
Catarinense

Juventus sofre novo revés
Depois dewn bom início, onde segurou a igualdade
e chegou a assustar oAtlético-IE, Iuventus sucwnbe
novamente na segunda etapa e acaba superado por 3 aO,
na estreia da parceria entre o clube e o Jaraguá. Página 18

Sociedade

AMA realiza evento social
Sinsep
Chapa 1 vence eleição
Com 57%, Luiz Cezar Schorner (PT) foi eleito
ontem presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos da Região. Negociação salarial deve ser

a primeira bandeira da diretoria. Página 4

Entidade que atende as causas dos autistas em Iaragua
do Sul promoveu ontem o seu tradicionalHappyHour
Beneficente, para arrecadar fundos para as ações sociais
e educativas que desenvolve. Página 16

"

E OLHO NO' OLHO!
Os lutadores do UFC, Vitor Belfort (E) e o americano Luk.e Rockhold chegaram ontem a Jaraguá do Sul

e falaram sobre o evento que será realizado no dia 18 de maio, na Arena. Os ingTessos podem ser

comprados a partir das 20h de hoje. Vendas serão feitas somente pela internet. Página 17

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA I 2 I QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2013

CRECll2556

soluções construtivas

(41) J371�ô31Q - (47) S4a6.·4411i'
'.',Iww,promll cOI'll.br - Com+.lrclaY,,'ffipr()tna.com.bl

o.

Juro Zero
Até o final deste ano, o governo do Estado

pretende colocar em prática a segunda
etapa do programaJuro Zero, destinado
ao fomento de novos negócios para
empreendimentos de pequeno porte em
Santa Catarina.A informação foi dada
pelo secretário deDesenvolvimento
Econômico Sustentável, PauloRoberto
Bornhausen, ao participar, naúltima
segunda-feira, da reunião semanal
das diretorias daAcijs e daApevi, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

Lançado em 2011, o Programa Juro
Zero se consolidou commais de
R$ 30milhões emprestados amais
de dezmil empreendedores individuais
de todas as regiões doEstado.

Distritos de

Tecnologia
Segundo Paulo Bornhausen, ameta do
governo do Estado é ampliar a presença
junto aos empresários de pequeno
porte e apoiar a implantação.dos 11

pólos de desenvolvimento tecnológico
já previstos. "lemos,hoje, cerca de 2.400
empresas de pequeno porte, que já
contam como suporte do governo do
Estado e do Sebrae, no que diz respeito -

à competitividade, principalmente pela
via da capacitação. O Juro Zero 2 vai estar

.encostado neste segmento, mas também
estará aberto a outros setores industriais,
oferecendo as condições para que os

pólos tecnológicos se desenvolvam,
namedida em que receberão

empreendimentos com as

características de inovação" assinalou.

Futuro
Na opinião de Paulo Bornhausen,
Iaraguá do Sul oferece todas as

condições para o desenvolvimento
de setores de ponta. "Hánesta região,
o histórico de ser um ambiente

propício ao empreendedorismo, por
concentrar indústrias inovadoras
e com isto estimular a pesquisa e o

desenvolvimento tecnológico. Uma
cidade que oferece este equilíbrio é
ideal como ponto de partida para
qualquer projeto ambicioso", completa.

.
'

Mercad
Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Chuveiros
A. •

eCOnOlDlCOS

PROGRAMA
ENER.GIA

......._._-DO BE

ÜmunicíPio de Iaraguá
do Sul está receben

do a etapa da Instalação de
Sistema de Trocador de
Calor do Projeto Energia
do Bem, do Programa de
Eficiência Energética Ce
lese. Serão beneficiadas
575 unidades consumido
ras com Tarifa Social- Bai
xa Renda, já selecionadas
dentro do cadastro da Ce
lese. O sistema de troca

dor de calor tem a fina
lidade de reciclar a energia
térmica da água do ba
nho, recuperando seu ca

lor, reduzindo em até 50%
o consumo de energia do
chuveiro. O calor é reapro
veitado através do contato

indireto entre a água do
banho (quente) com a água

• •

da caixa (fria) por meio de
um trocador de calor de
alumínio (serpentina), fa
zendo com que a água da
caixa chegue ao chuveiro

pré-aquecida. A empresa
5EC Engenharia Ltda. foi
contratada para esta eta

pa do projeto, através do
fornecimento e instalação
dos sistemas de trocador
de calor,substituição de

chuveiros, diagnóstico
energético, medição e ve

rificação dos resultados,
descarte dos equipamen
tos antigos do consumi
dor e relatório final. O

contato com a empresa
- que acompanhará todos
os processos do projeto -

pode ser feito através do
telefone 0800-600-0638.

BMW
Durante o encontro com os empresários, o secretário Paulo
Bornhausen confirmou que no dia 8 de abril será assinado, em
Florianópolis, o memorando de entendimentos com a BMWpara
sua instalação em Araquari. Ele entende que a criação do Distrito

Tecnológico surge em momento propício para a consolidação
de um novo cenário do setor produtivo. "A criação do pólo
automotivo é uma realidade, mas, com este investimento, Santa
Catarina se tornará um centro de excelência no setor, namedida
em que já conta com indústrias metalmecânicas instaladas, além
dos novos negócios que estão surgindo na região".

Oratória moderna
Com o objetivo de propiciar-aos participantes um aprimoramento
das técnicas de comunicação oral e corporal, aApevi promove nos
dias 13, 20 e 27 de abril, uma qualificação no Centro Empresarial
de JélJa��á �?, ?ul. � ,ins��u,�or será Darcísio Knoch.

www.ocponline.com.br
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Vídeo treinamento
Uma das ferramentas para a padronização e

racionalização dos treinamentos é a gravação
dos procedimentos corretos em vídeo. É
uma alternativamoderna para evitar os
manuais de procedimentos operacionais. A
implantação deste serviço é oferecida pela
Domp, empresa instalada em Iaragua do Sul.

CMC
Uma das 25 melhores agências para se

trabalhar no Brasil e a única de Santa Catarina
entre as contempladas com o título. É assim

que a CMC foi reconhecida pelo Great Place to
Work, em solenidade de premiação realizada
no Rio de Janeiro, na segunda-feira, dia 18.

Foram 155 agências inscritas e apenas 25

classificadas, numa pesquisa realizada junto
aos colaboradores e que incluiu, ainda, nove
filtros utilizados internacionalmente para
avaliar os benefícios oferecidos pelas empresas.
Christiane Hufenussler e StalimirVieira

representaram a agência no evento.

Mader
Comemora hoje 22 anos de
atividades com grande sucesso.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 881
01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 09 - 15 - 16
19 - 20 - 21 - 22 - 23

QUINA
SORTEIO N° 3147
11 - 37 - 41 - 64 - 70

Errata
o nome correto da igreja onde o padre
Aloísio Boeing pregou é Nossa Senhora do
Rosário e não Nossa Senhora Aparecida,
como foi divulgado ontem .
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Qinício do processo de beatificação do padre
Aloísio Boeing aberto pela Diocese de Ioin

ville é motivador para a comunidade católica de

]araguá do Sul e região. Padre Aloísio Boeing teve
uma atuação significativa e marcante na Paró

quia Nossa Senhora do Rosário, no Bairro Nereu

Ramos, onde fundou a Fraternidade Mariana do

Coração de Jesus.
A história dele é marcante pela dedicação às

pessoas mais necessitadas, para quem. ofereceu
conforto espiritual. falecido em 17 de abril de 2006,
ele continua constantemente sendo lembrado em

A história dele é marcante

pela dedicação às pessoas
mais necessitadas" para quem
ofereceu conforto espiritual.

, orações. Seu túmulo, localizado em frente à igreja
de Nereu Ramos, é ponto de peregrinação dos fi

,

éis e local de agradecimentos por diversas graças
alcançadas, principalmente na cura de doenças.

Charge

Do leitor

O Ano da Serpente
Qnovo ano começou com o

mundo ainda mergulhado
na crise mundial desencadeada
em 2008, uma das mais longas
e graves da história do capita
lismo. Não é sem razão que, em
sua mais recente estimativa de
crescimento da economia glo
bal em 2013, o Banco Mundial
tenha revisto de 3% para 2,4% a

perspectiva de evolução do PIB
terrestre. Muito pouco se, con

siderarmos que em 2012 o índi
ce foi de 2,3%. O Brasil, apesar
da baixa expansão econômica

que teve no ano passado, vem
se saindo bem no contexto da

crise, menos sentida por aqui,
desde a ousada definição do ex

presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, de que o tsunami econô
mico seria uma marolinha para
os brasileiros.

Os organismos internacio
nais - embora, como o Banco

Mundiál, alertem para a neces

sidade das reformas e políticas
estruturais (no nosso caso, a

tributária, previdenciária e tra

balhista) - reconhecem o bom

desempenho brasileiro num

mundo em crise. Por isso mes

mo, a instituição projeta cres

címento para o nosso país de

3,4% em 2013,4,1% em 2014 e

4% em 2015. Que se confirmem
as previsões!

De t�do modo, não pode-,

I

mos esquecer que, numa eco-

nomia globalizada, todas as

nações estão suscetíveis à situ

ação de dificuldades apontada
pelo Banco Mundial. A contí
nua incerteza sobre a política
fiscal dós Estados Unidos, as

dificuldades sérias enfrentadas
pelos países da Zona do Euro
e a redução do crescimento da '

China, cujas importações têm

peso significativo na economia
das nações exportadoras, são

indicadores de que a recupera- ,

ção internacional é lenta.

� de Oliveira Franco,
administrador de empresas

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

I
(

Para seguir todos os trâmites burocráticos exi

gido pela Cúria a fim de confirmá-lo como beato é

preciso ter confirmado um milagre: Para isso será
instalado um tribunal que irá buscar os testernu
nhos e provas de pessoas que foram abençoadas
pelas graças desse religioso.

Independente disso, para muitas pessoas Aloí
sio Boeing já é considerado um santo pela sua pró
pria história de dedicação às doutrinas deixadas

porCristo. Esse exemplo de vida simples e solidária
é que deve ser seguido por todos aqueles que bus
cam a paz e a riqueza espiritual.

con.osco

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Faça o que quiser!
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v:ou falar com você, leitora, leitor, direto, olho no

olho e sem as convencionais barreiras das ceri

mônias, afinal, acho que já somos um pouco íntimos,
tudo bem? Ótimo. Vou então lhe dizer que você é li
vre para fazer o que bem entender na vida, o que bem
entender. Queres consumir alguma droga? À vonta

de. Beber até cair? Não se acanhe, chame o garçom e

mande derrubar garrafas sobre sua mesa. Ou quem
sabe a comichão vem para acele�ar o carro até as últi

mas, hein?Vá em frente, só nãomate ninguém, morra
sozinho... E aquele gerente lá da empresa, aquele su

jeito insuportável para você... Que tal ir à sala dele e a

ele dizer poucas e boas, que tal? Não espere, vá agora.
Você pode fazer o quem bem entender na vida,

você foi agraciado ao nascer com o "livre-arbítrio".
Não se constranja, faça o que lhe der na telha. Agora,
ouça uma coisa: faça o que quiser "mas" assuma as

consequências. De outro modo fica fácil, eu faço o

que quero e aponto o dedo para imaginários culpa
dos. Isso é coisa de frouxos. Façamos e assumamos.

Vim até aqui para bater palmas aos magistrados
brasileiros que têm acertado 100% ao julgar uma
causamuito repetitiva. São as ações movidas por ex
fumantes ou parentes de fumantes mortos e que rei
vindicam polpudas indenizações pelas doenças ou

pelas mortes produzidas pelo consumo de cigarro.
Se você não sabe, desde 1996 para cá já foram

quase 500 ações julgadas e em nenhuina delas os re
clamantes ganharam. Faz sentido. O cara fuma por
vontade própria, sabe-que o cigarro faz mal à-saúde,
sabe que o cigarro mata e manda ver... Depois, o "in-

. gênuo" começa a tossir, tossir, tossir... E vai querer
dinheiro das companhias de cigarro depois disso?
Assumam os vícios, os erros, as babaquices na vida.
Foi pelo uso da liberdade que o sujeito chegou ao ví

cio, que agora não se queixe.Vale para tudo na vida.

m,

.

Depois ...
Depois eles se queixam. Dia destes, na frente do

Instituto de Educação, ernPlorianópolis, uns guris
atravessam a rua sem olhar para os lados, confiantes
absolutos - os pequenos estúpidos - nafaixa de pe
destres. Mas um guri de modo especial incomodava.
Ele fazia que ia atravessar e ... voltava. Fez isso várias

vezes, os carros brecavam de susto, o guri brincava
de enganar os motoristas descaradamente. Numa

dessas, vai sobrar para ele. E aí, o que é que os pais do
estúpido vão dizer? Só podem dizer, chorando, que
não o educaram. Quem semeia, colhe.

Na mosca!
O Erasmo Carlos acertou na mo�ca. Dia destes,

numa entrevista, ele fez uma frase que devia ter re

percutido mas que morreu na casca. Ele disse que
- "O espaço que hoje há nas tevês é para músicas de
consumo fácil, não para as que levam à reflexão e

que atingem os sentimentos das pessoas. É entreteni
mento". Razão pura: E a primeira razão é comercial,
em função do elevado número de analfabetos e gente
sem nada na cabeça. Só sabem ouvir lixo barulhento.
As tevês e as rádios tocam o que lhes dáaudiência e di
nheiro.Afinal, há tanta gente que gosta de "adubo", ué!

Falta dizer
Jovem, não vá atrás do que diz o Enem, que o

importante é a ideia numa redação. Ideia é o fer
mento do bolo, mas há os outros e indispensáveis
ingredientes: ortografia, sintaxe, concordância

verbal, essas coisas. Não vá atrás deles, estude e

procure ser notado pela qualidade da linguagem.
Sim, porque para o Enem coração pode ser "coras
são"... Ou você não sabe das notas "máximas"que
eles andaram dando para os burros?

