25/03/2013- Valor total a pagar R$1.265,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$
LlOO,OO - Juros: R$ 95,70 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 24129012013 Sacado: MARlA REGINA GARCIA Endereço: RUA ADOlFO
FIEDLER214 - CENTRO - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-320Cedente: SEWIMPORT-COM.
!MPE EXP DEMAQS DE COST. lIDA Sacador: - Espécie: CH - N°TItulo: 850092-4 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 2500,00 - Data para pagamento: 25/03/2013- Valor total a
pagar R$2.674,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2500,00 - Juros: R$ 105,00 Emo
luroentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontaroento: 241125/2013 Sacado: MCV COMERCIO E INSThlACOES L'ID Endereço: R:
ERICHMIELKE,80-CENTRO-JARAGUADOSUL-SC-CEP:89251-350Cedente:ELETRICA
COMERCIALANDRA lIDA Sacador - Espécie: DMI- N°TItulo: E05051898 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ LlOO,OO - Data para pagamento: 25/03/2013- Valor total a pagar
R$Ll74,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ ).100,00 - Juros: R$ 4,40 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 240978/2013 Sacado: TRANSPORTADORA E INCORPORADORA BALlJO
Endereço: RUA REINOLDO RAU 60 SAIA 13 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEPo
89251-600 Cedente: F B CALlBRADORES lIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItu
lo: OS6449/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 545,00 - Data para pagaroento:
25/03/2013-Valor total a pagar R$616,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 545,00
- Juros: R$I,27 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241339/2013 Sacado: TROPICAL DECK ARTEFATOS DE MADEIRA r:r
Endereço: RUA GUIIRERME DANCKER 161 SAIA 02 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-
460 Cedente: SHEPHEJ!J)_NEGOCIOS I lIDA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo:
P30505l1003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.546,63 - Data para pagamento:
25/03/2013- Valor total a pagar R$1.632,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.546,63 - Juros: R$16,49_Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do
Povo", na data de 20103/2013. Iaraguá do Sul (SC), 20 de março de 2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15

WEGSA.

G.RUPOWEG I COMPANHIA ABERTA-I CNPJ SOB NR. 84 429 695/0001-11
AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
a ser reaüzada no dia 23 de abril de 2013, as 16 horas, na sua sede social à Av. Prefeito Waldemar
Grubba, 3.300, nesta Cidade e Estado a fim de deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: 1.
Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório
da Auditoria Externa, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao exercício, social
encerrado em 31/1212012. 2. Destinação do Lucro Liquido do exercicio e a ratificação da distribuição de
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio conforme deliberações tomadas nas reuniões do Conselho
de Administração. 3. Fixação da remuneração anual global dos administradores. 4. Eleição dos membros
do Conselho Fiscal. 5. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. 6. Aprovação dos

jornais para publicação dos atos legais. Informa.ções adicionais: Documentos - Todos os documentos e

informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos acionistas •. em especial as propostas da
administração quanto às matêrias a serem deliberadas encontram-se à disposição na página da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&FIBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
(wv.w.weg.net), na internet. Procuradores - Os acionistas podem se fazer representar por procurador
cbnstituído a menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administrador da Companhia QU advogado, ·e
a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei nO 6.404176 e na Instrução CIiM nO 48)12009.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de março de 2013. DÉCIO DA SILVA - Presidenie do Conselho deAdministração

Convite para Missa

A família de

DARLETE 'ULLÊR DIAS,
convida a todos, parentes e amigos, para cele

bração da missa de um ano do seu falecimento,
ocorrido em 20 de março de 2012. A missa será
celebrada dia 23/03/2013, sábado, às 18 horas,
na Igreja São José, Bairro Rio Branco, em Gua
ramirim. Sinceros agradecimentos da irmã Daria
Uller Borchardt e pais Claudio e Vali Uller.

EDITAL

Registro de Im6vels da Cgmarca de Jaraguâ do sul/se

ISA MAR'tA MOHR ZIEMANII! Oficiala do Registra de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do S�uUSC, toma público pelo presente edital. que
EDIFlclO RESIDENCIAL VILA LENZI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO "-TOA, pessoa
jurl<:1iea, inscrita no CNPJ sob rio 14.428.8Z.1/0001-3&, situada na Rodovia Luiz Rosso
n' 1090, sala 24, bairro Fabio Silva, em Cridúma-SC, REQUER com base noarttgo
213, inoisoll,� da Lei nO 6.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei n°
10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em

um terreno sltuado nesta cidade; na Rua 40-Vict{jr Rosemberg, ,_[l1atricUlado sOQ
nO 8.357, ficha 01, Livro 2-RG, a ser retificado conforme planta e memorial
descritivo arquivados neste Registro de lrnóvets, sendo que. nos termcs dos'

§§- 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS
CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestarem,
no prazo de 1;; (quinze) dias (a centar da presente pubticação):
CONFRONTANTES - JOÃO MARCOS LOPES e ALISETE MARU LOPES, Rua
Emílio Schulz n' 9.9, Bairro São Lois (CEP) 89.25;3-530, Jaraguá do sul-se; Se
for o caso, a manifestação deverá ser feita na- forma de impugnação
fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis, (situado na

Rua Barão do Rio Branco nO 414, Centro. na cidade de .Jaraguá do
Sul�SC. expediente das 09:00hs .ás 12:0ehs e. das 14:001:ls ás 18:00hs).
advertindo-se desde Já que presumir-secá a anuência do eontrcntante que não
apresentar impugnação no prazo da notlficaçâo.

EDITAL DE CONVQCAÇÃO 001/2013

ASSEMBltlAGERAl. ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE PlANTAS ORNAMENTAIS

COOPERPLANT (NPJ,12.729.348/0001-01

.

O presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE PLANTAS ORNAMENTAIS

COOPERPLANT, Sr, FABIO BOOENMUllER, no uso das atribuições que lhe confere o art.
49·a línea "En do Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para a Assembléia

Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 de março de 2013, em primeira convocação às

19:00 horas com (213) dos cooperados presentes, em segunda convocação-às 20:00

horas, com metade mais hum, e em terceira convocação às 21.:00 horas com no mínimo dez

cooperados presentes na sede di. Cooperativa sito a ROi:> BR 289 KM B4, Corupá SC, para
deliberarem sobre o seguinte:

Para Assembléia Geral OrdInária;

1- Prestação das Contas do. Exerdcio de 2012;
2- Destinação das sobras apuradas, ou o rateio das perdas do exercício de 2012;
3- Assuntos gerais;

.

Para a Assembléia Geral Extraordinária;

1- Extinção da Cooperativa;'
2- Nomeação do Liquidante;
3- Nomeação do Conselho fiscal de tiquidação;

Obs. Para efeito de quorum o número de associados com direito a voto nesta data é de 21

associados.

