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Na semana que antecede as comemorações da Páscoa, procura por peixes aumenta e movimenta o setor. PÁGINA 5

. Palco Livre

Aberto período
. .,.,

paramscnçoes
Iniciativa que visa apoiar
movimentos artísticos recebe

projetos até o dia 5 de abril,
,

na secretaria da Scar.

MIX.
_ Guaramirim

Rua 28 de Agosto
terámais obras

f

Ainda sem estar concluída, f
depois deum ano de reformas, 1.
via ainda está sem sinalização. 1\. tPÁGINA4 -1

�
I

Presídio Regional
Polícia Militar
evita uma fuga
Detentos foram pegos em . !
.flagrante enquanto tentavam

- {

serrar uma grade numa ala. .1..PÁGINA20

f
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Diretoria do
>

-

Juventus deixa
a gestão do 'clube
,·MUDANÇA Pressionada, diretoria' e presidente do
Juventus renunciam. Vereador Jeferson de Oliveira

assumea presidência do clube até o fim do Catarinense,
Página 21
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
«Piscoterapeuta

A solução? Voltar
a ser colônia!

Neste meu artigo de estreia no O Correio do Povo,
vou exporminha mais esquisita ideia: há anos pen

so que se nossos índices de. assassinatos e crimes he
diondos são maiores que os de Israel ou Iraque, se nossa
segurança é inferior ao Paquistão, Colômbia e outros

tantos africanos, se nossa Educação é inferior a Paraguai
ou à Guatemala, já passou da hora de pedirmos uma in
tervenção (na verdade, uma invasão oficial) estrangeira
para colocar ordem na casa.

Embora pareça uma solução na contramão da Histó

ria, ser colônia de uma nação.desenvolvida só nos traria
benefícios: é-muito melhor perder soberania (que nunca
tivemos) e identidade cultural (paupérrima) para termos
mais qualidade de vida e garantia de direitos mínimos,
Seria mais rentável ao povo ser gerido por estrangeiros do
que manter nossos políticos corruptos destruindo nosso

País, arrancando o nosso couro.Melhor ser dominadopor
quem sabe que gerenciar émais lucrativo que explorar do
que achar que temos liberdade e penar com leis absurdas
e tanta má gestão. Nunca saberemos o que é liberdade ou
soberania com um País enjambrado.

Somente exigiríamos as mesmas leis dos estrangei
ros: o que valeria na Metrópole valeria aqui, na Colô
nia. Leis rígidas, penas duras. Acabariam 'com a farra
assassina no trânsito; condenados na .cadeia; corruptos

-

presos! Escolas que façam .pensar, -que .fornrem-eída
dãos e profissionais, não este arremedo de diplomados
analfabetos, reclamando de falta de-emprego, Hospi-:
tais que funcionam, recursos naturais bem explorados.
Descobriríamos o que é planejamento. Ideia estúpida?
Então, mobilizemo-nos! Da forma como está, -até ser

colônia seria melhor. Yankees, Come Here!

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Águas de Guaramirim
. Abastecimento reduzido
Nesta terça-feira, a Águas de Guaramirim passará

>

por uma manutenção elétrica, e a estação ficará
parada, mantendo o fornecimento de água ape-
nas através dos reservatórios.

Segu�d; o diretor .da Águas de Guaramirim,
Osrii Romeu Dencker, a orientação é para que a

comunidade use de forma racional a água, pois o

abastecimento será normalizado somente à noite.
AÁguas de Guaramirimjá registrou cerca de 800
atendimentos nos meses de janeiro e fevereiro.
Entre eles, destacam-se 1.462m2 de consertos
de asfalto e instalação de novas redes.
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COMENTÁRIO
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1 vinguem escapa ..

.

• Agradecimento
Agradeço ao meu Deus por até hoje ter-me poupado

de ficar frente a frente com certos indivíduos... Ah, só
Ele lá em cima sabe do que eu seria capaz. De matar, por
exemplo, sem dúvida. Acabo de ler uma notícia que vem
de uma vilapopular em PortoAlegre e queme fez pensar
que se me deparo com os bandidos, mato-os, não tenho
dúvida, mato-os. o crime? Eles deceparam as patinhas
de cinco cãezinhos, Se ninguém matar os pútridos, ah,
o destino haverá de lhes dar dores infinitas, viverão com

.• ,; veneno na.boca seusliltimos dias .. : Ah, que certeza tenho
.

disso, me�:de�ejos hã@ me frustrarão.
'

A atriz Totia Meirelles diz estar

l"'\felicíssima com o sucesso do
seu papel na novela Salve Jorge. Se
você não sabe, aTotia faz o papel de
Vanda, uma bruxa, "víbora" na no
vela. E é aí que mora o sucesso: ser

vilã. Os vilões são os "garantidos"
sucessos nas novelas, haja vista o

que falavam da Carminha, na-Ave
nida Brasil, lembra? Pois é ...