-
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Eleição Sinsep

Chapa 1 vence com 57% dos votos
Mesmo ganhando
namaioria das
18 urnas, disputa
pelo sindicato com
chapa adversária foi
acirrada na região

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Aos gritos de "daqui não saio,
daqui ninguém me tira", o

professor de língua portuguesa
e tesoureiro do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Iaraguá do Sul e Região (Sin
sep), Luiz Cezar Schorner (PT),
foi eleito o novo presidente do

Sinsep. A apuração dos votos

da eleição, que iniciou na ter

ça-feira e terminou às 17h de
ontem, começou por volta das
18h de quarta-feira; na sede do

sindicato, e seguiu até as 20h30.
Schorner concorreu ao lado

da vice-presidente eleita, Neiva
Fracasso, e do .secretário geral
eleito, Fernando Luis Ramos. A

chapa 1, da situação, que tinha
como lema "Luta e conquista"
a confiança e o compromisso
de sempre", conquistou 945 vo

tos do total de 1631 votos váli

dos, ou seja, 57% de aprovação.
Já a chapa 2, que tinha como

candidata à presidente a esta-

"

o secrerãrío regional e empresá
rio, Lia Tironi, 60 anos, é o novo pre
sidente do PSDB de Iaraguá do Sul. O
tucano foi eleito na noite de ontem

por consenso durante reunião, na

Câmara de Vereadores, que renovou

também o diretório, composto por
45 pessoas, e a executiva do partido.
A vice-presidência da sigla ficou com
Marcia Alberton, que chegou a ser

cotada como presidente. A secreta

ria será de responsabilidade de Tiago
Coelho, e a tesouraria de Silvio Cha
ves. Como vogal 1 e 2 foram eleitos
Vicente Caropreso e Ítalo Mayer.

Lia Tironi substitui Isaura Silveira
no comando do partido pelos pró
ximos dois anos. "Fiquei surpreso,
defendi até o último momento que
a Isaura fosse reconduzida na pre
sidência, mas temos que respeitar

SINSEP De camisa vermellia, Luiz Schorner comemorou a vitória com integTantes da chapa 1

tística da Secretaria de Educa

ção, Cleonis Tomaselli (DEM),
obteve 686 votos, o que corres

ponde a 43% do total de votos.
"A partir de amanhã o pre

sidente do Sinsep vai cobrar
uma audiência com a Prefeitu
ra para as negociações salariais
dos servidores", disse Schorner,
após ter sua eleição confirmada
no telão que divulgava os nú
meros urna por urna. Além da

questão salarial, o presidente
eleito tem também como prio
ridade resolver a questão sobre
o adicional de insalubridade e a

relação com os outros municí

pios representados pelo Sinsep.
Sobre a vitória, Schorner dis

se que já era esperada, por con
fiar que o trabalho realizado pela
atual diretoria, eleita para con

tinuar à frente do partido, seria
valorizado pelo servidor. "É o re-

conhecimento da categoria pelo
trabalho que a gente realiza",
disse. Mesmo assim, o professor
reconheceu que o adversário
teve méritos. "Eles nos permiti
ram um debate sobre que tipo
de sindicato nós queremos para
nossos servidores, e eu espero
que a chapa 2 esteja com a gen
te, pensando nos objetivos que
queremos alcançar para o bem
estar do servidor", declarou.

INSTITUTO DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA se
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Mudança no ninho

PSDB renova diretório e executiva
EDUARDO MONTECINO

o momento que ela vive", disse Lia

que terá como principalmissão con
duzir. a sigla durante as eleições de
2014. Ao discursar, Isaura agradeceu
o apoio recebido e voltou a exaltar a

importância da democracia. "Parti
do s� faz com participação e respeito
às decisões damaioria, isso é demo
cracia. Depois da decisão tomada,
estamos todos juntos, na vitória e

na derrota", disse a tucana, que foi

aplaudida. Logo depois, Vicente Ca

ropreso ressaltou a importância da

sigla, mostrando broche da década
de 90, quando ocupou uma cadeira
no Congresso Nacional. "Somos um

partido grande e temos a responsa
bilidade de repetir esta história no

próximo ano. O PSDB já esteve lá,
nenhum outro partido de Jaraguá do
Sul conseguiu". NOVA COMPOSIÇÃO Executiva do PSDB foi renovada na noite de ontem
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Carnês

entregues
Secretário de

Administração, Sergio
Kuchenbecker (PMDB),
diz que os Correios
devem entregar de 90% a

100% dos carnês de IPTU
até este fim de semana.
A previsão é de que a

Prefeitura arrecade cerca
de R$ 15 milhões, sendo
que 12 milhões devem
entrar nos cofres públicos
até o dia 10 de abril,
data limite para o

pagamento do imposto
em cota única e com

18% de desconto.

Importância
Na abertura da

programação da Avevi,
na manhã de ontem, ri

presidente da Câmara
deVereadores de

Jaraguá do Sul, José de
Ávila (PSD), destacou a

-

importância da entidade
no fortalecimento
do Legislativo. "É um
amparo que nós não
tínhamos"; elogiou.

Munição
Na próxima semana, a
Comissão do Transporte
Coletivo deve se reunir

para avaliar as medidas
necessárias para impedir
urna vitória judicial da
empresa Canarinho,
na batalha do preço da

passagem. Urnamissão

para o procurador
Raphael Rocha Lopes.

Hospital de
Massaranduba
Está programada para
o dia Iode abril a
abertura dos envelopes
que devem indicar a

empresa vencedora da

licitação para as obras de
conclusão do Hospital
Municipal. O edital tem
como cotação R$ 600
mil. Após a conclusão
da estrutura física, a
Prefeitura ainda terá que
comprar equipamentos
cirúrgicos e mobília,
além de providenciar a
contratação da equipe de

profissionais. O Hospital
chegou a ser inaugurado
em 2008, mas até hoje
não funcionou.
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Aula na Oâmara
Em mais uma iniciativa buscando a

qualificação, a Avevi, através da Es
cola do Legislativo Marcos Mannes, em

parceria com a Alesc, promoveu ontem

um dia de treinamento para os servi
dores das Câmaras da região. Urna das

palestrantes foi a pedagoga empresarial,
formada em Psicologia com especiali
zação em Recursos Humanos, Clarisse
Leal. Por mais de duas horas, ela falou
sobre excelência no serviço público, tra
balho em equipe e motivação.

EDUARDO MONTECINO

Reajuste
A Câmara deVereadores de
Guaramirim aprovou projeto
de reajuste aos servidores

municipais e agentes políticos.
Em abril, o índice pago será

.

de 6,76%, referente à inflação.
Já em agosto, o funcionalismo
receberá 1,24% de aumento real.
Os índices foram negociados
anteriormente com o sindicato.

VLT no Rio e aqui
Defendido por aqui, sistema deVeículo Leve
Sobre Trilhos na área central do Rio de Janeiro
será licitado na próxima semana. Os bondes
modernos ligarão a Zona Portuária ao centro

financeiro e aoAeroporto Santos Dumont,
em um total de 30 quilômetros, com custo

projetado em R$ 1,1 bilhão e finalização das
obras em 2016. Entre Iaragua e Guararnirim,
a proposta é de ocupar os trilhos do trem
em um total de 23,4 quilômetros.

rerssranssen
A!l:Q fliTO$
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Posto

na Se-lOS
Deputado Carlos Chiodini
(PMDB) intermediou ontem um

encontro entre o tenente coronel
José Norberto Filho e vereadores
de Guararnirim, Charles Longhi;
Sandra Iahn.Everaldo Sprung e

Rafael Otto. A conversa girou em
. tomo da possibilidade daRodovia
doArroz, SC-108, receber um posto
da Polícia Rodoviária Estadual.

Na Vila Nova·
Acontece nesta quinta-feira, uma
reunião entre os moradores da
Vila Nova e o diretor de Trânsito
da Prefeitura de Iaraguá do Sul,
Rogério Kumlehn. O evento,

organizado pelo presidente da

Associação dos Moradores, Sergio
Zapella, estámarcado para as 19h
no Salão Rainha da Paz. Segundo
Zapella, uma das maiores

preocupações é com o tráfego
pesado que passa pela 25 de Julho.

Distribuição
LuizHenrique da Silveira (PMDB)
voltou a utilizar a tribuna do
Senado para defender mudanças
nos critérios de distribuição do
Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal (FPE). O
senador propôs a adoção de regras
mais simples e transparentes,
a considerar a área territorial, a
população e o inverso da renda

per capita como variáveis para o
cálculo dos coeficientes do fundo.

EDITAL

Registro de Imóveis da Cmnarca de .Jaraguá do Sull'SC

JSA MARTA MOHR ZIEMANN Oficiala do Registro de bnãvieõs de
Comarca de Jaraguá do SuVSC. toma público pelo presente edllal. que
EDIFlclO RESIDENCIAL VIlA LENZI EMPREENDIMENTOrMOB!uAAIO'(_TDA,pessca
juridica, inscrita no CNPJ sob n' 14.428.621/0001-38. situada na Rodovia LuízRosso
n' 1090, sala 24, bairro Fabio Silva. em Criciúma-5C, REQUER com base no;ariigo
213, inciso II, da Lei n' 6.015173, com as modificações introduzidas pela Lei ti'
10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÂG DE AREA' do imóvel consíStenIe em
um terreno situado nesta cidade, na Rua 40-VICtor Rosemberg. maIr.ít:ulado sIIib

. n08.357, ficha 01, Livro 2-RG, a ser relificado confolTT!e planta e m�
descritivo arquivados neste Registro de Imóveis, $eJ1ÓO que. nos termo" Gos
§§ 2° e 3' do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS
CONFRONTANTES A SEGUIR NOMiNADOS para, querendo. se manlt�.
no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presen!e1pu�;&>J:
CONFRONTANTES - JOÃO MARCOS LOPES e AUSETE MARU LOPEi Rua
Emílio Schulz nO 99, Bairro São Luis (CEP) 89.253-530, Jaraguá do SuJ-Sc; Se
for o caso, a manifestação deverã ser feita na forma de lm�
fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis ('Slluado mo

Rua Barão do Rio Branco n° 414, Centro, na cidade de Jaraguã 00
Sul-SC, expediente das 09:00hs ás 12:00hs ·e das 14:00h5 â& 1&GI:Ihs),
advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência do confrontante que JIâo
.apresentar impugnação no prazo da notfficação.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.� 13/2013.SECRETARIA DE
OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL OBJETO:

Contratação de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica em diversas ruas

(denominadas A, B, C, D e E), no Loteamento Popular Harmonia, localizado no Bairro
Três Rios do Norte, com extensão de 910,95m (novecentos e dez virgula noventa e

cinco metros), com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o

Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato

que são partes integrantes deste edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais

alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

09:00 horas do dia Ó8 de abril de 2013, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Munici

pal, sito a Rua Walter Marquardt n° 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do mesmo dia, na sala. de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edi
tai estará disponivel na Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.brsem qualquer
custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser

retirados na Diretoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 ás 17:00hs, me
diante apresentação do recibo de pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa

pára pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirado no Setor de Protocolo desta
Prefeitura Municipal, no endereço acima no horário das 8:00 as 16:00 horas. VALOR
MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 807.282,30 (oitocentos e sete mil duzentos e oitenta
e dois reais e trinta centavos). Jaraguá do Sul (SC), 13 de março de 2013.

DlETER JANSSEN
Prefeito Municipal

JARAGuA DO SUL. 04 de lIIlatçode 2013,

A OFlCIAlA;'@ � ..... -e A-��i .
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AssociativislDo

Aciag empossa hoje
a nova presidência

Continuidade e crescimento são metas

para o presidente Laurico Caviquioli
GUARAMIRIM

Natália Trentini

ÜempreSáriO do setor têx

til, Laurico Caviquioli, 47

anos, assume hoje a presidên
cia da Associação Empresarial
de Guaramirim (Aciag). Ele

pretende dar continuidade aos

trabalhos permanentes e buscar
uma maior interação entre as

classes dentro da associação. "O
principal para o presidente é dar
andamento aos projetos, a asso
ciação é para sempre e o presí
dente á passageiro", afirmou.

Entre os principais desafios
está o apoio à duplicação do tre
cho urbano' da BR-280, o forta
lecimento das pequenas emicro

empresas e parceria com a Pre
feitura para o desenvolvimento
sustentável do município.

O novo presidente preten
de trabalhar forte no apoio às

empresas locais, para estimular
o empreendedorismo. "Quere
mos chamar mais os empresá
rios e comerciantes para parti
cipar. Assim podemos saber o

que eles precisam, debatendo
da melhor maneira possível",
disse Caviquioli.