Corupá, 20 de Março de 2013

}/L4 80.,L ><CD
FABIO BODENMUlLER

Presidente

-

-7\,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Colisão deixa homem
gravemente ferido

Condutor ficou preso nas ferragens e foi
levado ao hospital pelo helicóptero da PM

de cerca de cinco quilômetros
para a realização dos trabalhos
dos Bombeiros Voluntários de
Guaramírím e Massaranduba
e pouso da aeronave. O carona,

Hiago, e os ocupantes do outro

veículo, Leandro Dias, 17 anos,
e Juliano Francisco Correa, de
23, foram encaminhados com

ferimentos leves para o Pronto
Atendimento de Massaranduba.

GUARAMIRIM Azevedo ficou prezo nas

ferragens. Após o resgate, foi
levado ao Hospital São José
inconsciente, com politrau
matismo craniano, pelo he

licóptero Águia da Polícia
Militar de Joinville. Até o fe
chamento da edição ele estava

em coma na UT!.

Segundo a Polícia Rodoviá
ria Estadual ainda não é possí
vel afirmar as causas do aciden
te, já que uma das vítimas está

hospitalizada e não pode dar o

depoimento: A Polícia apenas
afirma que o Montana seguia
para Massaranduba, enquanto
o Fiat retornava para Joinville.

A pista ficou interrompida
por aproximadamente por 40

minutos, causando uma fila

Assista
ao vídeo no
sUe W1JVW.

OCPOnline.(�com.br.

U
�

Natália Trentini

Um acidente entre dois car

ros na SC-l08 (antiga SC- "

413), ontem, deixou Júlio César
de Azevedo, 29 anos, em estado

grave. A colisão frontal aconte
ceu por volta das 9h45, próxi
mo à divisa entre Guaramirim e

Massaranduba.
Familiares contam que Júlio

César seguia para uma entrega,
conduzindo o Chevrolet Mon
tana da empresa onde trabalha.

Acompanhado pelo ajudante,
Hiago Cristiano Cristani, 17

anos, parou para tomar café. Ao
retornar para a pista, se envol
veu numa colisão com um Fiat
Strada, de Joinville.

DIVULGAÇÃO/LEANDRO jAGER

FERIDO Motorista do veículo Montana foi levado em estado gTave ao hospital

.'

Carros com peças furtadas
são apreendidos em [araguá
Uma denúncia anônima le

vou a equipe de cinco policiais
da Comarca de Jaraguá do Sul
e dois peritos do Instituto Geral
de Perícias (lGP) a um ferro-ve
lho naAvenidaWaldemarGrub
ba, no Bairro Vila Lalau, ontem
demanhã, em Iaraguá do Sul.

Lá, foram localizados dois
veículos montados com peças
furtadas. Um Corsa Sedanjá
tinha a placa de "vende-se" e

uma pick-up Frontier estava

na fase final de montagem. Os
dois veículos foram apreendi
dos: O câmbio do Corsa perten
cia a ummotorista de Guaramí

rim, furtado no ano passado. Na

Frontier, o chassis era de um veí
culo do Paraná, furtado em 2011.
O IGP vai analisar os carros para
confirmar se outros componen
tes também são produtos de
roubo. Um..dos investigadores do
caso explicou que carros batidos
são comprados em leilões e de

seguradoras, e, durante a mon

tagem; são usadas peças de ori
gem ilícita. "Vamos instaurar o

inquérito para demonstrar que
as pessoas envolvidas tinham
conhecimento das peças fur
tadas, configurando o crime de

receptação dolosa', disse a de

legada Lívia Marques daMotta.
Até agora, ninguém foi preso.

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CML

ADULTERADOS
Carros foram
montados
com peças que
teriam sido
furtadas de

outros veículos

Tentativa de homicídio

Réu condenado está foragido
Quinze anos após o crime, Mário dos Santos de Oliveira, de

48 anos, foi condenado a sete anos de prisão por tentar matar
a ex-companheira, Maria Nilva Borges de Souza, com golpes
de martelo e socos. O réu não compareceu ao julgamento no

Tribunal do Júri de Jaraguá do Sul na manhã de ontem, e seu
endereço é desconhecido, por isso a juíza Anna Finke Suszek
determinou a expedição imediata de um mandado de prisão.

Guaramirim

Briga em pesque-pague
Permanece internado no Hospital São José, em Jaraguá do Sul;

o homem de 33 anos que levou um tiro no peito na tarde de segun
da-feira, no Bairro Avaí, emGuaramirim. Ele e um colega foram ao

pesque-pague conversar com o dono do local sobre o pagamento
por serviços prestados e, após discutirem, o proprietário teria feito
um disparo com uma espingarda contra a vítima. O suspeito fugiu
e vai responder por tentativa de homicídio.

--- ---- -�-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VERSÕES A PARTIR OE

'R$39.990�VISTA

CITROE"N C'OM PREÇOS INCRÍVEIS E TAXASA PARTIR DEQ99'%-â.m ..
TODAA UNHA . .
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CITROENC4
PICASS02013
2.016V

CITROEN C3 PICASSO A PARTIR DECITROEN AIRCROSS
2013 GLX 1.6 FLEX START
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R$ 82.990�
Á VISTA
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R$54�9901
Á VISTA

CITROENC4
2013 GLX 1.6 FLEX
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R$49.9901
Á VISTA

2013 GL 1.5 FLEX R$44.9901
Á VISTA
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LE ITlOnOE JARAGUA DO SUL-Av. Pref. ,Waldemar Grubba, 1909, Vila Lal�u - NOVOTEL (47) �27O-18<?0
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1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 12/13 com valor à vista de R$ 39,990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% +

36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén AirCross GLX J.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00 e coe realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99%
a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1,6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49,990,00 e COC réalizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. 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. Citroén C4 Picasso 2.0 16V 12/13 com valor à vista de R$
82.990,00 e CDC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 24 parcelas com taxa 0,89% a.m + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de R$ 855,00 para Banco Alfa. Confira a CET da
operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance e Banco Alfa, Financiamento • _ , .'
simulado para Pessoa Física, Ofertas válidas até 30/03/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagerns llustrativas. Faça revlsoes em seu veiculo regularmente.
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VENDO APARTAMENTO
NO RESIDENCIAl PORTO SEGURO

BAIRRO VIlA NOVA
Com 106m2, uma quadra do centro,
1 suíte + 2 dormítórtos.Wc, Sala
estar/jantar e cozinha(mobiliada)
integrada, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 garagem com

possibilidade de comprar outra.
42 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
• Procura-se diarista para trabalhar
meio periodo 1 vez por semana na

Vila Nova. Tr.: 9187-7221

• Disk diarista, limpeza residencial,
escritórios, empresas e
condomínios. Limpeza de toldos e

.
vitrais. Tratarfone (47)8427-5016
com Daniela.

• Precisa-se de pessoa do sexo

feminino, maior de idade, para
trabalhar como atendente e caixa,
comércio na Ilha da Figueira. Mais
informações tratar com Dinaldo -

3273-2423.

• Excursão: Patagônia/ Argentina/
Chile de 20/04/13 a 02/05/13

.

- 13 dias e 12 noites. Saindo de
Porto Alegre e seguindo a Buenos

Aires/Ushuaia/Punta Arenas/
EI Calafate. Pacote inclui aéreo/
hotel/terrestre com rodoviário e

todos os passeios locais com guia
acompanhante desde o Brasil. A

partir de U$ 2.986 por pessoa,
parcelados. Maiores detalhes
tratar fone - 3371 3993 ou 9973
8281.