A ativação do Distrito Indus
trial é assunto antigo, mas tam
bém está entre as prioridades.
De acordo com Caviquioli, o es

paço é fundamental para o de
senvolvimento do município, já
que Guaramirim tem carência

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/13
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a ampliação,
adequações de edificações da UBS Vila Rutzen, incluindo o forneci
mento de materiais, mão de-obra, ferramentas e equipamentos, con
iôrrne prÔjeto'arquitefônico, orçamentc.cronoçrama, memorial d_escri
tivo e quantitativo anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9h do dia 21/3/13 às 14h
do dia5/4/2013.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30 do dia'
5/4/2013
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: O Edi
tai de Tomada de Preços n.? 002/13 poderá ser retirado junto à Divisão
de Administração e Compras, sito a Av. Getúlio Vargas, 443, com a se

guinte condição, cada licitante interessado deverá trazermídia para que
seja gravado o edital, e seus anexos. Fica estipulada a data máxima
do dia 03/04/2013 para que as empresas interessadas realizem o Ca
dasframento Prévio junto a Prefeitura Municipal e retirem o Edital com
todos os seus anexos. As empresas que já se encontram cadastradas
devem atualizar o Certificado de Regularidade Cadastral também até
a data já mencionada, e também no site Http://www.corupa.sc.goÍt.br.
HORÁRIO: Das 8h às 12hs e das 14h às 17h
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 21 de Março de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

..
'

,I

de um crescimento ordenado.
Para o empresário Carlos

Hugo Dequêch, que deixa a

presidência após dois anos

de trabalho, o foco da entida
de é colaborar com a classe

empresarial diante dos novos

desafios decorrentes do cres

cimento da região. ''A busca de
tecnologia, a cultura da inova

ção e a conquista de centros

tecnológicos é a ordem do dia

para os dirigentes", afirma.
Atualmente, a Aciag conta

com 482 associados, entre em

presas e comércios.

A posse da nova
diretoria acontece a

partir das 19h30, na
sede da associação,

na Rua 28de

Agosto, Centro.

"�
Queremos

chamar mais os

empresários e

comerciantes para
participar. Assim
podemos saber o
que eles precisam.

Massaranduba

Licitação de
táxi é suspensa

Laurico Caviquioli.
novo presidente

Uma liminar suspendeu a li

citação para concessão da explo
ração dos nove pontos de táxi em
Massaránduba. A concorrência
estava prevista para ser realizada
ontem . O pedido de anulação foi
encaminhado para Comarca de
Moralidade Pública pelo vereador
Osni Ronchi (PP), que apontou fa
lhas no processo.

Segundo Ronchi, os nove pon
tos de táxi apontados no edital
não estão descritos por Lei. ''A ad

ministração não pode licitar algo
que não está normatizado. COm
o crescimento da cidade, os pon
tos de táxi foram se estabelecendo
conforme a demanda por passa
geiros", explicou. A última lei com -

descrição é de 1971, onde são lista
dos pontosque não existem mais.

Segundo a procuradora do

Município, lulíanazímdars, alimi-
_ nar contestou apenas a falta da lei
que regulamente os pontos, mas a
licitação é necessária "O Executi
vo fez o decreto para a concessão

porque está sendo explorado um
espaço público", comentou.

A lícitação abria concorrência

para exploração dos locais porum
prazo de dez anos, com desem
bolso anual de até R$ 6 mil para
renovação da licença. Os taxistas .

do município que eventualmente
não conseguissem o ponto fica
riam sem exercer a profissão. "Te-

-

mos profissionais há anos no local
e que não teriam nenhuma prefe
rência para ficar com o ponto que
já utilizam", comentouRonchi.

Um projeto de lei tramita no

Legislativo para normatizar os

novos pontos e assegurar o direíto
dos taxistas permanecerem nos

locais. Conforme a-lei, o municí

pio poderá criar uma nova vaga.
que será abertapor concorrência.

A procuradora da Prefeitura
afirmou que o projeto de lei não é
de 'conhecimento do Executivo e

que a regulamentação dos pontos
será encaminhadapara aprovação
da Câmara Municipal. ''A licitação
está dentro da lei e vai acontecer".

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/13
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção
de edificação da UBS do Bairro Seminário, incluindo o fornecimento de

materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, conforme projeto
arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial descritivo e quantita
UV0 anexos; � . r; ...,

1
.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9 horas do dia 21/3/2013 às
9h do dia 5/4/20'13,
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9.h30 do dia 5/4/2013
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: O Edi
tai de Tomada de Preços n." 001/13 poderá ser retirado junto à Divisão
de Administração e Compras, sito a Av. Getúlio Vargas, 443, com a se

guinte condição, cada licitante interessado deverá trazermídia para que
seja gravado o edital, e seus anexos. Fica estipulada a data máxima
do dia 03/04/2013 para que as empresas interessadas realizem o Ca
dastramento Prévio junto a Prefeitura Municipal e retirem o Edital com
todos os seus anexos. As empresas que já se encontram cadastradas
devem atualizar o Certificado de Regularidade Cadastral também até
a data já mencionada, e também no site H�p://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 8h às 12hs e das 14h às 17h
Telefone (47) 3375-650b
Corupá, 21 de Março de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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CURSOS E OFICINAS Francisco Belmiro Laffin Junior é
o gestor da Casa da Cultura Paulino João de Bem, em

Guaramirim, e informa que ainda restam vagas

o Conselho Municipal de
Cultura (Concultura) recondu
ziu Sérgio Pacheco, da Asso

ciação Musical Jonas Alves de

Souza, à função de conselheiro
titular da área da música e ele

geuAldacirWalter Padilha como

suplente. Pacheco já atuou

como conselheiro, mas renun

ciou a função para assumir um

cargo público. Em uma reunião
na noite de segunda-feira, na

Fundação Cultural de Iaraguã
do Sul, o conselho decidiu pelo

-

retorno do voluntário até o mês
de maio, quando os novos re

presentantes serão escolhidos.
Segundo o presidente do

Concultura, Sidnei Marcelo Lo

pes, existe uma lei que proíbe
a atuação de um funcionário
público no conselho. No entan

to, Pacheco prestou concurso

público após ter sido eleito um

representante e, por isso, per
manecerá na função até o fim
do mandato.

O Conselho Municipal da
Cultura é formado por represen
tantes do poder público e socie
dade civil e tem como principais
atribuições a aprovação e fisca

lização dos projetos financiados
pelo Fundo Municipal de Cultu
ra e a participação na elabora

ção, execução e fiscalização da

política cultural do município.
Em maio, novos conselhei

ros serão indicados e todo o

quadro será renovado. No dia lo

de julho o novo grupo deve ser
zada na Rua Ernesto Pizetta, no empossado.Centro. Mais informações pelo
telefone 3372-0147.

Atividade

Casa da Cultura oferece
oficinas gratuitas

Aulas de 21 oficinas devem começar após a contratação de novos professores ,

Bárbara Elice

musicais, figurinos e equipa
mentos estão cuidadosamen
te guardados em dez salas

Casa da Cultura - temáticas, no prédio de três
Paulino João de andares da Casa da Cultu-

GUARAMIRIM

ra. Após assumir a gestão da

casa, a primeirà providência
de Francisco Belmiro Laffin
Junior foi fazer o levantamen
to das matrículas. Segundo
Junior, foram contabilizados
cerca de 430 alunos inscritos
no ano passado, o que moti
vou a ampliação do número de

vagas e de oficinas. Os novos

cursos são de inglês, espanhol
e italiano, mas somente os

dois últimos ainda têm vagas.
"Queremos que as pessoas se

valorizem, e que valorizem o

aprendizado", disse Junior.
Outra iniciativa é o pro

jeto "Casa da Cultura Vai aos

Bem, em Gua

rammm, espera
começar as ativí
ades deste ano

com cerca de 850 alunos matri
culados em 21 oficinas.Alémdas
aulas de tecido acrobático, músi
ca, dança, teatro e artesanato, fo
ram criados cursos de idiomas e

dois novos projetos culturais. As
atividades devem começar após
o resultado da licitação para a

contratação de professores ter
ceirizados, agendada para o rua
27 deste mês. Ainda há vagas
para alunos.

Enquanto as aulas não co

meçam, todos os instrumentos

Bairros", que pretende levar
aulas de violão, dança e teatro
aos bairros Corticeira, Caixa

D'Água, Rio Branco e Amiza
de. Conforme o gestor, a Igreja
Luterana, no Corticeira, será
o primeiro local a receber as

oficinas, por oferecer a maior
demanda. O projeto Bate Lata
é uma novidade trazida por
uma professora curitibana,
que oferecerá oficina para a

confecção de instrumentos
musicais somente com mate

riais recicláveis.
Mesmo com o término do

período de inscrições em feve
reiro, ainda é possível se inscre
ver nas oficinas de trompete,
trombone, flauta, percussão,
violino, teatro, tecido acrobá
tico, street jazz, violão e arte

sanato. Para fazer a matrícula,

os interessados devem levar a

cópia da certidão de nascimen
to, carteira de identidade, CPF
e comprovante de residência.
A Casa da Cultura está locali-

Agenda

Na noite de sexta-feira a

Casa do Coelho será aberta aos

visitantes. A tradicional atra

ção, instaladaem frente à Bi
blioteca Pública, estará enfei
tada com avinhas, cenouras e

pegadas de coelhinhos, para a

diversão das crianças. A aber
tura acontece às 20h e segue
até o dia 31. Os horários de vi-

sitação São das 9h às 12h, das
. 14h às 17h e das 18h às 21h.

Conselheiro da

área demúsica

é reconduzido
....

-- ,

t
(

.�

Rockabílíyno
BlackbirdBar
Os paulistas Caio Durazzo e

Trio Acústico chegam hoje a Ia
raguá do Sul, para embalar uma
noite de Rockabílly e RockN' Roll
da década de 50. O pocket show
deve começar às 22h e a entrada
custa R$ 10. Na sexta-feira, Cha
chá & Léo fazem discotecagem
com vinis. A entrada custa R$ 10.
O Blackbird Bar fica na Rua Do

mingos Rodrigues daNova, 264.
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Mafra
......
13° 25°

,:",._,

Canoinhas
.....

,

14° 24°

São Miguel
do Oeste
......
18° 25° Joaçaba

......
16° 23°Chapecó

......
16° 23°

Lages
......
15°23°

Chuvaem Sfl

r

Namadrugada ainda ocorre
chuva isolada namaioria
das regiões, se estendendo
para parte do dia no
Litoral, onde ainda pode
ocorrer chuvamoderada
a forte namadrugada
e manhã, persistindo o

risco de alagamentos e

deslizamentos em áreas
vulneráveis. No decorrer do
dia, a nebulosidade diminui
e o sol volta a aparecer a

partir do Oeste.

Previsão de vehtos para hoje em Jaragtlâ
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

80%·18h Nordeste 3km/h 51
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 6km/h 65 de chuva.

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

• ARCOPLEX 1
• Oz - Mágico e Poderoso - Dublado - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• ARCOPLEX 2
• Lincoln - Legendado - 15h, i8h, 21 h
• ARCOPLEX 3
·Inatividade Paranormal- Dublado - 14h, 15h50
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 17h40, 19h30, 21 h20

"

Sudoku

9

5

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.

.:J!/V" Joinville
,.. ......

19° 30°

Jaraguá do Sul
......

� 18° 28°

Rio do Sul

. �o�o

Blumenau
.... ..
19° 30°

Florianópolis
.... .A
21 ° 29°

""�

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

� AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 24°C

DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 23°C

São Francisco do Sul ' Florianópolis
• Preamar • Pream'ar
• Oh: 1,4m • 9h09: 0,8m
.1,1h19: 1,2m • Baixamar

MINGUANTE 4/3 • Baixamar
,

• 5h38: O,4m
• 6h32: Ó,4m • 17h28: 0,3m

e NOVA
. Tábua

• 1 8h39: 0,4m
11/3 das marés llajai Imbiluba

• Preamar .Preamar

CRESCENTE 19/3
• Oh04, 0,8m • Oh21: 0,5m
• 9h17: 0,7m • Baixamar
• Baixamar • 5h04: 0,4m

CHEIA 27/3
• 5h27: 0,5m .16h38: 0,2m
• 17h27: 0,3m

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Museu de Arte Contemporânea / Querida, narno-

rada
2. Abreviatura inglesa de Nações Unidas / Comum 2

a ambos
3. Aquela que tem situação financeira modesta, mas 3

suficiente para sua manutenção
4. Indivíduo amancebado / Exclamação de surpresa 4

5. Planta de flores belas e perfumadas / Sigla inglesa
que indica o tempo universal de Greenwich 5

6. Abreviatura de álgebra / A apresentadora de TV
fiCamargo

7. Situado abaixo de
7

8. Terra alagadiça onde cresce pasto
9. Abreviatura de follfa ! que só tem o cotó do rabo 8
10. O romancista português de Queirós (1845-

1900), de "O Primo Basflio" / Pôr na balança 9
11. Ódio reprimido / Rádio Patrulha
12. Vereador municipal / A extremidade mais alta 10

13, Exposição periódica de obras de arte, de livros,
de novos produtos etc, / Um local para o happy 11

hou:
12

VERTICAIS
13

1. Gênero de pintura em que Portinari foi mestre /
(Ant) O posto militar de Tiradentes

2. Pobreza de sangue / (Rg,) Alcance, campo de
_

atuação
3. Um dos peixes mais apreciados para a pesca oce-

ânica / Indigo

9
4. (IngL) Um criador de objetos artísticos / Aglome-

ração de famílias que têm ancestrais comuns
5. Parte sonora de um filmll / Pedaço pequeno-de

linha

4 6. O mês 5 / O cantor e compositor Vianna, do con-

junto "Os Paralamas do Sucesso"
7. Cada uma das extremidades de uma formação

militar / Descampado I As iniciais da cantora

Byington
8. O elefante-voador, de Walt Disney / Peixe de água

doce, de boca pequena rodeada de barbas curtas
e de coloração variada

9. Famosa lagoa do município de Salvador, ponto de

atração turística / Pesada sonolência,

2 7 8 93 4 5 6

•
• •

•
•

• •
• •

•
•
•

•
•
•
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos- (olelÕes
de revistos
iô publi(odos.
Sh S revistas
em toda volume

por um P'&$O espetioll
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IGOR HARTMANN

contato@poracaso.com

o bordão ficou conhecido recentemente: "Cobrar multa é

fácil, difícil é oferecer locomoção". E se o grito veio de cidades

maiores, o que dizer da situação em nossa Jaraguá?Aqui são
duas as opções: o cidàdão pode ir embora do point antes das
22h ou depois das 4h. O táxi é uma alternativa, claro, mas há
quem prefira ir de helicóptero pagando a mesrpa tarifa ... A
mobilidade em Jaraguá está sendo estudada.fica o toque para
que nossas autoridades não deixem de observar também a

demanda noturna - que conste, não é só de baladeiros.

Páscoa para degustar
Dois que valem destaque: a Bodega Richter está com o

Bolo de Páscoa Havanna em suas prateleiras, quitute
obrigatório para a mesa na próxima semana; a Du

Chocolat tambérri está com iguarias sem comparação
em seu Especial de Páscoa 2013. Dê uma passada pelo
facebook.com/ soduchocolat é mais que recomendada.

CLEITON METZGER

Lamine Pokrywiecki e João Perito em momento

a dois no Madalena Chopp & Cozinha
o§o"

...

Afantasia
Ó que ainda dá tempo, é amanhã que rola o barato damaior
festa à fantasia da região, evento que a Fuel promove uma vez

por ano na cidade. Nessa edição o agito vai rolar no London
Pub, que já anuncia reservas esgotadas desde segunda-feira.
Está sem tempo pra alugar traje pra um alter ego formidável?

Oras, aparecer fantasiado de caixa de papelão também dá
audiência! E afinal, o que importa é a diversão.

Primeiros reflexos da interferência do UFC na rotina dos

jaraguaenses. Nesta terça o lutador Luke Rockhold estava passeando
pelo Centro e parou em uma de nossas academias para um treino

aberto. Na foto: Luiz Norberto (E), Felipe Ruda, Diogo, Jean CarIo
\ Silva, Luke Rockhold, Dicksonm, Victor Hugo e Alan Carlos E.

.
.....

ZepeUin + Doors
Tem acústico dos finos programado para o
palco do Sacramenturn hoje. Confiram na

agenda que a boa da vez é do trio ZepDoor
e seu repertório com covers de clássicos do

rock, engrossado principalmente por Led
Zepellin eThe Doors.

Guia UFC Jaraguá
APrefeitura em parceria com a FME e

Convention &Visitors Bureau lançou
ontem em fase beta um guia virtual
direcionado ao evento UFC que
acontecerá no mês demaio naArena.
O site é tanto para o público da cidade
obter e compartilhar informações quanto
para visitantes situarem-se e conhecer a
cidade que estão por visitar. A URL para
acesso é ufcjaraguadosul.com.br.

DIEGO jARSCHEL

Do backstage do Club The
Way; Paula Pereira e seu belo

sorriso em shot para a coluna....
/

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

DIEGO jARSCHEL

-J

Faber Machado e Caroline MrygUod
em mesa já cativa, em frente ao palco ./
�..����.. �������.. �.�.����.��.. �� ....

'i
Outono deu pra trás, já é inverno
em todo chuveiro da cidade.

"

Agenda
-

Hoje à noite
• 22h - Pocket.Show com Rockabilly & Rock N' Roll / Shaw
com Caio Durazzo e Trio Acústico
T ocal: Blackbird Bar 147 3275 2398

• 22h - Música aoVivo
Local: Sam'bar 147 3054 4848

• 22h - Trio ZepDoor - acústico
Local: SacramentumPub 147 88321524

• 22h - Quinta Sertaneja Dose Dupla / Show com Grupo
Explosão e Elton & Fernando DI Diego

"

Feller / Elas free até as Oh
Local: London Pub 14730550065

• 22h - Moom Country / Show com a bandaMoom Country e

Fernando Lima
Local: MoomArtn' Music, em Ioínville 147 8411 7001

CONTATOS eOUTRAS OpÇÕES: Aniba MexicanBar- 33711160/ConfrariadoChurrasco- 32751449/ EspaçoOca - 33709160/ TheUving Restaurante- 33764822/LondonPÍlb- 305500651

CatIlaçariaÁguaDoce- 3371 8942 I LkoIeria - 30540855/MadalenaChopp eCozinha - 3055 3059/MovingUp- 9966 6691 IMrBeef- 9608 21661 Patuá Mllsi< - 3055 00641

RoomMusk&Art5 - 9654 1373 ISaoamentum Pub-8832 1524 IlheWayGub - 8433 0083 IUpperFIoor- 9915-2239 (Divinoaub - 96444767 lVilla Restaurante eChoperia - 3275 127Z

. .... I • I. , •

...... - .. � .. � -. �. _ ... ; .. � . - -
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3370-3242

Bolft dia!
[)om dia! Hoje é quinta-feira,
.vdia 21 de março, Dia Inter
nacional Contra a Discrimina

ção Racial e ontem foi início do
outono, uma das estações mais

»:

bacanas do ano, ou seja, é um es

quenta para o inverno 2013.Ali
ás, o inverno deste ano será gla
muroso, colorido e com detalhes,
segundo meu "personal stylist"
Tião Stahelin, vão dominar o

mercado fashion, anotem! E va

mos à coluna, mas antes aquela
frase para você refletir: "O ho
mem, em geral, toma o cuidado
de não ingerir alimentos que,
segundo sabe, haverão de lhe

fazer mal, mas amiúde esquece
que deve fazer o mesmo com os

pensamentos que, por experiên
cia, conhece como maus." Car
los Bernardo González Pecotche
(Raumsol)

r,

K1J\
o poder de surpreender

Power Imports
(47) 3275-0808

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1371 - Baependi

Chic
Gente chie é outra coisa né?
Chie mesmo é você ligar e
reconhecer uma simples ajuda
do colunista. Marili Zanotti,
você é very chie. Thanks!

.
'

Colu a
FOTOS MAURICIO HERMANN

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

BELAS Jakeline Povala, Mirella Dornbusch e Fran Aguiar
conferindo as delícias da Confeitaria Bella Catarina

Tipicamente brasileira
Todos os sábados, a partir das llh, o chefKalico
serve com capricho sua já famosa feijoada no
Lehmaíins, O cliente pode se servir quantas
vezes quiser. E para acompanhar, gente bonita,
descolada e uma faixa etária bem legal. Mas, já
sabem, vão de táxi para evitar o bafômetro.

Sempre in love
Quem está com o amor ainda em clima de lua
de mel é o querido casalMara e Ioel Marcell,
sempre feliz e apaixonado!

Vai jantar?
Nesse quesito, para hoje temos ótimas dicas:
para aquele encontro de amigos, o Madalena
tem um cardápio mais que especial. Se a

opção for por uma comidinha japonesa, não
pense duas vezes, o Kantan é a bola da vez!

Francisco
Sabe o que está namoda? O nome Francisco!
Acredite! Uma pesquisa divulgou que o nome

mais procurado para os recém-nascidos de
sexo masculino, de uma forma ou de outra, tem
como nome ou sobrenome, Francisco. Tudo isso
se deve ao Papa argentino. Todo dia uma.

Sucesso
O radialista Junqueira Ir, vem fazendo o maior

-

sucesso no seu novo programa Shaw da
Manhã, todos os sábados, das 8h às 12h, na
Rádio Jaraguá. Já de segunda à sexta, quem
é líder há mais de 25 anos é o meu amigo
Valéria Gorges. Dupla de sucesso!

Pensando
"Nos dias de hoje, cada vez mais acentua-se
a necessidade de ser forte. Mas não há uma
fórmula mágica que nos faça chegar à força sem
que antes tenhamos provado a fraqueza."

PRÊMIO O industrial Vicente e

Florilda Donini, sexta-feira, no 10°
Prêmio Academia do VarejoMarisol

Nas rodas
• o ex-craque do

Flamengo e amigo
do colunista, Sandro
Schmidt, o Tato, também
recebeu o passe livre e

agora, todas as terças
feiras, vai reforçar
o grupo Loks.

-

•Mais uma vez o Happy
Hour daAMA, realizado
ontem, no Baependi,
foi coroado de sucesso.
Parabéns às voluntárias.

• Simone RaquelWolf
estreia idade nova

hoje. Tim timo

Piadinha
o boa praça Sandro Kraust, o
"Sepa", vai curtir em abril uns
dias de descanso no Chile.
Mas os amigos mais íntimos
rezam para que o moçoilo
não seja atacadopor uma
Bigodooommm. Vixi ... vamos
rezar! Brincadeirinha, tá?!

f
KA�ÓS
fi O T E t

BUSINESS O gerente da Fiat Javel, Jovani Dolzan,
e Michel Kiyama, da revista Nossa, no coquetel
de entrega do Fiat 500 edição limitada para wn

empresário da nossa região

c"PSULA DE
ÓLEO D CHIA

Você deve viver no

presente, lance-se em

cada onda, encontre a

sua eternidade em

cada momento,

Henry Thoreau

DMlLGAÇAO

f

PESCADORES Richard Hermann e Paulo
Buchmann em recente pescaria esportiva

do grupo Spantanal, na Argentina

Tá mole, não
Fala sério, o Botafogo recebe punição da CBF e agora terá

que jogar com seu estádio sempre lotado. Ixi, meu amigo
Ivo dos Anjos vai ter que fazer alguns fretinhos daqui da
urbe pro Rio. Pense numa tarefa difícil.

• No próximo dia
26, às 18h, o Rotary Club
de Iaraguâ promove
encontro no Hotel kayrós,
para cerimônia de doação
de equipamentos para
Casa deApoio Padre
Aloísio Boeing, referente
ao projeto Pensando
Atitude. j
Hoje à noite, no London

Pub, rola festa das boas
com a presença do grupo
Explosão e a dupla Elton e

Fernando. Anotem a dica.

• No sábado, estará
no palco da Lico Bar a
melhor banda cover do
Pearl Iam do Brasil.

• O Instagram virou
o it dos viventes,
compulsivamente. Todos
virarampaparazzis de si
mesmos. Por enquanto
essa é a onda. Vamos
aguardar a próxima.

• Adote um cão.

• Com essa, fui!

Exagerou nas festas de final de ano? Uma ótima opção para quem quer se desintoxicar
e reeducar a alimentação é Chia. AChia.. semente cultíva.no México.. é fonte de fibras..
de ácido graxo, Ómega 3 e proteínas que contribuem para bom funcíonamento do

intestino e o.-ganísmo. É rica em minerais, livr� de colesterol e sem glúten, tomando-se
assim excelente fonte de energia e construtor' de resístência física.

Na Fannácia Ekilíbrio você encontra
esta novidade em cáps Ias!

Consulte seu lRédico ou nutricionista!

Como a chia contribue .80 emagrec:imento:
causa sadeclade: seus componentes sãomudlagínosas,
ou seja, ricas em fibras que ao entra.-em em contato

com a água, formam um gel no estômago.. diante dessa
reação, a digestão toma-se mais lenta. Assim, o

indivíduo fica satisfeito mais rapidamente e, então,
passa a consumi.- porções menores.

combate intlamação: a gordura é resultado de um
processo inflamatório do organismo, que deixa de enviar
mensagens de saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se
o controle sobre a fome a ponto de comer e nunca se
sentir satisfeita. O õmega 3 presente no grão combate

essa inflamação, ajudando o corpo a recuperar o
controle sobre o apetite.

Desintoxit:a: a fibra regula o trânsito
intestinal e limpa o organismo.

Aumenta a lipólise: queima. de gordura.

BeIIefidos:
- Promove saciedade

- Desintoxica

-Reduçãodo
colesterol

- Controla a glicemia
- Regula o intestino
- Queima gordura

Manipulação de Fórmulas Médicas
DermatolÓgicas. Fitoterápicos
ekilibrio.farmaciademanipulacao

, ,�.. . " .
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Marcelo Lamas,
- escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Crônica

Irmã caçula

Qmeu sonho era ter uma irmã. Aos
cinco anos, meus pais atenderam

meu pedido. Tão logo ela nasceu, eu aceitei
a proposta que as freiras do hospitalme
fizeram. Minhamãe disse que eu fiquei
desesperado, semanas depois, quando vi
as religiosas entrarem no portão lá de casa.
para fazer umavisita a ela - funcionária do

hospital- e ao bebê: "Mãe! Mãe! Rápido!
Esconde amaninha que elas vieram trocar

por um passarinho!".
/

Adiante, quando minha irmã já circu
lava pela casa, eu tinha convicção que
meu amígo, Vanderlei, era muito mais
feliz do-que eu, pois ele não tinha uma

caçula: para fuçar nas coisas dele.
Depois passei a achar que era bom ter

urna irmã. Pois eu ganhava duas mesa
das. A oficial e a outra, recebida sigilosa
mente: "Isso é para cuidares da tua irmã".
Mas aí eu tinha que levá-la na aula de

dança, no baile de carnaval, e noutros
eventos chatos. Na prática eu ficava com
quase três mesadas, pois aminha irmã

Novelas
noRDO CARIBE - GLOBO - 18H

Alberto promete a Ester que eles não vão embora do Caribe até descobri
rem o que aconteceu com Cassiano. Chico não acredita nas boas intenções de
Alberto. Alberto convence Ester a esperá-lo, enquanto vai à fazenda de Dom
Rafael. Cassiano foge dos capangas de Dom Rafael e se esconde na igreja
onde está Ester, que não percebe sua presença. Doralice conta para Juliano

que Hélio pediu um advogado a Dionísio para defender seu pai. Alberto entrega
os diamantes verdadeiros para Dom Rafael e recebe a certidão de óbito de
Cassiano. Alberto conta para Ester que Dom Rafael sugeriu que �Ie procu
rasse a polícia. O delegado avisa a Ester e Alberto que Cassiano está morto.