• Escultura em frutas Chef Guilherme
Silva. 47-3275-6487 ou 47-9700-
2254.

• Borges Eletricista residencial
e comercial, ligações novas e

consertos em geral. Fones: 9926-
1371, 9994-8588 ou 8437-5260
-lvoneL

• A empresa Tubofibra do Brasil
contrata Contador para unidade
de Massaranduba. Desejável
com experiência. Os interessados
deverão enviar currículo para rh@
tubofibra.com.br ou entrar em

contato pelo 'telefone 47 3379-

5900.

• Precisa-se de revendeoorasde

perfumes importados, lucro de
190%. Tr: 3276-2100"1 8406-21.83.

• Procuro serviço terceirizado para
fazer em casa. Tel: 3372-0409.

• Precisa-se de vendedoras externas.
Interessadas entrar em contato

pelos fones: 3372-0013 / 3273-
5673 ou 9662-6777.

• Senhor trabalha como

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
dinàmlcas e empreendedoras,

.

maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua

"

EMPREGOS/SERViÇOS
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 ínstalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-2946

/9216-4866

VENDE·SE
• Vende-se bebê conforto joaninha
para menina, R$70,00. Tel: 3054-
0458 ou 9123-8917 - Elisete.

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

9934-4300

• Vende-se estrutura metálica 15x8
com cobertura galvanizada. R$
5500,00. Tr: 3370-0719/ 9953-
3878 com Cristiano.

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

• Vende-se artesanato, tudo em

madeira, tábua de carne, vasos, _

etc. Tratar com Wilson 3376-0726.

• Vende-se palmeira real, palmeira
fênix. Contato: Wilson ou Rosa
3376-3716.

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-

2354/ 8813-5808 com Sergio.
• Vende-se produtos da Natura
e Avon. Contato: 3275-4315
Marlene

APARTAMENTO
• Vendo'apartamento novo no

bairro Vila Lenzi próximo ao

centro. Área total de 94,05m2,
sala em 2 ambientes, sacada
com churrasqueira, 2-quartos,
cozinha, lavanderia, 1 banheiro,
e 1 vaga de garagem. Ótimo
acabamento, pode ser financiável
pelo programa minha casa e

minha vida. R$ 143.000,00. Tr:
(47) 8820-1162.

• Vende-se apartamento no centro

de Jaraguá, com 1 suíte e 2 demi

suítes, sacada gourrnet, lavabo,
ampla sala e cozinha, 2 vagas de

garagem. R$ 395.000,00. Aceita
se apto em Balneário Camboriú,

, ínclusive de maiorvalor, Tr: 8403-
6600.

• Alugo apartamento com 2

quartos, 75 rnt, com garagem, na
rua Francisco Piermann, aluguel
R$ 650,00 + condornfnio (média
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vençje-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 Apartamento no
.

,.,Bairro·Amizade com 2 quartos,
.

coziríha mobiliada, sacada . , .

,

com churrasqueira, 2 vagas ôe
garagem. R$ 130.000,00. Tr:'
9104-8600. Creci 14482

CASA
• Aluga-se casa fundos, 3

quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,

, garagem. Rua Rio de Janeiro,
87. Somente casal, R$700,00.
Tel: 479929-1715 .

• Vende-se casa no Bairro

Estrada Nova. Com 125

metros, alvenaria, 3 quartos,

CASA

sala e cozinha conjugada,
garagem para 2 carros,

murada, portão eíetrônlco,
interfone, estrutura para
rece'ber 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)

SALA COMERCIAL .

• Alugo quartos, livre de água
e luz. em Schroeder, na Rua

Marechal Castelo Branco, 2128.
Tr: 3374-1488.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua
Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- BaependL Tr: 3275-1185/
9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila LenzL

Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no centro, e na

vila Lenzi apartir de R$ 380,00
e Casa na Vila nova 3 quartos.
Próximo ao Papagaio autopeças,
Tr. 33714364 com Ivonete.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau,
·

próximo a faculdade. R$ 350,00.
Tr: 9958-8075 com Bruno.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315
com Marlene.

• Procura-se moça para dividir

apartamento. Local: Baependi,
apartamento semi mobiliado,
aluguel R$375,00 + R$60,00
de condomínio. Interessadas

ligar: Sandra 9115-9126 ou Fran

9603-1280.

• Aluga-se galpão novo na Barra
do Rio Cerro, com 330rVJ2 ou 660

.

M2, próximo a Leison Malhas,
excelente localização. Tratar:
9185-4615/9655-6743

• Vende-se FLASH Vídeo locadora
e Conveniências.Tr: 3376 1684 '

ou 9905 2584.

• Vende-se malharia com 4 teares
em ótimo estado, oportunidade
para investimento. Tratar: 9185-
4615 / 9655�67431 3376-1378

SALA COMERCIAL

estacionamento, em frente ao

sinaleiro. Tr: 473375-10.04 no

horário comercial.

• Aluga-se Galpão de 160 mP-na
Nova Brasília. Valor a combinar.
Tel: 3371-5904/ 9933-9964.

TERRENO
• Vende-se terreno em Schroeder

I, Vila Paraíso, casa mista de

15x30m2, terreno estruturado.
Valor a negociar ou troco por casa
"na praia. Tratar com Saulo 3374-
2252 ou 8825-3163.

• Vende-se Terreno em Schroeder -

Centro, com 450 m2'escriturado,
R$ 95.0ÓO,00. Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

• Vende-se terreno 12,5 x 30 m, rua

Guilherme Tomelin, Bairro Caixa

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

• Troco terreno na Vila Rau por casa
em Barra Velha. Tr: 3371-6968

• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra. Tr:

3276-0264/ 8&00-9346.

• Vende-se terreno com 412,00M2
(12,5 x 33,0) no lot. Residencial
Mass - Rio da Luz - Acesso

asfaltado,contrato direto com

proprietário.

Tratar: 9128-5957 / 3376-0081/
· 9655-6743

• Vende-se lote com 324m2, 12x27,
Lot. Gádotti III - bairro Santo
Antônio. R$ 60.00.0,00. Aceito
troca. Tr: 9979-2017

.• Vende-se lote com 999m2, 15x66
- balrro Izabel, Corupá, 40 metros

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

. r

CHÁCARA
• Vende-se chácara no Garibaldij
São Pedro, 240.000m2, casa
mista, ranchos, cercas, lagoa,
água. corrente, 6.00.0 pés de
eucalipto. Tratar: 9973-3412/
3376-0081

• Vende-se loja de roupas
-

,

femininas com 5 anos de
"

mercado clientela forrrtada, CHEVROLET .'
.

boa localização," cenb:o de; .. '
- '

-Jaraguá, com-estoque, rifóvêi�-: r' -. Vende-se S'êver(Ó;:t.:a; an� 2009,
cremalheiras, armários, mesa," '. . -geração 4, branca, 'pólilé!)<fodad�.
balcão caixa, provadores,

"

valor R$23.0GO:,00. Tel: 9931-
frígobar.computadcres, 9410 ou 8406-5.033.
escritório, sistema fiscal. Valor a
combinar. Tr: 8849-661i

• 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 27.0 a

300 n12. Preço a combinar. Tratár
com Aniceto 3372-1173 ou

9997-0019

• Aluga-se Sala comercial em

Corupá, prédlo novo com

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

• Disk Frete em geral, caminhão Baú
com capacidade de 4000 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

/9146-4864.
• Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos do
seu animal na sua casa). Tr: 9181-
9625.

VENDE-SE

• Vende-se tílhotes de Maltês puros
com 45 dias. Valor a combinar.
Tratar com Viviane (49)8835-5277
ou Sérgio (47) 9706-7671.

r

• Consórcio contemplado; Crédito
R$70.500,00, entrada de

.

R$24:900,OO e assumir 106 de

R$ 824,06. Crédito R$159.000,00
entrada de R$ 55.000,00 e

assumir 115 de R$ 1.570,00.
Temos outras cartas. Tr: com Valdir
8494-5911 /9270-3638. eza.
valdir@yahoo.com.br.

• Vendo titulo patrimonial da
Sociedade Desportiva Acaraí.
Interessados Tr: 3372-3234/
9946-9866 com Juvenal, Valor a
combinar.

• vende-se filhotes dePlnscher, Tr:
3273c2347..

, ,

�. vende-se consórcio (HSBC). ,

, sorteado carta de crédito no valor
,

de:R� �3fooo,00, 100 meses

· pagos: 49 pagos. R$ 1450,00 a

parcela. Tel: (47) 9157-2530.

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

• Vendo cachorro yorkshire, com
1 ano 3 meses e vacinado. R$
500,00. Tr: 3370-0719.

• Vende-se duas câmaras frias para

congelamento, Tratar com Edemar

3376-1481ou 9973-8743.

-vende-se aróondtcloriado split
Comfee Cyclone - 7.500 Btus, Frio
- Novo na caixa. Valor R$ 750,00.
Tratar: 9185-4615/9655-6743

• Vende-se Zafíra 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:

9117-1176/9600-9002. Valor a
negociar.

-
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PEUGEOT

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

R$26.000,OO + Prestações.
Tr: 8812-7170.

VOLKSWAGEM

• Vendo Gol 1.0, ano 1994,
azul, em ótimo estado,
R$8.000,00, aceito material
de construção no negócio.
Tratar: 3372-1303.

• Vende-se Gol 99, prata, 4
portas, 16 válvulas. Com
alarme e som. R$10.500,00.
Tratar: 8897-0958-
Claudemir

• Vende-se VW Fax 1.0

Trend,4 portas, Ano 2009,
Quilometragem: 42.000, cor
prata. Opcionais: Completo,
ar condicionado, direção -

hidráulica, vidros elétricos,
retrovisores elétricos, banco
motorista com regulagem
de altura, banco traseiro
retrátil, todas revisões em
dia, IPVA 2013 pago. Preço
R$28._500,00. Telefone (47)
8847-8985 - Leo.

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

• Vende-se Golf Sportline
1.6 2008, vermelho;
2 o dono, 87.000 km.

Valor R$35.000,00 ou

R$37.000,00 na troca. Tel:

9697-3806 - Everton.

• 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.
• Vende-se Saveiro g4 ano

2009, básica com lona m

arítima e pneus novos. R$
23.500,00 Tr: 9931-9410 e,

3275-3538.

FIAT
• Vende-se Palio 1.4,2008,
completo, flex, 4 portas.
Apenas 26.800 km. Valor

R$24.800 (à vista, s/ troca).
Único dono. Ótimo estado.
Contato: (47) 9991-3390.

• Vende-se Fiat Strada 1.4,
ano 2010, modelo Treking,
vermelha, com dir. hidr.,
36.000km, único dono. Valor

a combinar. Tratar com Nilson
9953-9966.

• Vende-se Palio 2005, 4
portas, branco, GNV, 90 mil

FIA"
km originais, segundo dono,
R$ 13.500,00, fone: 9145-
6290.

• 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.

FORD

• 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,OO. Fone: 9103-
7772.

• Vende-se um Ford Focus
ano 2005, preto, 1.6
completo, banco de couro. R$
19.000,00. Tr: 3379-2303/
9114-5998 Com Roberto.

• 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 (47j9617-:?252 ou

(47)8877-6219.

MOTOCICLETA
• Vendo moto Honda CG Titan

125 ano 2002, azul, em
ótimo estado, com bauzinho.

Preço a combinar. Tratar:
3372-1303.

• Vende-se moto Suzuki 1.100.

Ano: 1998/1999, Preta.
Telefone contato: 3376-:1573

• Vende-se Twister 250 ano

2007, amarela, ��4.800,00.
Fone: 9953-3878 ou 3370-

0719.

• Vende-se CRF 250 R, 2004,
em ótimo estado, guidão e

capa de banco ainda original,
moto a toda prova. R$
11.500,00 somente venda.

Tr: 3055-7854/8823-1548.
Após as 19:00.

• Vende-se caminhão Fiat

Iveco, ano 2000, com baú.
Tratar com João 9181-3777.

• 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

• Vende-se caminhão

Wolkswagen, toco, modelo
17 210 ano 2001. Carroceria

CAMINHÃO OUTROS

Graneleira. Preço a combinar.
Tratar com Valdemar 8855-
2072 ou 3373-0190.

• Vende-se Corolla 1.8,
2012, prata, 9.300 km,
Valor R$55.000. Tratar com
Arildo 3372-2435.

• Vende-se caminhão Ford

F-4000 Turbo Cummins, ano
2000, branco, carroceria
madeira baixa km,
original, único dono, ótima

procedência. IPVA pago até
2014. R$ 47.000;00 . Tratar:

9128-5957 / 3376-0081/
9655-6743

• Vende-se Renault t.ogan
Expression 2009, vermelho,
completo, com manual do

proprietário, chave reserva.

Segundo proprietário. Valor

a combinar. Tratar com

Daniel após as 18hrs 9962-

3584.

OUTROS

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

• Vende-se Corolla XLI 1.6,
automático, 16v, preto,
2006, 2° dono, 82.000
Km. Original, em perfeito
estado, ótirna procedência.
R$ 31.900,00. Tratar:

9185-4615/ 9655-6743/
3376-1378.

VENDE-SE NETBOOK

ACER ASPIRE ONE

R$750,00

VENDE-SE

FILHOTES DE

MALTÊS
SEGUE CONFIGURAÇÃO.

11 POLEGADAS \

PROCESSADOR INTEL ATOM N455

l,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

VENDE-SE FILHOTES
DE MALTÊS PUROS

COM 45 DIAS. VALOR

A COMBINAR.

TRATAR COM VIVIANE

(49)8835-5277
OU SÉRGIO

(47) 9706-7671.
INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO

NO FONE: 9131-0680

-, ...

_ I
I
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(47) 9655-5663_
91 03-7819 �
8429-9334 ·

(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br
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«BeM avtntui"'ado aquele que teMe ao Sei'\t10Ye al'\.da p\os seus CaJlV\iV\hOS»

Sal""os 1.28:1.