Ester não acredita quando o delegado afirma que Cassiano era um traficante

procurado pela polícia. Ester avisa a Alberto que levará o corpo de Cassiano

para o Brasil.

sempre me cedeu boa parte do ganho
dela, oumelhor, .sempre me emprestou e

eu nun�a devolvi. Sempre fui gastador.
Na adolescência era legal, pois nas fes
tinhas sempre apareciam as irmãsmais
velhas das amigas dela; e aminha galera
e eu, tínhamos a aproximação facilitada.
Numa dessas, apareceu uma outra tur-
ma do bairro, com os elementos numas
motos reluzentes. Como irmão mais velho,

"
Teria ela uma queda por
rapazes de mãos grandes?

gauchito, eu "ordenei" queminha irmã os
despejasse. Ela negou-se. Fomos para o

tribunal superior e meu pai perguntou:
� Susana, eles são teus convidados?
- Sim, pai.
- Então eles ficam.
Me ferrei.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Charlô convence Domingui"nhos a aceitar sua proposta. Felipe faz urncon

vite a Roberta. Vânia consola Juliana. Nando pensa em Juliana e Ulisses se

preocupa. Dalete e Lucilene implicam com Frô. Kiko pensa em conquistar Frô.
Zenon se preocupa com Analú. Juliana e Nando pensam um no outro. Charlô
e Olívia ficam surpresas com a atitude de Dominguinhos. Dino sente o perfume.
de Nieta em Semíramis e fica perturbado. Nando procura Juliana na mansão,
enquanto ela vai atrás dele na casa-de Ulisses. Carolina confessa para Felipe o
que fez no desfile. Nando decide ir para a casa de Roberta. Manoela parabeni
za Fábio por seu casamento, mas se mostra insegura. Juliana estranha quando
Analú se recusa a dormir com ela. Roberta não deixa Nando passar a noite com
ela. Nando e Juliana são levados pelos bandidos.

SRLVEJORGE-GLOBO-Z1H
Almir manda as fotos de Wanda e írína para Helô. Ciro e Márcia torcem

para Theo enquanto Lívia o observa. Almir avisa Morena que eles irão �air da
Capadócia. Theo vence a competição e Lívia não gosta. Érica fica eufórica ao

saber da vitória de Theo. Áurea reclama da nora para Cacilda. Lívia diz a Élcio
que vai convidar Theo para o coquetel em sua homenagem. Theo afirma a Ciro

que vai seduzir Lívia para descobrir a verdade sobre o sumiço de Mor.ena. Bian
ca se declara para Zyah, que fica perturbado. Morena convida Demir para ser

padrinho de seu filho. Bianca conta para Maitê que vai ficar na Capadócia e tra

balhar no restaurante deCyla. Farid percebe a angústia de Zyah e o repreende.
Theo e Lívia se beijam e passam a noite juntos. Élcio fica sozinho no coquetel,
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras ..

Clique animal

Numa ocasião, minha irmã começou a

namorar o goleiro do nosso time. Ele foi
embora e contratamos um substituto.

Depois veio a informação oficial do na
moro dela com o novato.

Teria ela uma queda por rapazes de mãos
grandes? Seria uma preferência pelo nú
mero I? Ela seria umamaria-luva?
Recentemente, recebi a visita da família
em SC e eles foram assistir ao nosso treino.
Dias depois, um colega de jogo puxou
conversa:

- Marcelo, com todo o respeito, a tua na
morada é bem bonita.
- Obrigado. Viste ela aonde?
- Lá no treino.
- Oh! Seu animal, aquelamorena é a

minha-irmã.
Adivinhe, o leitor, em que posição o cara

joga? Descobri que os goleiros é que ,

ficam hipnotizados pela guria. Por isso
que nosso time sempre tomava uns gols
estranhos, desde a época que eu jogava
na categoria infantil.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.i:om.br ou encontre um

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

Estão para adoção
na Clínica RealJRua.
Marina Frutuoso, -

856,· telefone 3275-

6244), um gatinho
preto de olhos azuis e

a sua mamãe.
Já estão medicados
e quem quiser ficar
com eles ganha a .

castraçãO do�ot� j;' .-�

quando chega.r\, "
momento certo ..A

mãe já foi castrada.

www.ocponline.com.br

The 20/20 Experience
- Deluxe Version.·
Justin 'l:imberlake

Depois de sete anos,
Iustín Timherlake lança
seu aguardado terceiro-

álbtmi. solo, de inéditas.
A apresentação do dísco.,
da concepção visual à

.

mercadológica, é executada
de forma impecável. Além
do porte mais limpo e

classudo ostentado em
todas as apresentações e

promoções do álbum, a
maioria das músicas traz
uma junção entre o pop
e standards oitentistas -

metais e síntetizadores se

unem de forma àgradável
em faixas como "Suit & Tie"
e "Pusher Lave Giri".

81
GOSTO
IfWlGO
I
BMA

Um Gosto Amargo de
Bala· Vera Gertel

Vera Gertel foi uma das
maiores atrizes de sua

geração, protagonista
da primeira montagem
da célebre peça Eles
não usam black-tie, de
Gianfrancesco Guarnieri.
Sua vida sempre foi
cercada de histórias
curiosas e interessantes,
desde a escolha do seu

verdadeiro nome- Anéli
(uma homenagem feita

pela mãe à falecida

Aliança Nacional
Líbertadôra - ANL uma
frente de oposição à
Ditadura Vargas). Vera fez
parte do Teatro de Arena -

um marco da dramaturgia
nacional- e relata
detalhes de uma vida
inteira de contribuições à
cultura brasileira.

-Aniversariantes
21/3 Edmundo Klosowski João P. Papp Lori Engelmann Sandra S. S. Dallagnolo

Emira Volz José Vicente Luan M. Weber Tamires N. Lescowicz

Adriano Finter Geovane Gretter Josiane Tissi Meulcir Menestrina Wigando Behling
Alexandra Cunha Giovane Ropelato Josiane Tissi Nicanor da Silva Roberto Artur Piancó Junior

Altair Balduan Guilherme R. Doge Karla Venturi . Nicolas Kersting Sandra Sueli S. Dallagnolo
Ana L. Mass Ingo Siebert Ketlin C. Fischer Pablo A. da Silva Wigando Behling
Antônio C. de Assumpção Irene Isabela Wichral Lauro Spiens Paula E. Bertoldi Adilson Schwartz
Daiane Muller Jaqueline Schaquete Leonardo Lunelli Paulo S. P. de Lima Rosilene Milão Vitorello

IDébora Gazzola Jean L. Jardim Leonardo Odorcik Renato Escobar Raquel Elis De Krisansk
.' Dionei Beck Jeferson Tomaselli Licinete de Luca Roberto A. Piancó Junior
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SJWrlNVEST
Empresa genuinamente C4TARIN,ENSE atua há 20 an�$ com'
-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PÚBLICOS

(Sem consulta ao SPC/SERASA
I'Créditos com excelentes taxas
I'Sem cobrança, de seguro e t�rifas
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Casaram-se no dia 16, na

Igreja São Francisco de Assis,
, Rodrigo Padilha Bottaro e

Larissa Nascimento Bottaro.
Para tornar esse momento mais

precioso eles batizaram o filho,
Arthur Bottaro, no mesmo dia.

Parabéns para a família

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Giovana, que o seu

aniversário seja tão
especial para você, como
a sua vida é para nós.

'Parabéns, saúde; sucesso
e muito amor! Com

carinho da equipe da Casa
do Chocolate e toda a

família. Obrigada por ser
essa maravilhosa mãe!

A família, em especial os netos, parabenizam os avós Hainz e

Irma Gaedke pelas Bodas de Diamante (60 anos de casados),
comemoradas dia 21. Eles desejam ainda mais saúde e felicidade!

Parabéns para Edreano Kons,
que no dia 14 completou mais
um ano de vida. Quem deseja
saúde, felicidades e conquistas
ao logo de sua vida, são sua

esposa e sua filha, e também a

cunhada e sogros

Gabriely parabeniza o

esposo Jean Glatz pela
colação de grau no dia 15,
em Ciências Contábeis.
Parabéns, meu amor!

Eduardo Henrique
Caviquioli completou o

décimo mês de vida'no
dia 15 de março, sempre
trazendomuita alegria

para a família!

I
Horóscopo'
CVl ÁRIES .

"

'I' o Sol brilha em seu signo, aumentando. o seu
'

charme e sua vitalidade física. Sua personalidade
vai estar em-evidência, podendo exercer um cargo
de chefia. Do pontoríe vista emocional, poderá
estar mais nostálgico(a). Cor: azul.

� TOURO

U A aiuda que precisa pode chegar de onde você
nem imagina. Você saberá captar com facilidade
o desejo dos outros, daí seu sucesso nas relações
em geral. O desejo de proteger seu par estará em

evidência agora. Cor: verde.

TI GÊMEQS
.

Sua sensação de bem-estar estará associada
aos grupos da sua convivência. O trabalho com

o público será especialmente favorecido. Na
vida a dois, a confiança e a lealdade serão mais
valorizadas neste momento. Cor:branco.I

I

I
6";:; CÂNCER
� O Sol brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo,

possibilitando contatos importantes no campo
profissional. A Lua em seu signo deixa você mais

receptivo(a), amoroso(a) e nostálgico(a) que o
.

normal: cuidado! Cor: amarelo.

_[) LEÃO
UL O Sol transita pela Casa da Fé, por isso você vai

se mostrar mais autoconfiante, otimista e capaz
de reverter uma situação adversa. No que diz

respeito aos seus sentimentos, há tendência de se
retrair. Cor: creme.

.

YYh VIRGEM
, '_f O Sol traz uma predisposição para aceitar os

desafios das mudanças radicais. A Lua favorece
os contatos com o universo feminino. O desejo
de proteger ou receber proteção das pessoas
queridas dllVe crescer. Cor: amarelo.I

O gatinho Vinicius Mathias
completou 6 meses no dia 7 e está

parabenizando sua madrinha Eloiza
Roeder, que fez 18 anos no dia 15.

Familiares e amigos também desejam
felicidades para os dois e que Deus

continue os abençoando!

fi LIBRA
- Há boas chances de obter o favorecimento de

pessoas de prestígio ou autoridade. Trabalhar
em equipe será a sua melhor opção - invista nas

parcerias. No romance, não tenha medo de ousar
um pouco mais. Cor: branco.

m ESCORPIÂO
, I 4 Sua energia vital está em alta, graças ao trânsito

do Sol pela Casa da Saúde. A Lua, na Casa da Fé,
traz mais emoção, lealdade e sintonia ao campo
sentimental e o seu entusiasmo poderá ser notado.
Cor: tons escuros.

� 7\ SAGITÁRIO
)(.

•

O Sol transita pela Casa do Prazer e esta pode ser

a sua oportunidade de expressar o seu talento ou

a sua criatividade. A Lua traz a necessidade de
reavaliar a sua vida amorosa: relação superficial
não terá vez. Cor:rosa.

V\_ CAPRICÓRNIO
.

P O Sol aumenta a sua ligação com os familiares. O
astral favorece as transações imobiliárias e tudo

que diz respeito à herança, pensão e propriedade. A
Lua deixa você mais sensível, favorecendo á união.
Cor: roxo .

.N\A AQUÁRIO

.N\A É o momento de impulsionar seus projetos e
revelar-se mais convincente. Não faltará energia
nem atitude para se posicionar sobre as questões
do seu interesse. A dois, vãi buscar por estabilidade
emocional. Cor: marrom.

PEIXES
O Sol brilha na Casa das Finanças, revelando novas

oportunidades de progresso li este pode ser um
dia favorável para reivindicar um aumento. A Lua
estimula o romance, a diversão e a expressão dos
sentimentos. Cor: preto.

-"

;\
I
r

r
f:..--
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Ponte Rau e Anlizade

Local será definido napróxima semana
Prefeitura analisa
duas alternativas
de terreno para
a ligação entre
os dois bairros

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Na próxima semana, a Se
cretaria de Urbanismo

de Jaraguá do Sul deve acabar
com o mistério sobre o local da

construção da ponte entre os

bairros Rau e Amizade. Depois
de anunciar até sete possibili
dades de locais para constru

ção da estrutura, na última se

mana o número foi reduzido

para dois: o primeiro é o mes

mo onde a obra foi iniciada em

2007, entre as ruas Carlos Enke e

Anna Muller. A escolha do local
onde a ponte será construída foi
definida como uma dasmetas da
atual administração para os pri
meiros 100 dias de governo.

o segundo local é próximo
ao ponto de captação de água
do Serviço Autônomo Munici

pal de Água e Esgoto (Samae)
e ligará o Bairro Rau ao Resi
dencial Champagnat, no Bairro
Amizade. Segundo o secretário
de Planejamento do município,
Ronis Bosse, a possibilidade
do segundo local para a cons

trução da ponte é forte, mas é

preciso antes a viabilização das
�

desapropriações da área neces
sária. "Ainda estamos em con

versa com as famílias", afirmou.
Caso o local onde a obra já

foi iniciada seja o escolhido,
outro projeto tera que ser reali
zado. "Identificamos esse local

porque já está no Plano Diretor,
mas outra estrutura deverá ser

projetada nesse ponto", con

clui. Foram levados em con

sideração para a escolha das
duas possibilidades em relação
às sete iniciàis existentes, crité
rios como a largura do rio e ex

tensão da ponte e a ligação com
o sistema viário como um todo.

LÚCIOSASSI

PONTO Uma das áreas avaliadas para a obra fica perto da estação do Samae

Moradores querem que a ponte saia logo
o presidente da Associação de Moradores

do Bairro Amizade, Idezides Resende Filho, dis
se que a comunidade está cansada desta inde

finição. "A população não é contrária a nenhum
dos locais sugeridos, contanto que a obra saia,
assim como toda a infraestrutura viária adja
cente, como os binários e acessos", afirmou.
Para os moradores do Rau, o local onde a ponte

será construída também é o menor dos impasses.
De acordo com o presidente daAss-ociação de Mo
radores, Gilvan Ramos da Silva, a perspectiva é a de

que a ponte construída seja futurista. "Queremos
uma ponte binária, que suporte o aumento de trá

fego dos próximos 50 anos. O Rau é intermediário
entre o Centro e a região Norte e, com a ponte, o
trânsito aumentarámuito", conclui.

o café da manhã
• •

muito maLS ...