D251: Vende-se FLASH
oi Com mais de 18 anos de atuação
oi Acervo com mais de 4;500 filmes

oi Ambiente amplo e confortável

oi Excelente localização
o.i Carteira de clientes

D236-APTO novo e/2dor e demais
dependências. C/64m2.

R$ 119.000,00

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

R$ 129.900,00

Vendo Casa semi-mobiliada
e/1suite+2dor. Aceita-se carro até 35mil.

R$ 190.000,00

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

como forma de pagamento)

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

R$ 85.000,00

Vento terreno c/683m2 em ótima

localização.
. R$ 97.900,00

Ref: d242 Ref: d249Ref: d246 Ref: d243

1"-_

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

R$ 275.000,00

Vendo APTO 3dor e 88mts2 no Centro
de Jaraguá.

R$ 158.900,00

Vendo terreno c/338m2 apenas
R$ 78.800,00 (Finaneiável)

"

Ref: d220·

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

R$ 167.480,00

.1 suíte + 2 dorm + cozinha + copa +

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

Ref: d152 Ref: d103 Ref: d196 Ref: d194Ref: d154

APTO novo c/3dar, mais
dependências.

R$ 140.000,00

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

R$ 148.900,00

APTO c/ 2 dor, c/65m2 no Centro de

Jaraguá.
R$ 133.900,00

APTO novo c/ 1 dor e 47m2 privativos
por apenas.

R$ 105.000,00

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

R$ 129.900,00

Ref: d199 Ref: d252 Ref: d180 Ref: d121

garagens.
R$ 258.900,00

Ref: d166

Terreno Res. Ville Dy Lyon,Terreno
com 336m2 (13x,25,8).

R$ 97.900,00

Sobrado c/ 3dar e demais
dependências.

R$ 150.000,00

..

m.br
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�GIGAFEIRÃO
WebMotors

SANTA CATARINA
. o CAMINHO CERTO PARA REALIZAR O SEU SONHO

1 S a 2S de M RÇO
PROCURE, IS lOMS
COM ESSA MARCA

.SantanderRealiza.ção:,
.
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(1 )Condiçôes sujeitas à análise e aprovação do crédito e demais condições do produtos vigentes Ma data da contratação. Condições válidas para fi�anciarmentQs de carros wsado�lseminovos comerciaãzados por intermédio de lojstas correspondemes bancários da
Aymore Crédito Financiamento e Investimento SA e participantes do Giga Feirão Web Motors santa Catarina Prazo de vigência da promoção é de 15/03/2013 a 04/04/2013. Aymore Crédito Fimanciamenta e Im,vesüm6llto SA e aWeb: Motors não se responsabilizam
por quaisquer defeitos, vícios ou problemas existentes nos veículos ou decorrentes dos negócios realizados no Giga feirão Web Motors Sanita Catarina, os quaís são de: exclusiva responsabilidade dos lojistas participantes do evento .. o. custo efetivo lolal, as taxas ele

juros e demais encargos podem variar de acordo com o ano do veículo, marca, valores. prazos e demais condições .6500lhidas pelo cfrem!e. Para mais intfmmações consuíe as lOjas participantes correspoadeetes não bancários e o sita
www.gigafBiraowebmolors.com.brlsantacatarina. Imagens meramente ilustrativas. (2) taxas a partir de 0,99%·ao mês para financiam®los com entradá de 6(1% do valor do bem (tabela �IPE), prazo de, financiamento em até 24 meses e desde que a data de: fabricação
do veiculo financiado seja 2009 a O km. simuJação - para veículo marca Palio Fire Flex tO d.e a�oltmodelo 2011/2011, no valor ® R$ 29.000.00' com. eRrrad'a de 60%. prazo 24 meses. Inclwsã0 de despesas de terceúos 75,00 .. Iarita de avaliação de Bem R$ 235,00.
Custo Efetivo Total - CH de 1.20% a.m. e 15,39% a.a. - parcela mensal24x de R$ 568 ...94. (3) finaflciannenta Canil carência de 9.0 dias válida para veículos de 2009 ai O km, com 4(1% de entrada

.

FUSCA O ETERNO

Volkswagen Fusca celebra passado
deglória no Brasil e se liga no futuro
Foram 30 anos de produção,

com 3.367.290 unidades fabri
cadas (dessas, apenas 130.655

não foram consumidas pelo
mercado nacional, sendo ex

portadas) e infinitas histórias
Provavelmente o Volkswagen
Sedã, depois Fusca, mereça o

título de carro mais carismático

já produzido no país, a ponto
de ser figura fácil de ser encon

trada nas ruas até hoje, 16 anos
após o término da sua segunda
fase de produção. E essa é a jus
tificativa para que o Fusca te

nha um dia só seu: neste dia 20

de janeiro é comemorado o Dia
Nacional do Fusca.

A instituição da data é polê
mica, assim como a origem do.
carro. No mundo todo, o Dia
Internacional do Volkswagen

.

Beetle é comemorado em 22 de

junho, marco da assinatura do
contrato de produção inicial

do modelo, em 1934. No Brasil,
reza a lenda, o Sedan Clube de
cidiu instituir uma comemora

ção em 1988, escolhendo a data
de 20 de novembro. Acontece

que a logística falhou e apenas
o material comemorativo ficou

pronto a tempo: com adesivos e
faixas com o logo "20" prepara-
dos, a solução foi adiar o evento
para outro dia 20, após as festas
de fim de ano, em janeiro de
1989 .:

Nada disso atrapalhou a as

censão do Fusca como 'carro do
povão -- barato, o modelo foi

opção de primeiro carro (ou até
mesmo o único na garagem) de
milhões de compradores que
não podiam arcar como mode
los mais refinados.

LONGO CAMINHO

Algumas linhas históricas
creditam ao austríaco Per-

dinand Porsche a criação do

Volkswagen, a pedido do di
tador Adolf Hitler.

Outros defendem que o

papel de Porsche tenha sido

apenas formal, um mero as

sinador de contratos. O fato
é que o modelo foi um com

pilado de invenções de diver
sos engenheiros e surgiu com

a função de ser um carro de

apelo popular na Alemanha.
Daí o nome oficial do carro

e, depois; da marca: Volkswa

gen, literalmente carro do

povo, em alemão.

Após um longo período de
desenvolvimento, as primei
ras unidades foram produzi
das em 1938. A produção co
mercial do carro, entretanto,
foi impedida pela 2a Guerra

Mundial, sendo efetivada

apenas em 1946, após o tér
mino do conflito .:

DIVULGAÇÃO

./

I
I

A partir de 1953, a Volkswagen do Brasil assuiniu
o negócio com um galpão na rua do Manifesto, no

bairro do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo
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I NOVO CHEVROLETPRISMA.

SEU PRIMEIRO SPORT SEDAN.

VENHA FAZER
UM TESTDRIVE!

) ,.
�

Consulte uma concessionária ou o site Chevrolet para obter informações sobre as versões e configurações disponiveis. Preserve a vida. Use cinto de seg�rança. Os veiculos Chevrolet estão em conformidade
com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE .

.NOVO CHEVROLETPRISMA.
NÃO FALTAM ATRIBUTOS PARA GARANTIR
A TRANQUIUOADEDEQUEMDIRIGE.

I
I

I

. GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE CHEVROLET
�

, I I :: ! •. _ . � ;
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Palestra

ProfessorMarins ajuda a vender
Especialista vai
abordar questões
relacionadas a

oportunidades e

desafios no mercado

JARAGUÁ DO SUL

Heloísa [ahn

QantroPólogo e colunista do

jornal O Correio do Povo,
Professor Luiz Almeida Marins

Filho, comandará a palestra
"Vendas: Oportunidades e de
safios no mercado" para asso

ciados da Apevi e demais inte
ressados no tema, hoje à noite,
no grande Teatro da Scar.

O convite foi feito pela As

sociação das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedor
Individual do Vale do Itapocu
(Apevi), com o intuito de dis
seminar o conhecimento do

especialista e suas dicas para o

sucesso. Marins possui mais de
20 livros publicados sobre mo-

tivação, empreendedorismo,
gestão empresarial e antropo
logia. Atualmente, trabalha com
consultoria, workshops e presta
assistência a grandes empresas
brasileiras. Marins é reconheci
do por profissionais da área de
Recursos Humanos, como um

dos cinco melhores palestrantes
do Brasil.

A palestra inicia às 19h30 e

deve durar cerca de lh30, tem
po no qual o especialista iráma
nifestar seus ideais emotivar os

empreendedores da região. As
vagas são limitadas. Os ingres
sos custam R$ 60 (nucleados e

empreendedores individuais

associados), R$ 66 (associados
Acijs/Apevi/CDLlAbrh/ sindi
catos patronais e estudantes)
e R$ 99 (demais interessados).
Eles devem ser adquiridos na

secretaria daApevi, na Rua Oc
taviano Lombardi, 100 - Bairro
Czerniewicz.

Mais informações pelo tele
fone 3275-7024 ou pelo 'e-mail

capacitacao@apevi.com.br.

Serviço:
• o quê: Palestra
com Luiz Marins

• Quando: Hoje
• Horário: .

19h30min.
• Local: Grande
Teatro da Scar
- Sociedade
CulturaArtística

•Valor: R$ 60,
R$ 66 eR$ 99.

• Os primeiros
cinco assinantes
do O Correio do
Pov que ligarem,

.

a partir das 8
horas, para 2106-
1919, ganharão
um ingresso,

DNULGAÇÃO

ATUAÇÃO
Luiz Marins Filho

presta consultoria
e assistência a

grandes empresas

A única agência de SantaCatarina
entre as 25 melhores para

se trabàlhar no Brasil.

Melhores 1fjEmpresas'
para Trabalhar 2012
Agências de Comunicação J

'J

I
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!
-'

eonato Catarinenseant

Leão Travesso enfim
se torna reàlidade

Rafael Rocha comanda o grupo já na noite de

hoje, às 20�30, em Ibirama, contra oAtlético
Lourival solicitou iniciar a par
tida de logo mais com o mes

mo grupo que'atuou contra o

Camboriú. Romero, lesionado,
diretor de futebol do Iuventus, e Gregorí, suspenso, não jogam.
Cleber Hemacki. Com o acordo, Enquanto isso, a diretoria do
fica afastado o risco de WQ. na Jaraguá corre contra o tempo
partida de logo mais, às 20h30, para regularizar o empréstimo
no Estádio Hermann Aichinger, de seus atletas no BID, da tBF.
em Ibirama. A parceria também "Fico feliz pelo fato dos atle

garante o tricolor no restante do tas terem entendido o nosso ob

Campeonato Catarinense. jetivo, que é de ajudar", afirmou
A partir desta rodada, o time Da Silva, presidente do Iaraguá,

será conduzido por Rafael Ro- "Para a cidade vai sermuito bom.
cha, cedido pelo Iaraguá. Aos Estávamos numa situação críti-
27 anos, será o treinadormais ca. Creio que eles chegam para
jovem do Estadual. Ontem ele '

nos ajudar e estamos aqui para
teve o primeiro contato com o defender o clube, como sempre
elenco, que através do capitão fizemos", completou Lourival.

CHANCE Aos 27 anos, Rafael Rocha será o

técnico mais jovem da elite do futebol cata:íin:enseJARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Entre idas, e vindas, Grêmio

Esportivo Iuventus e Sport
Club Iaraguá enfim concretiza
ram a parceria na tarde de on

tem, para a cessão de atletas e

da comissão técnica do Leão ao

Moleque Travesso. 'uma reunião
fechada, no vestiário do Estádio
João Marcatto, selou o acordo
entre os clubes.

Na ocasião, estiveram presen
tes a cúpula do Leão da Barra e o

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO 3"RODADA

" 20(03
lSGiA% 19:30AvaíxCriciúma

'-��IbÔ,Õ� 20:30 Gamboríú x Guarani

1 i 3 i6670/::" 20:30Adético-lBxJuventus

j :' 22:00 Chapecoense x Rgueirense
4 i 1 : 50,0% 21/03
3 : 1 i 50,0% 19:30 Metropolitano x Jolnville

3

4 Camboriú
5 Criciúma

6 Chapecoense 3

7 Guarani 3 2

8 Metropolitano 3

9 Joinville 1

10 Juventus

4"RODADA

24(03
16:00 Criciúma x Chapecoense
16:00 Juventus x Avaí
16:00 Guarani x AUético-lB
16:00 Joinville x Gamboriú
16:00 Rgueirense x Metropolitano

\
, I

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, Classificado para a sernfinal

Como vai funcionar

Responsabilidades serão divididas'
Voleibol

Competição
na praça

Futsal

'CSMempa�
em amistosoSegundo o advogado Luís

Gustávo Ramos, do Jaraguá,
um contrato firmado entre os

clubes prevê as obrigações das

parte. "Exíste sim um contra

to firmado entre o Jaraguá e o

Iuventus, Ele prevê uma multa
de R$ r milhão caso o Iuventus

.

deixe de cumpri-lo", afirmou.
Conforme Ramos, esse con

trato tem jurisdição perante
a Justiça Comum, não tendo
validade na esfera esportiva.

Neste caso, cada atleta terá um
contrato registrado na FCp, com Na sexta-feira, dia 15, o
multa individual de R$ 5mil em

I d CSM c .

té Le enco a- 101 a e ages,
caso de descumprimento. onde empatou por 1 a 1 com

O contrato também prevê Caça e Tiro. A CSM abriu o
que, caso algum atleta do Ia-

placar com Renatinho, mas
raguá se destaque e seja nego-
ciado, o Iuventus não terá di-

Pakito deixou tudo igual. De
, olho na Liga Futsal, a equireito a nenhum percentuaL ''A
pe volta a atuar hoje, contracessão dos atletas é somente
a Unidavi, em Rio do SuL

por empréstimo. Não existem
Dia 26 é a vez de receber o

cláusulas rescisórias", desta-
cou Ramos.