.
'
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

Atitudeshumildes
Na semana passada, mais

precisamente na quarta-fei
ra, no dia 13 de março de 2013,
os católicos conheceram o seu

novo Papa. Porém, foi somente
no último sábado, dia 16 demar

ço, após ver o pronunciamento
do PapaFrancisco paracincomil
jornalistas, que decidi escrever
as palavras que seguem.

O Pontífice contou aos jor
nalistas o seguinte: "Quando os

votos chegaram a dois terços,
aconteceu o aplauso esperado,
pois afinal eu havia sido eleito

papa. E ele (Dom Cláudio Hum
mes) me abraçou, me beijou e

disse: "não se esqueça dos po
bres". Eu lembrei imediatamen
te de Francisco deAssis. O nome

apareceu no meu coração. Para
mim, o homem da pobreza, o
homem da paz, o homem que
ama e protege a criatura". O de

sejo do Papa é "uma igreja po
bre, para os pobres".

São Francisco de Assis (1182-
1226) é o padroeiro dos humildes,
além de ser um dos santos mais
conhecidos da Igreja Católica.
Era filho de uma família muito
rica na região da Úmbria (centro
da Itália), e num certo momento

.

da sua vida, resolveu dedicar-se à
pregação e ganhar seu pão com

o trabalho manual ou esmolas. É

lembrado pelo seu estilo de vida

simples e de renúncia a privilé
gios terrestres. Foi o fundador da
ordem dos sacerdotes e religiosos
franciscanos, que administra es

colas, hospitais e organizações de
caridade ao redor do mundo. Por
isso, sabiamente o Papa escolheu
o nome Francisco.

Somente um homem com

muita humildade é capaz de divi
dir sua glória com seu amigo, e foi
o que fez o Papa Francisco. Na sua
apresentação ao mundo; Francis
co convidou Dom Cláudío, arce
bispo emérito de São Paulo, a ficar
do seu lado no balcão da Basilica
de São Pedro. Que gesto nobre,
singelo, mas acima de tudo, um
exemplo a ser seguido.

Somente um homem

com mui,ta humildade
é capaz de dividir sua

glória e foi o que fez o

Papa Francisco.

Para o padre Eduardo Drab
ble, vigário da paróquia Cristo

Operário, o espírito evangeli
zador do Papa Francisco já está

presente em cada canto do Cen
tro Padre Carlos'Mugica, naVila

31, onde o antes cardeal e agora
Pontífice, foi muitas vezes para
ouvir, consolar e ajudar os ex

cluídos -p�la sociedade. Nas pa
lavras do padre: "O Papa esteve e

estámuito presente neste bairro,
mas também nos demais e em

todos os lugares mais escondi
dos e marginalizados da cidade
de BuenosAires".Ainda fez ques
tão de lembrar que Francisco ia
às prisões e aos hospitais, luga
res em que "ninguém quer estar,

porque ninguém gosta de estar

ao lado das drogas, dos meninos
que as consomem ou vendo as

pessoasmorrerem".
O Papa recusou a limusine e

fez questão de pagar a conta do
hotel. São simples gestos, que
mostram o quão humilde é o

novo líder da Igreja Católica, e

principalmente sua visão sobre
as coisas. O novo Papa, nos seus
primeiros dias de Pontificado,
já nos deixa exemplos de hu
mildade. Que tal você praticar
atos de humildade?

Henri Lacordaire, padre e

religioso dominicano, certa vez

escreveu: "O orgulho divide os

homens, a humildade une-os".

Quanto mais humilde fores,
mais unido serás com tua. famí

lia, teus amigos e as pessoas que
fazem parte do seu dia, a dia.

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROffiSTO
.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, para a devida ciência ao responsável,
segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta
publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal FICAM INTIMADOS DO PROffiSTO:

Apontamento: 241442/2013 Sacado: AGM RFSTAURANTE LIDA Endereço: RUA FRITZ BARJ'El 701 - JARAGUÁ DO SUl
SC - CEP: 89256·120 Cedente: FRlGORIFICO TOMELIN LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 15400 - Motivo: falta de

pagamentoValor. RS191,36 - Data para pagamento: 26/03/2013-Valor total a pagarRS266,43 Descrição dos valores: Valordo
título: R$191,36'- Juros: RS 0,51 Emolumentos: RS12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50- Diligência: RSI4,71

Apontamento: 240912/2013 Sacado: ClAIR F S SCHUCK DMSORlAS ME Endereço: RUA BRUNO MAHNKE, 29 -1ERRE0
- RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-284 Cedente: MENDES COMERCIO DE FORROS E DMSORlAS LlDAEPP Sacador. -

Espécie:DMI- N°TItulo: 1726 - Motivo: falta de pagamentoValor. RS 1.335,00 - Data para pagamento: 26/03/2013-Valor total a
pagarR$1.415,79 Descrição dos valores: Valor do título: RS 1.335,00 - Juros: RS 3,11 Emolumentos:RS 12,25 - Publicação edital:
RS 23,10 Condução: R$24,50'- Diligência: RSI7,83

Apontamento: 241380/2013 Sacado: JAIME MOTO PECAS LIDA - ME Endereço: RUA PROF ADEUAFISCHER, 720 - BAE
PENDI - JARAGUA DO SUl-SC - CEPo 89256-400 Cedente: FlORJANl EQUIP P ESCRITORIO Sacador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 9951-1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$.185,35 - Data para pagamento: 26/03/2013- Valor total a pagar R$261,21
Descrição dos valores: Valor do título: RS 185,35 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: RS12,25 - Publicação edital: RS 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: RS 15,46

Apontamento: 241381/2013 Sacado: JAIME MOTO PECAS LIDA - ME Endereço: RUA PROF ADEUA FISCHER, 720 SL
2 - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89256-400 Cedente: AT IMPACTO WCACOES LIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N° Ti
tulo: 03000451100 - Motivo: falta de pagamentoValor. RS 1200,00 - Data para pagamento: 26/03/2013- Valor total a pagar
RS1278,51 Descrição dos valores: Valor do título: RS 1.200,00 - Juros: RS 3,20 Emolumentos: RS12,25 - Publicação edital: RS
23,10 Condução: RS 24,50 - Diligência: RSI5,46

Apontamento: 241183/2013 Sacado: )EANINE ROSEWMBARDI MACHADO Endereço: RUA JACOB GESSER 270 FUNDOS
- JARAGUADO SUl-SC - CEP: 89255-420 Cedente: MARCENARIAGIlMAR LIDA Sacador. - Espécie: DMI- N"TItulo: 01/OS
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 477,00 - Data para pagamento: 26/03/2013, Valor total a pagar R$558,92 Descrição
dos valores: Valor do título: RS 477,00 - Juros: RS 1,11 Emolumentos: RS 12,25 - Publicação edital: RS 23,10 Condução: RS
24,50 - Diligência: RS 20,96

Apontamento: 241478/2013 Sacado: JOSlANE APARECIDA lEAL DOS SANTOS Endereço: RUA DOMINGOS ANAClETO
GARCIA O CASA - SANTOANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-300 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITOFINAN
C!AMEN1D E INVESTIMENTO Sacador. - Espécie: CBI - N°Titulo: 251009628 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.402,51
- Data parapagamento: 26/03/2013-Valor total a pagarR$4.484,59 DescfÍção dosvalores: Valor do título: R$3.402,51- Juros: as

.

985,59Emolumentos: RS12,25 - Publicação edital: RS 23,10 Condução: RS 24,50·Diligência:� 36,84

Apontamento: 241452/2013 Sacado: MONTESUl FUNIlARIA E. P DEVEICUlOS Endereço: RUA ADOLFO TRIBESS 110 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-690 Cedente: ALBERTON GASES INDUsr. LIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo:
1391-Motivo: faltadepagamentoValor.R$360,oo - Dataparapagamento: 26/03/2013-ValortotalapagarR$441,89Descrição
dos valores: Valor do título: RS 360,00 - Juros: RS 1,08 Emolumentos: RS 12,25 - Publicação edital: RS 23,10. Condução: RS
24,50 - Diligência: RS 20,96

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SAN1l\ CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

892S1-201- JARAGUADOSUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OConeio do Povo", na data de 21/03/2013. Jaraguá
do Sul (SO, 21 demarço de2013.

Número do Titulo: 1.00773.0000129.08 Espécie: Nota Promissória Apresen
tante: OMNI S/A CRÉDITO, FINANC!AMEN1D E INVESTIMENTO DataVen
cimento: 08/04/2008 Valor. 8.742,24 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: l_!$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 7

WEGSA
GRUPO WEG I COMPANHIAABERTA 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 realizada no dia 23 de abril de 2013, as 16 horas, na sua sede social á 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 Extema, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao exercício social
encerrado em 31/1212012. 2. Destinação do Lucro Líquido do exercício 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

jomais para publicação dos atos legais. Informações adicionais: Documentos - Todos os documentos e

informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos acionistas, em especial as propostas da

administração quanto as matérias a serem deliberadás encontram-se a disposição na páJlina da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvrn.qovbr), BM&F/BOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
fwww.weg.net).naintemet. Procuradores - Os acionistas podem se fazer representar por procurador
constituído a menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administrador da Companhia ou advogado, e
a procuração devé conter os requisitos elencados na Lei nO 6:404176 e na "Instrução CVM nO 481/2009.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de março de 2013. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração

1
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA
Tabelionato do Municfpio eComan:a deGuarnmirim - CHRISTA INGE

HII1EWAGNER,Interventora
Rua28 deAgosto nO 1918-TeIefone:(47) 3373-0404

Horário deFuncionamentor 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

99Número do Titulo: 422 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 10/03/2013 Valor.
72,08 liquidação após a intimação: RSI2,25, Condução: RS 13,87, Diligência:
RS 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42833 Sacado: EDILNEl AUGUSTO PATRICIO CPF: 046.276.419-23

Endereço: Rua Maria lapes da Silva nO 222, Aval, 89270-000, Guaramirim Ce
dente:VALCANAlAAU10 PEÇAS LTOAMECNPJ: 03.387.767/0001-03Número
do Titulo: 2361/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlMDataVencimento:
08/03/2013 Valor. 119,65 Liquidação após a intimação: RS 12,25, Condução:
RS 5,00, Diligência: RS 24,50, Edital: RS 15,00

SaIbam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser

ventia os títulos abaixo relacionados, ficando 05 devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado ti protesto cor.respondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagartem) ser(em) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou fartem) residente(s) ou
domicilíadats) foradaCin:unscriçãoGeográficadaServentiaou, ainda, porque
ninguém se dispós a receber a intimação no endereço fornecido pelo apre
sante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 42847 Sacado: EDIMlL50NMOREIRACPF: 828.012.824-72 Ende

reço: Rndovia SC 474 n° s/n", GuaraniAcu, 89108-000, Massaranduba Cedente:
FEDER MAT DE CONSIR LIDA EPP CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do
Titulo: 060795/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento:
10/03/2013 Valor. 223,60 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
RS 52,98, Diligência:R$ 37,60, Edital: RS15,00Protocolo: 42809 Sacado: BRASQWSA INDUSJRlA LIDA CNP):

02.096.814/0001-05 Endereço: Rua Guilherme Iensen, km 14 n° s/n, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: IATAL EMBAlAGENS MEIAUCAS IlDA

CNPJ: 75.182.048/0001-67 Número do Titulo: 53226/3 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMlRIM DataVencimento: 11103/2013 Valor: 3.054,70 liquidação
após a intimação: RS 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00
Protocolo: 42905 Endereço: Rua Guilherme Jensen, km 14 n° s/n, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: AKW NOBEl IlDA DMSÃO TINTAS
INDUSJRlA CNPJ: 60.561.719/0044-63 Número do Titulo: 007710303 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTAN
DER (BRASIL) SA Data Vencimento: 08/03/2013 Valor. 419,03 liquidação
após a intimação: RS 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:

. RS.15,OO

Protocolo: 42m Sacado: ESIRUlWORK INDUSIRlAL LIDA - ME CNPJ:
00.914.591/0001-02 Endereço: RodoviaSC-413 nO 2841, RioBranco, 89270-000,
Guaramirim Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LIDA

CNPJ: 10.663.510/0001-00 Número do Título: 022293-02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 07/03/2013 Valor: 297,98 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$IO,88, Diligência: RS 37,60, Edital: RS15,00
Protocolo: 42780 Endereço: Rodovia SC-413 n° 2841, Rio Branco, 89270-000,
Guaramirim Cedente: MGRBTINTAS LIDAMECNPJ: 03.492.863/0001-11 Nú
mero do Titulo: 3872/B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 08/03/2013 Valor:

340,75 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: RS 10,88, Diligência:
RS 37,60, Edital: RS15,00

Protocolo: 42571 Sacado: CElllNA MlSbENE FREITAS CPF: 004.800.799-43

Endereço: Rua Agostinho Kraisch nO 20, Nova Esperança, 89270-000, Guara
mirim Cedente: BANCODO ESIADO DO \!lO GRANDE DO SUl SA CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número doTitulo: 5352 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
15/02/2013 Valor. 200,00 Líquídação após a intimação: RS 12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42855 Sacado: FERNANDO BATISTA CPF: 067.962.959-83 Ende

reço: Rua Braço Direito ne s/no, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Ce
dente: ARNO FRANDSCO DERETl1 ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número
do Titulo: 1661 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
10/03/2013 Valor. 143,75 liquidação após a intimação: RSI2,25, Condução:
RS 66,32, Diligência: RS 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42735 Sacado: CLAUDINEWAlTIUCH CPF: 812.457.509-88 En

dereço: Rua Hermínio Stringari n' 1390, Corticeira, 89270-000, Guaramirim
CedentecCCR ETIQUETAS UDA�P CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do
Título; 0223/07 Espécie: Duplicata-deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA -:AGENClA GUARAM1RIMData Vencimento:
03/03/2m3 Valor: 315,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
R$ 22,76, Diligência: RS 37,60cEdital:R$15,OO

Protocolo: 42723 Sacado: FLAJO INDUSJRlA E COMERDO DEACABAMEN
TOSTEXTElS LIDA - ME CNPJ: 02.809.886/0001-44 Endereço: RuaMarcehal
Castelo Branco n' s/n, Centro, 89275-000, Séhroeder Cedente: MAIOCHl .