Carlos Barbosa na Arena Ia-
raguá. O amistoso interes
tadual tem início previsto
para às 20h15.

,A parceria entre Jaraguá e

Iuventus consiste na cessão

gratuita de atletas e da comis
são técnica da equipe da Bar
ra para o time do Iaraguá Es

querdo. Conforme acordado,
o Leão do Vale se responsabi
liza apenas por seus atletas,
no que diz respeito a salários,
alimentação e moradia. O Iu
ventus continua tendo que
resolver os problemas de seu

elenco, incluindo o salariaL

No fim de semana, a

Praça Ângelo Piazera re

cebe pela primeira vez as

feras do vôlei de praia. O
local sedia a Ia Copa Jara
guá deVôlei de Duplas, que
reunirá 24 duplas (12 em

cada naipe). O congresso
técnico. está marcado para
as 12h de sábado. A partir
das 13h15 a bola sobe para
os jogos. A competição
prossegue no domingo,
com início às 8h30.

-HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Tiro Olímpico

Segundo lugar
emPomerode

Poliesportivo

Mudanças
restritivas

O Clube de Atiradores

Iaraguá retornou vitorioso
da segunda etapa do Cam

peonato Catarinense de Ca
rabina Apoiada, realizada
no fim de semana na Asso-

" ciação lo de Maio, em Po
merode. O grupo conquis
tou o vice-campeonato,
colocando cinco atirado
res entre os 20 melhores da

competição. Destaque para
Vilson Borchardt, segundo
no geral.

A FME de-Iaraguã do
Sul realizou mudanças
importantes nos campe
anatas Varzeano e Aberto

-

de Futsal. A principal delas
restringe a participação de
atletas. A partir de agora,
os eventos ficam restritos
a pessoas que residam,
estudem ou trabalhem no

município. Já o Aberto de
Futsal teve sua nomencla
tura alterada. Volta a ado
tar o apelido 'Peladão'.

ACORDO' Reuniãô no vestiário "o JoãoMarcatto durou cerca de uma hora

f
,�== Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



:www::=�.o:;c!!;po::.:n�h:·n:e.�co::.:m:.;!:b!;.r,;., .... ._QU_A_R_TA_-F_E_IRA....., 2_O_D_E_M_AR_Ç_O_D_EIIÍI20_1_3_'_1_9_'_EIIÍII�_P_O_R_T_E '" '

Campeonato Estadual

Três treinadores
.estreíam na rodada

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Metropolitano, quinta-feira, às

19h30, no Sesi. "Eu espero re

construir uma grande história,
mas também tenho uma identi-

, ficação muito grande com essa

tado em desafios e no planeja- torcida pela história que tenho
menta do clube. O Avaí tem es-

.
no Ioinville", comentou Artur

trutura e torcidamerecedora de zinho. Em jogo que interessa ao

títulos e de estarem na primeira Iuventus, o Camboriú enfrenta
divisão do Campeonato Brasi- o Guarani, de Palhoça, hoje, às
leiro", comentou Ricardinho. 20h30, no Robertão. Um empa-

NareaberturadaArenaCon- te entre as duas equipes é o re

dá após a reforma no gramado, sultado ideal na briga do Iuven
a Chapecoense duelará contra tus, que estreia o técnico Rafael
o Fígueirense, hoje, às 22h. A Rocha, contra o rebaixamento.
vitória combinada com trope-
ço do Atlético de Ibirama, pode
colocar o furacão do estreito na

liderança do returno. Em Blu

menau, Arturzinho reassume o

cargo de treinador do Joinville e

vai em busca da vitória contra o

[oínville, Avaí e Juventus estarão com novos

comandantes nos jogos desta quarta-feira

Com campanhas abaixo da

expectativa no Campeona
to Catarinense, Joinville e Avaí
demitiram seus treinadores e

contrataram novos profissio
nais na buscar da reabilitação
na competição e para selar as

pazes com os seus torcedo
res. Em Florianópolis, o Avaí
enfrenta o Criciúma, hoje, às

19h30, na Ressacada.
O duelo marca a estreia do

técnico Ricardinho, ex-Ceará e

Paraná. "Meu trabalho 'é pau-

Rafael Rocha, no
,Juventus, será o

técnie,o mais jovem
da competição.

Futebol Nacional

Noite de bola rolando nos estaduais
Com a 'trégua na Libertado- contra o Botafogo-Sl: às 19h30. feira, o Atlético-PR enfrenta o

res, os jogos no meio desta se-' No interior, o Corinthians busca Toledo, às i9h30, no Ecoestádio.

mana terão foco nos estaduais mais uma vitória contra o'XV de No Gauchão, o Grêmio busca a

pelo Brasil. No Rio de Janeiro, o Piracicaba, às 22h, no Barão da segunda vitória consecutiva no

Vasco abre a rodada enfrentando Serra Negra. Na quinta-feira, o .retumo diante do Pelotas, às 22h,
o Madureira, às 22h, no Raulino Santos fecha a rodada encaran- na Boca do Lobo. Na quinta-feí
de Oliveira. No Paulistão, o São do o Mirassol, às 21h, naVila Bel- ra, o Internacional viaja para en
Paulo tenta manter a liderança miro. No Paranaense, o Jota Ma- frentar o São Luiz, às 19h30, no
contra o São Bernardo, às 22h, no lucelli lidera o returno e defende Vale. Em partida isolada, o Atlé
Primeiro de Maio. No Pacaem- a liderança contra o Coritíba, às tico-Mfi encara o AméricaTO, às
bu, o Palmeiras tem jogo difícil 19h30, no Ecoestádio. Na quinta- 19h30, no Nassri Mattar,

CARIOCA Vasco recebe o Madureira hoje, na abertura da rodada
'.,**555.&1&11*'
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DEsAFIO Ex-jogador Ricardinho tem missão

difícil, mas promete colocar o Avaí no topo

Atletismo

UsainBolt
no Brasil

Ó jamaicano Usain Bolt
está se preparando para com
petir nos dias Sü e 31 de mar

ço, em Copa Capacabana. O
evento festivo está intitulado
como "CorridaMano aMano",
que terá a pista montada em

cima da areia. "Estou anima
do para correr no Brasil pela
primeira vez", declarou Bolt. O
americanoWallace Spearmon
e o equatoriano Alex Quino
nes, também participarão.

Fórmula 1

Fórmula

perfeita
Após a quarta posição na

estreia da Fórmula 1 na tem

porada, Pelipe Massa molda

planos visando um resultado
aindamais satisfatório no GP
da Malásia, na madrugada
deste domingo. "Precisamos
esperar por circuitos diferen
tes e ver como os pneus vão
se desgastar. Na Austrália, a
Lotus mostrou como deve
mos agir nas próximas corri
das", comentou o brasileiro.

Basquete
Leandrinho

se recupera
Buscando se recuperar o

mais rápido possível da cirur
gia no joelho, o armador Le
andrinho está no Brasil finali
zando o seu tratamento com

o fisioterapeuta Alex Evange
lista, do Botafogo, Segundo as

previsões, o brasileiro só po
derá retornar as quadras em

três meses. Negociado pelo
Boston, Leandrinho defen
derá o Washington Wizards

quando retornar a NBA.