VEICUlOS LIDA CNPJ: 05.599.481/0001-17 Número do Título: 0362610204

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 03/03/2013 Valor: Ll17,95 liquidação após a

intimação: RSI2,25, Çondução: R$ 24,14, Diligência: RS 37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 42891 Sacado: DlONARAFIIlPPI CPF: 043.427.029·67 Endereço:. 'Prorocok» 42656'Sacado: FlAVIO EUZEBIO CPF: 703.908.782-00 Endereço:
Rua Leopoldo Friedel n° s/n°, Ilha da'Figueira; 89270'OQO, Guaramirim Ceden-, Rua Angelo Eccel ne 71, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: OMNíS/A
te: SICOOB - SCBLUCREDI COOPEC0NECREDTID CNPJ: 03.960.819/0001- .CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INYESTlMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02

Protocolo: 42887 Sacado: G. ECCEl BARBEARIA CNPJ: lLlI7.582/ooo1-07
Endereço: Rua 28 de Agosto nO 500, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do
Titulo: 19122131 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 05/02/2013 Valor. 54,00
Líquídação após a intimação: R$12,25, Condução: RS 5,00, Diligência:R$ 24,50,
Edital: R$ 15,00
Protocolo: 42688 Endereço:Rua28 deAgosto nO500, Centro, 89270-000, Guara
mirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: OLl81.521/ooo1-
55 Número do Titulo: 19122131 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In

dicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 05/02/2013
Valor. 54,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: RS 5,00, Diligên
cia: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42846 Sacado: NANETETEREZINHA DlITRA CPF: 048.458.639-44

Endereço: Rua 1 de Maio nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
FEDER MAT DE CONSfR LIDA EPP CNP� 81.599.367/0001-75 Número do
Titulo: 20298/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Da" Vencimento:
10/03/2013 Valor: 320,00 liquidação após a intimação: R$12,2S, Condução:
RS 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: RS15,00

Protocolo: 42921 Sacado: KOCHTRANSPORTE ESCOlAR E TIJRlSTMO LIDA
CNPJ: 13.840.412/0001-81 Endereço: Rua Leopoldo Schmitz nO 201, Nova Es
perança, 89270-000, Guaramirim Cedente: AUTO MECANlCA DIESEL llALY
LIDA ME CNPJ: 06.197.703/0001-38 Número do Titulo: 4681/1 Espécie: Du
plicata deVenda MercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALData
Vencimento: 06/03/2013 Valor. 835,00 liquidação após a intimação: R$12,25,

���.����-��:�:�����:���_:��:��:�_:�,�------------------_._-----
Protocolo: 42825 Sacado: UNO OESTRlCH CPF: 382215.359-15 Endereço:
RUABENJAMlN CONSTANT noS/N, CEN1RO, 89108-000, Massarnnduba Ce
dente: CRAVll.CNP): 85.789.782/0001-42 Número doTitulo: 03232801 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASIL .

SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 07/03/2013 Valor. 921,60 li
quidação após a intimação: R$12,25, Condução: RS 32,99, Diligência: RS 37,60,
Edital: RS15,00

Protocolo: 42883 Sacado: WURNALWACHOLZME CNPJ: 86.892.98110001-44
Endereço: Rua 112 n' s/n°, GuaraniMirim, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: DEJAILOFIC MEC COM P LIDAME CNPJ: 00.107.384/0001-46Número do
Titulo: 5846/Fl Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento; 08/03/2013 Valor: 143,35 Líquí
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,00

.

Protocolo: 42736 Sacado:MVD TRANSP ESERY.LlDA CNPJ: 01.045.961/0001-
8S'Endereço: RuaVereador João Pereira Lima n' 383, Centro, 89270·000, Gua
ramirimCedente: BRASILUX INDUSJRlA I! COMERDO IMPORT. E EXPORT.

CNPJ: 00.374.121/0001-01 Número do Título: 223204'01 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/03/2013 Valor. 76,23 Liquidação
após a intimação: RS 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: RS 24,50, Edital: R$
15,00

Protocolo: 42605 Sacado:OSNILDOFOGOlARICPF: 038.187.099-55 Endere

ço: RuaGuilhermeRibeiro nO 119, Corticeira, 89270-000, GuaramirimCedente:
PPEDRA - COMERCIO E INTERMEDlACAO LIDA CNPJ: 82.104.597/0001-89
Número do Titulo: 743763-'] Espécie: Espécie de ContratoApresentante: PPE
ORA - COMERDO E INTERMEDlACAO LIDA Data Vencimento: 10/02/2013
Valor. 6.462,72 liquidação após a intimação: RS 12,25, Condução: RS 22,76,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$IS,OO

Protocolo: 42435 Sacado: PEDRO PAUlO BATISTA JUNIOR CPF: 031.788.389-
64 Endereço:RuaGuilhermeTomelin n°967,CaixaD'Água, 89270·000,Gua
ramirimCedente: AYMORE CREDITO, FINANC!AMEN1D E lNVESTh\4ENTO
CNPJ: 07.707.650/0001-10Número doTítulo: 20017301674 Espécie: Espécie de
Contrato Apresentante: AYMORE C.EI Data Vencimento: 11/07/2012 Valor.
26.350,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 22,76, Diligên
cia: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 42923 Sacado: REINALDO RüDIGER CPF: 453.721.799-53 Ende

reço: Rua Hervino Hanemann nO 201, Aval, 89270-000, Guaramirim Cedente:
O RT SOM E ACESSORIOS AU1OMOTIVOS IlDA CNPJ: 05.234.311/0001-39
Número do Titulo: 0004061603 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 05/03/2013 Valor.
46,88 liquidação após a intimação: R$ 12,2S, Condução: R$ 5,00, Diligência: RS
24,50, Edital: R$15,OO
Protocolo: 42924 Endereço: Rua Hervino Hanemann nO 201, Aval, 89270-000,
Guaramirim Cedente: D R T SOM E ACESSORiOS AUTOMOTIVOS IlDA
CNPJ: 05.234.311/0001-39 Número do Titulo: 0004050103 Espécie: Duplicata
deVenda MercantilApresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVenci
mento: 05/0i/2013 Valor. 554,27 liquidação após a intimação: R$12,25,Con
dução: RS5,00,Diligência:R$24,50, Edital: R$ 15,00 .

Protocolo: 42899 Sacado: VALDIR SEBASTIAO MACflADO CPF: 045.759.139-
01 Endereço: Rua O nO s/no, Rio Hem, 89275-000, Schroeder Cedente: SI
COOB - SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/0001-99
Número do Titulo: 413 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 10/03/2013 Valor:
212,50 liquidação após a intimação: RSI2,25, Condução: RS 24,14,Diligência:
RS37,60, Edital: RS15,00

Protocolo: 42655 Sacado: VANDERLEI SOARES CPF: 027.302369-10. Ende
reçá: Estrada Guamíranga nO 17252, Guamíranga, 89270-000, Guáramirim
Cedente: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
92.228.410/0001-02 Número do Título: 1.00773.0000085.08 Espécie: NotaPro'
míssõría Apresentante: OMNI S/A CRÉDITO, FINANClAMEl!ITO E INVESTI
MENTO Data Vencimento: 13/03/2008 Valor. 746.532,00 liquidação após a

intimação: R$12,25, Condução: RS2<,20, Diligência: R$ 37,60, Edital: RS15,00
Guaramirim, 21 demarço de 2013.

CHRISTA INGEHII1EWAGNER,Í/lterventora
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Happy Hour da AMA

REUNIDOS PORUMABOA CAUSA

MariIi Zanotti, diretora de eventos

Cassius Gonçalves, presidente
da AMA, e Nayara Zanotti

Rosa Modesto, Lucia Fernandes
e Etebnaris Regis

Regina Bittencourt, Wilma
Lenzi e Rosinha Dias

,. Edir Brandenburg, Lurdes
Gomes e Morgana Zein

. JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Flores amarelas e balões azuis em forma de coração
ornamentavam as mesas brancas do Clube Atlético

Baependi, ontem, para o 10° Happy Hour Beneficente
da Associação dos Amigos dos Autistas (AMA). Com in

gressos esgotados, as 700 pessoas presentes no evento.

ajudam a entidade a realizar melhorias na estrutura, que
hoje atende a 50 autistas com a ajuda de 60 voluntários.

'A cada ano, o nosso Happy Hour se consolida e já é
uma data no calendário dos jaraguaenses", çomemorou
o presidente daAMA, Cassius Gonçalves. Os cerca de R$
40 mil arrecadados nesta edição também vão ajudar no
projeto da nova sede, já que "a atual ficou pequena e te

mos outros 20 autistas na fila de espera", complementou.
Para a diretora de eventos Marili Zanotti, o Happy

Hour da AMA conta com um importante diferencial: o
desfile' de modas. ''As marcas aproveitam para mostrar
seus produtos, é um atrativo a mais para quem vem ao

evento. Além disso, por ser das 17h às 22h, consegui
mos trazer a família toda." No mês de abril! a entidade
organiza um "treínão" de corrida, com seis quilômetros.
Então prepare o tênis e vista a camisa daAMA.

Camila Sguario, Rosangela Zanini,
Alessandra Fernandes e Margareth Fischer

Nelson Pereira, padre ,Beto, Karin Conti,
Helena Ramos, Rosilene Pereira,
Ana Laura Ramos e Paula Pereira

Ione Wolf, Rosangela Franzner, Roseli
Pereira e Sabrina Pereira Franzner

Giuseppe Riva e Antidio Aleixo Lunelli

Patricia Kuskowsi, Silvana Winter Sousa
e Leticia de Oliveira Sousa

Patricia Bauerle, Ariane
Buzzi e Crislaine Kohls

"" �-

Margarete Dias Lopes,
ElziraMarangone e Daníele Mais .

Adriane Bevilaqua, Neusmari
Benetta e Celia Cassuli
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PREPARADOS Belfort (E) e Rockhold participaram de entrevista coletiva, ontem à tarde, na Scar

UFC

A competição agora
é pelos ingressos

Entradas para assistir Belfort e Rockhold
serão vendidas apenas pela internet

aumento do público feminino
dentro e fora dos octógonos.

O americano Luke Róckhold

agradeceu o carinho recebido
na cidade. "Saí na noite ante

rior e treinei na academia, e

todas as pessoas foram muito
acolhedoras. Gostaria de ficar
mais, mas preciso voltar para
casa e treinar", contou. Ele ad
mitiu ser um admirador de Bel

fort, mas não vê problemas no
duelo. "Ele é um.leão velho e eu

um leão novo, estou aqui para
conquistar meu espaço."
A vinda da competição para

Iaraguá do Sul representa o pon
to mais ao Sul do Brasil onde o

evento já esteve. "Fiquei muito
admirado com a estrutura da

cidade, tenho certeza que vai
funcionar perfeitamente, a ex

periência será ótima e que vol
taremos a Jaraguá outras vezes",
anunciou o diretor Marshall Ze
laznik, que confirmou a intenção
de realizar o UFC num estádio.

JARAGUÁ DO SUL Zelaznik. Eles estiveram em Iara
guá por três dias, visitando a Are

na e outros pontos da cidade.
Para o peso-médioVitor Bel

fort, voltar a competir no Brasil é
um sonho. "E tenho visto muito
entusiasmo da população com

o esporte, o que me alegra mui
to, pois lutei e luto bastante pela
difusão do MMA (artes marciais
mistas)", falou, ao ressaltar o

Débora Remor

Começa hoje, a partir das

20h, através do site www.

ticketsforfun.com.br, as vendas
dos ingressos para o Ultimate

Fighting Championship (UFC),
que será realizado no dia 18 de

maio, na Arena Jaraguá. Os va
lores variam de R$ 220 na ar

quibancada até R$ 1,2 mil para
o setor Premium do Octógono,
e cada CPF pode adquirir ape
nas quatro bilhetes.

A irIformação foi divulgada
ontem, durante a entrevista co

letiva no Pequeno Teatro da Scar,
com os principais lutadores do
cardprincipal,VitorBelfort e Luke
Rockhold, além de CezarMutante
e do diretor de desenvolvimento
internacional do UFC Marshall

"
Fiquei muito admirado
com a estrutura da

ci(l.ade, tenho certeza

que vai funcionar

perfeitamente.
Marshall Zelaznik,
diretor internacional

"
Digo sempre que

algumas pessoas só
precisam de uma

oportunidade na vj.da,
aquela foi a minha

chance e mudou tudo.