Lutas

Weidmann

provoca
Com duelo marcado con

traAnderson Silva, o america
no Chris Weidmann resolveu
entrar no mundo dos falas
trões e criarmais umapolêmi
ca. "Vou arruinar as superlutas
que querem promover e ser o

próximo campeão. Depois da
rei a revanche a 'ele", declarou.
Em resposta, Anderson foi ob

jetivo. "Missão dada é missão

cumprida", finalizou o cam

peão dosmédios do Ul'C.
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.: BAIRRO BAU Distrito alia, em espaços projetados� empresas e �oradias

InvestilDentos

Distrito de Inovação.
tem local definido

Prefeitura pretende doar ao Estado área de

quatro mil metros quadrados no Bairro Rau

1���ºAI?º �y�
Da redação

APrefeitura de Iaraguá do Sul
deve encaminhar nos pró

ximos dias para a Câmara de
Vereadores um projeto que au

toriza o Executivo a doar uma
área de quatro mil metros qua
drados ao governo do Estado.

. A aprovação dele é necessária

para garantir que Iaraguá do
Sul receba investimentos para
a construção de um Centro de

Inovação, através da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento
Econômico e Sustentável. Essa
estrutura é o primeiro passo
para a implantação do Distrito
de Inovação.

O terréno doado está loca
lizado no Bairro Rau, perto da
Católica de Santa Catarina e

da incubadora tecnológica Ia
raguáTec. A obra será constru
ída pelo Estado num espaço de
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dois mil metros quadrados e o

projeto de captação de empre
sas para investir no Centro de

Inovação será feito pela Pre

feitura, através do Instituto de

Pesquisa e Planejamento de Ia
raguá do Sul (Ipplan).

O Centro de Inovação é um
.

espaço planejado para abrigar
empresas de tecnologia. Esse.
modelo servirá como ativo

para criar políticas de desen
volvimento econômico e visa
a .atração de empreendimen
tos com perfil de produção de
alto rendimento e que atraiam
mão de obra qualificada. A

partir desse Centro será plane
jado um Distrito de Inovação,
que é uma reurbanização das
áreas no entorno.

Para que esse planejamen
to seja concretizado como um

modelo de referência urbanís
tica, também está em estudo
umamudança do Plano Diretor

para a região onde está ·sediado
o Centro de Inovação. De acor

do com o presidente do Ipplan,
Benyamin Fard, a partir desse

empreendimento haverá um

novo padrão de urbanização
na localidade, que vai servir de
base do Centro de Inovação 'e

irá fomentar o Distrito de Ino

vação. "Essa região que com

preende os bairros Rau, Água
Verde e Estrada Nova será o

novo vetor do desenvolvimen
to em Iaraguá do Sul.Visamos à

melhor qualidade de vida para
.

os moradores", destacou.
'O diretor de Desenvolvi

menta Econômico do Ipplan,
.

Márcio da Silveira, ressaltou

que o projeto é de longo prazo e'

essa etapa inicial visa dar todo
. o embasamento legal para que
Jaraguá do Sul se adapte às con

dições técnicas e jurídicas para
um planejamento que estimule
um novo perfil econômico. "O
empreendedor que deseja se

instalar nesse Distrito Indus
trial deve ter a segurança jurídi
ca do negócio", disse.

Entrevista

"Estamos
criando
uma nova

economia"
Idealizador do projeto de

Distrito de Inovação para esti
mular novas matrizes de pro
dução em Santa Catarina, o

secretário de Desenvolvimento
Econômico e Sustentável do Es
tado, Paulo Bornhausen (foto),
destaca a importância de Iara
guá do Sul estar envolvidanesse
planejamento e o irrípacto des
se modelo na economia local.

o Correio do Povo - Qual
é o conceito básico do Distri
to de Inovação e de onde essa

ideia é inspirada?
Paulo Bornhausen - A pre

missa básica do Distrito de Ino

vação é criar ummeio ambiente

geograficamente.delimitado que
permita o surgimento da cultura
inovadora tanto de produtos, de
processos e de modelo de negó
cio. Essa cultura. tende a surgir
com mais efetividade a partir da
convivência num mesmo habi
tat dos três principâis atores do

processo de inovação: governo,
, universidade e iniciativaprivada
(tríplice hélice). Fizemos uma

interação com iniciativas como:

Stanford Research Park, Barce
lona 22@, Cambridge Science

Park, Kendall Square (Cambrid
ge, EUA), etc.

OCP- Qual a razão da esco
lha de Iaragua do Sul para se

diar um Distrito de Inovação?
Bornhausen - A definição

das sedes dos Distritos de Inova

ção foi feita a partir, primeiro, da
importância de cada uma para a

sua região. Indispensável, tam
bém, a efetivação da tríplice hé
lice, ou seja, a possibilidade do
envolvimento das esferas públi
ca' privada e da universidade, da
academia, no projeto. E a capa
cidade de irradiação dos benefí
cios que a cidade obterá no seu

desenvolvimento econômíco e

social para a sua região.
\

OCP - Que estrutura o Dis-
trito de Inovação terá em Iara
guá do Sul? E qual será o inves
timento do Estado nessa obra?

Bornhausen - Além de con
sistente infraestrutura de TI, o
ambiente do Distrito deve se-
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guir uma tendência mundial
de conciliar, sob. diferentes

perspectivas, conceitos como

"novo urbanismo", "smart city"
(cidade inteligente) e, dentro

.

do possível, estrita parceria
com a iniciativa privada.

OCP - Qual é o papel do
Estado nessa implantação e

qual será a responsabilidade
doMunicípio namanutenção
dessa estrutura?

Bornhausen - O Estado é
um grande agente articulador
deste processo e de início supor
tará os investimentos necessá
rios para a construção do Centro
de Inovação a ser implantado no
Distrito. Ele deve criar as condi

ções para que Q Distrito possa
atingir um estagio de .maturi
dade e de auto sustentabilidade
inclusive econômica. Ao Muni

cípio, caberá definir e executar o
modelo de gestão, considerando

.
as necessidade e peculiaridades
de sua região de abrangência.

OCP - Que impacto o Dis
trito de Inovação deve causar

na cidade que o abriga?
Bornhausen - O Distrito

da Inovação cria um novo am

biente de desenvolvimento
econômico, com atividades de
alta tecnologia, da fronteira do
conhecimento. Por acolher em

presas de pesquisas, incubado
ras, empresas de inovação, esse
modelo traz uma nova cultura

para a região onde é implanta-
.

do. Com os Distritos de Inova

ção, estamos criando uma nova
economiapara Santa Catarina.

.

OCP - Como as adminis

trações públicas devem se

moldar nas políticas de de
senvolvimento econômico e

sustentável para que o Dis
trito de Inovação não fique
apenas um cenário isolado de

avanço e não integrado com a

comunidade local?
Bornhausen - Quando a

Prefeitura de Iaraguá do Sul

abraçou o projeto do Distrito
de Inovação, ela já sinalizou que
está pronta para se inserir nesse
projeto da nova economia.
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