Cezar Ferreira

(Mutante), lutador

I' As lutas previstas
I para a Arena no
11 dia 18 de maio:
• Card Principal
• Vitor Belfort vs
Luke Rockhold

• Ronaldo "Jacaré" Souza
vs Constantinos Phillpou

• Rafael dos Anjos vs

Evan Dunham
• Cezar "Mutante" Ferreira
vs CB Dollaway
• Card Preliminar
• Hacran Dias vs

Manvel Gamburyan
• Francisco "Massaranduba"
Trinaldo vs Mike Rio

• Marcos Vinícius "Vina" vs
luri Alcantôra

• Gleison Tibau vs

John Cholish
• Paulo Thiago vs

Lanc� Benoist
• Fabio Maldonado vs

OI Roger Hollet
• John Lineker vs
Azamat Gashimov

• Jussiér Formiga vs

Chris Carioso
• Lucas Martins vs

Jeremy Larsen
,

Mutante

o pupilo
de Belfort

__

O paulista peso-médio Ce
zar Ferreira, apelidado de Mu

tante' se destacou nos cenários
nacional e internacional depois
de vencer o reality showTUF no
ano passado, e por ser o pupilo
de Belfort. "Digo sempre que
algumas pessoas só precisam
de uma oportunidade na vida,
aquela foi a minha chance e

mudou tudo", disse, elogiando
o início da segunda edição do

reality, na última semana.
Na Arena, em maio, Mutante

vai enfrentar C.D Dollaway e se

diz preparado para o duelo. "O
único que poderiame atrapalhar
é o lado emocional, e em relação
a isso estou bem tranquilo, mui
to confiante", garantiu.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
�00626II1II

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

www.gumz.com.br
(47)33714747

gumz@gumz.com.br
Desde 1978 •
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Campeonato Catarinense

[uventus sofre nova derrota
Depois de um
primeiro tempo
esperançoso, tricolor

paga caro por seus
erros na etapa final

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Iniciou com derrota a parce
ria entre Juventus e Jaraguá.

Na noite de ontem o tricolor
acabou superado por 3 a O pelo
Clube Atlético Hermann Ai

chinger, em Ibirama. A partida
foi válida pela terceira rodada
do returno do Campeonato Ca
tarinense.

Debutando na primeira di

visão, o técnico Rafael Rocha
levou o Juventus para campo
com Wanderson; Maicon, Pa

ganelli, Dema e Michel: Nêgo,
Paulinho, Zé Vitor e Max; Lou
rival e Gledson.>.

-

Com a bola rolando, o 'Leão
Travesso' fez um bom primeiro
tempo. Segurou as investidas
do Atlético e assustou aos 36',
quando Paulo Sérgio fez grande
defesa em finalização de Louri
val. O desempenho encheu de

confiança o grupo, que foi para

o intervalo crente na possibili
dade da vitória.

Porém, logo no primeiro mi
nuto da segunda etapa Diniz
recebeu de Raul e soltou a bom
ba para abrir o placar. Aos 12',
Maicon derrubou Beta na área.
Pênalti que Jean Carlos cobrou,
Wanderson defendeu. No reba

te, Jean Carlos ampliou.
O Iuventus esboçou uma re

ação aos 34'. Max alçou a bola
na área e Lourival mandou para
a rede. Mas o gol foi anulado
por um suposto impedimento.
Como castigo, aos 45' Dema er

rou ao cortar um lançamento,
Beta aproveitou, driblou Wan

derson e tocou para Jean Carlos
marcar o terceiro.

"Quem assistiu ao jogo viu

que temos qualidade. Infeliz
mente sofremos um gol cedo e

na situação que estamos, qual-
. quer gol desestrutura a equipe',',
disse Lourival. "Vamos traba
lhar para fazer com que o pri
meiro tempo de hoje sejam os

noventa contra o Avaí. Temos

que buscar forças em algum
lugar, para sair dessa situação",
ponderou Rocha. "Não estamos
aqui pafa servir de chacota. Va
mos sair dessa situação", com
plementou Lourival.

DANIEL DOS SANTOS/PORTAL EAV

,. TRABALHO Equipe do técnico Sergio Lacerda
encontrou em Rio do Sul em diflcil oponente

FERROLHO Retranca juventina funcionou bem
no primeiro tempo, mas suc1UDbiu no segundo

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

DIVISÃO PRINCIPAL
RESULTADOS

Chapecoense o x o Rgueirense
3 Avaí 6 1 144,4% PRÓXIMOS JOGOS-
4 Camboriú 4 1 [44,4%
5 Criciúma 6 ° '44,4% 21/03

6 Guarani 4 5 -1 144,4%
19:30 Metropolitano x Joinville

7 Chapecoense i 1 3 4 -1 144,4%
8 Metropolitano ,1 3 4 -1 150,0%
9 Joinville 1 3 4 -1 [16,7%
10 Juventus 8 -6 10,0%

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. �ll«ç�[�m�m!il

CSM Futsal vira em amistoso

complicado contra Rio do Sul
O que era para ser um sim

ples amistoso preparatório
para a Liga Futsal, acabou se

tornando um grande desafio

para a CSM Futsal. Na noite de

ontem, os jaraguaense atuaram
em Rio do Sul, onde bateram os

donos da casa por 4 a 3. E foi de

virada, nos minutos finais.
A equipe de Sérgio Lacer

da formou inicialmente com

Djony, Nenê, Dian, PC e Daniel.
Aos 4', viram Cassiano (ex-Iara
guá) abrir o placar para Rio do

Sul, na partida disputada no Gi
násio do Sesi. Os don�s da casa

ampliaram aos 10', mas Léo
descontou para a CSM aos 11'.
Os riossulense ampliaram aos

13', enquanto Nenê (aos 14') e

Assis (aos 15') empataram ain
da no primeiro tempo.

As equipes acertaram a

marcação na segunda etapa e

o jogo seguiu empatado até os

minutos finais. Quando res

tavam 2:23, Batista colocou a

CSM Futsal na frente, por 4 a 3,
em vantagem que persistiu até
o cronometro zerar.

Seguindo sua preparação
para a principal competição do
salonismo nacional, a CSM re

cebe o Carlos Barbosa para um
amistoso no dia 26, às 20h15,

-

na Arena Jaraguá. Será a pri
meira exibição da equipe dian
te de sua torcida no ano.

CSM Futsal recebe
o Carlos Barbosa

para um a�istoso
na próxima terça
feira, às 20h15, na
Arena Jaraguá.

Massaranduba

Brasélio
na frente

A 1 a Olimpíada entre Empresas
de Massaranduba segue no fim
de semana, com as decisões
em diversas modalidades. De

momento, o evento é liderado

pela Brasélio, com 39 pon-
tos. Em segundo lugar está
a Kaiane Malhas, empatada
com a Dipil com 32 pontos. O
encerramento da acontece no

sábado, às 19h. O evento conta

com o apoio do Sesi.

Automobilismo

[araguaenses
emenduro

Jaraguá do Sul estará

representada no 10 Enduro
, Brasil de Regularidade, que
acontece em Caçador no
sábado (23). As duplas Cassius
Gonçalves/Eduardo Finta e

ChristianMarquardtlEdson
Schmidt participam da prova
de 300km e 12h de duração,
organizada pela SC Racing,
que abre a temporada 2013 da

Copa Brasil de Regularidade.

Futebol

Nove clubes
noAcesso

Nove clubes manifestaram
interesse em participar do
Campeonato Catarinense da
Divisãode Acesso. Além do

Iaragua, Blumenau, Iuventus
(de Seara), Joaçaba, Pinheiros
(Garopaba), Barra (Balneário
Camboriú), Internacional (La
ges), Maga (Indaial) e Navegan
tes compareceram ao arbitral
realizado nesta semana. Eles
voltam a se reunir em abril.

Triatlo

Milckeno
Mundial

O triatleta jaraguaense
MarciaMilcke esteve no fim

-

de semana em Fortaleza (CE),
onde disputou a primeira etapa
do Campeonato Brasileiro de
Triatlo de Longa Distância. E
após conquistar o sexto lugar
em sua faixa etária, Milcke
garantiu uma vaga no Campeo
nato Mundial, que acontece em
junho, na França. "A prova foi
muito difícil", confessou.
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Estaduais

Grandesnão

decepcionam
na rodada

Clubes tradicionais cumprem seu papel e
superam os pequenos pelos Estaduais

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Sem Libertadores, a bola
rolou nas competições es

taduais pelo Brasil. No Cata

rinense, Avaí e Criciúma se

complicaram e ficaram no em

pate em 2 a 2, na Ressacada.

Na inauguração das melhorias
da Arena Condá, Chapecoense
e Figueirense amargaram um

empate em ° a O.

No Paulistão, o Palmeiras
venceu o Botafogo-SP por 2 a

0, no Pacaembu. No interior, o
São Paulo fez valer a superiori
dade e venceu o São Bernardo

por 2 a 1, no Primeiro de Maio.
Mesmo desempenhando um

futebol mais qualificado, o Co
rinthians ficou apenas no em

pate com oXV de Piracicaba em
1 a 1, no Barão da Serra Negra.

Na abertura da segunda ro-

dada do returno do Carioca, o
Vasco tropeçou e perdeu para o

Nova Iguaçu por 2 a 0, no Rauli
no de Oliveira.

No Gauchão, o Grêmio con

firmou o bom momento na

competição e venceu o Pelotas

por 3 a 1, na Boca do Lobo. Na
Serra Gaúcha, o Juventude ven
ceu o Santa Cruz-RS por 2 a O,
no Alfredo Jaconi.

No Paranaense, o Coritiba

goleou o Jota MaluceIli por 3

a 0, no Ecoestádio. Em casa, o

Londrina venceu o Paraná por
1 a 0, conquistando a liderança
isolada. No Mineiro, o Atlético
-MG venceu o América-TO por
2 a 0, no Nassri Mattar. No Cea

rense, o Fortaleza triunfou con

tra o Tiradentes por 3 a 0, no

Parque dos Campeonatos. Li
der do Pernambucano, o Náuti
co goleou o Central por 4 a 0, no
Lacerdão.

BRUNO CANTINT/CAM

FASE BOA Galo Mineiro, de Diego Tardelli, vai
bem tarito na Libertadores, como no Estadual

Sel�ção Brasileira f

Felipão aposta em atacantes-
Desfalcado de Dedé, Paulinho, Ramires e Lucas, lesionados, o técni

co Luiz Felipe Scolari convive com as dificuldades para definir a seleção
brasileira. No amistoso contra a Itália, o Brasil deverá entrar em campo
com Julio César, DanielAlves, Dante, David Luiz, Filipe Luís, Fernando,
Hernanes, Oscar, Hulk, Neyrnar e Fred. Destaque para apossível titulari
dade do lateral jaraguaenseFilipe Luís, que atuanoAtlético deMadrid. O
clássico entre Brasil e Itália ocorre hoje, às 16h30, na Suíça.

UFC Jaragllá
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MMA

X-Team
David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

Como não poderia deixar de ser, a cidade que vai sediar o evento de luta que mais cresce no

mundo, também sediou a primeira entrevista coletiva oficial do evento que será realizado no
dia 18 de maio, com a luta principal entreVitor Belfort e Luke Rockhold naArena Iaraguá. Na ocasião,
os lutadores Belfort, Rockhold e tambémCesarMutante responderam as perguntas de todos os

jomalistas que estavam 'em polvorosa' no Pequeno Teatro da Scar. Com uma postura bem respeitosa,
os lutadores responderam a tudo o que foi lhes perguntado, commuito carinho e atenção despendida
não só para a imprensa, mas também para todo o público ali presente. Tive a oportunidade de indagar
Marchall Zelaznik, que é o Diretor de Desenvolvimento Intemacional do UFC, sobre quais fatores,
que possibilitariam uma nova edição do UFC ser realizada em nossa cidade. A resposta foi amelhor

possível, onde ele colocou como quase que certa a realização de outras edições do UFC em nossa

cidade, tanto pela estrutura, como pela receptividade que eles sentiram neste primeiro contato.

Acompanhem amatéria que fiz na coletiva na galeria de vídeos no OCP Online.

Campeonato Brasileiro de Kickboxing
Aproveitando amaré de boas notícias nomundo. das artes marciais, gostaria de parabenizar
os lutadores de kíckboxing Daniel Rocha de Lima, Eduardo Guetz e Diego Maranhão que

representaram Jaraguá do Sul e nossa equipe na seletiva do Campeonato Brasileiro de

Kickboxing, no último sábado, em Pomerode. Os atletas acima citados estão classificados

para - em maio -lutar no Brasileiro, que será realizado em São Paulo (SP). Com foco no

Mundial da modalidade, os atletas usarão este evento de nível nacional como preparação para
poder fazer o melhor entre os melhores do mundo. Parabéns e sangue nos olhos!

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do cr X-Team. Especialista em Karatê, Jiu-Jitsu,
Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Nesta manhã de quarta-feira tudo
transcorria normalmente em minha

vida quando recebi a notícia de
um de meus alunos: "O Belfort e
Mutante estão aqui no C.T. X - TEAM

para treinar!". Imediatamente saí
como ummaluco de minha casa

e me desloquei para lá. Chegando
lá, não precisou demais de alguns /'

minutos para que meus olhos vissem
o que o meu coração sempre sentiu,

que é a possibilidade de trocarmos
literalmente informações tanto
técnicas como comerciais com os

astros atuais do MMA. E sem deixar

a desejar em nenhum aspecto.Vitor
e Mutante chegaram com uma

simplicidade ímpar, compatível
com pessoas do nível psicológico
como eles têm. Isso possibilitou um
desenrolar de idéias e concepções _

entre nós três que até parecia que
tínhamos contato antes deste
encontro. Foi uma maravilha ver

nos olhos dos alunos presentes
naquele momento a confirmação
de (lido o que falamos e indicamos

.

a eles nos treinos diários ser feito

por justamente quemmais entende

do negócio e semantém no topo até

hoje, como é o caso deVitor Belfort.
Confiram em breve o treino que Belfort

eMutante fizeram com o meu auxílio

no Faceboock do C.T. X - TEAM.

I
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SABADO 18 DE MAIO.$I1W(
EM JARAGUA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