Mas agora vem opior, ou ome
lhor, depende do ponto de vista.
O povo adora os vilões porque os

vilões possibilitam as pessoas vi
ver em seus inconscientes o ban

dido, os bandidos que todos que
remos ser ... Quantas vezes você

já pensou em matar alguém, em
roubar, em pôr a mão onde não
devia ou não deve? Hein? Tanto
isso é verdade que se aprende na,

doutrina cristã que pecamos por

uma "ciência" que apavora, ela
nos tira as máscaras, nos deixa
nus diante de nossas mentiras,
de nossas hipocrisias, do nosso

bom-mocismo de araque.
A Totia está fazendo seu pri

meiro papel de vilã e diz estar satis
feitíssima com o sucesso. Fácil de

entender, não nos é difícil fazer pa
pel de mau, de víbora, de megera,
de bruxa ou vilão, é nosso desejo
inconsciente. Mas que.fique claro,
desejo inconsciente. Sim, porque
quando é bem consciente, ah, aí
não ficamos no desejo, colocamos
a mão na massa. Viver na fantasia
inconsciente ser o grande vilão, a
grande vilã nos tranquiliza, ''brin
cando" nos ·aliviamos de tantos

desejos proibidos ... O inconsciente
do serhumano é "sempre" um caso

de polícia. Chocante? Somos nós. '

lUIZ CARLOS PRATES

pensamentos, palavras, obras e

omissões. Quer dizer, ninguém
escapa, e é por isso quenão acre

dito que algum "santo" já tenha
passado por esta terra ...

Ninguém gosta de notícia
boa nos jornais, 9.. que vende jor
nal é notícia forte, pútrida, no
jenta, macabra, os números es

tatísticos mostram isso. Sempre
após uma tragédia explodem as

tiragens e as audiências na tevê,
não me pergunte o porquê ... A
resposta é constrangedora, um
horror mesmo ..• A Psicologia é

lhemos... Destino seria uma maldade de Deus a que não

poderíamos escapar. Melhor é crer que ao nascer, Deus

dá-nos uma caneta, com ela devemos escrever o roteiro da
.

novela da.nossa vida, onde somos os protagonistas. Então
ébom não.deixar, por nada, que alguém "pegue" essa nos
sa caneta. Para a "novela" da nossavida não precisamos de
"diretores". O melhor de tudo é a improvisação que faze
mos. Que ninguém pegue a nossa "caneta".

• Falta dizer
> Um grande colégio de Porto.Alegre forrou as salas de

aula de câmeras para monitoramento de condutas. Peda

gogos fajutos votaram contra, perderam. Se os pais edu-
• Destino ' '-

cassem os filhos, os professores só teriam que cuidar das
Quem já me ouviu em palestras' sabe que digo não aulas; não precisariam ficar o tempo todo gritando com

haver destino; creio no livre-arbítrio, o que semeamos co- delinquentes ''bem-nascidos''. Câmera neles, ferro neles!

t OBITUÁRIO
• VENDELlN ZIELSDORF, faleceu às 5h de

domingo, dia 24, em Jaraguá do Sul.

Ele tinha 73 anos. Deixou esposa, dois filhos,
genro e neto�. O sepultamento foi realizado
'ontem no Cemitério de Blumenau.

ELEONORAKOCHADAM, faceceu ontem, aos

93 anos, em Jaraguá do Sul. Deixou duas filhas, oito
netos, 15 bisnetos, quatro tataranetos e amigos. O
enterro foi ontem no CemitérioMunicipal do Centro.

JOSÉ DE FARIALINS FILHO, faleceu

domingo, dia 24, em Jaraguá �o Sul. Tinhaôê anos

e deixou esposa, filhos, netos, irmãos e amigos,
A ceri!llônia de despedida ocorreu ontem no

Crematório Catarinense.

JOÃO GONÇALVES, faleceu domingo, dia
24, em Jaraguá do Sul. Tinha 80 anos e deixou

enlutados irmã, sobrinhos e amigos: O enterro

foi realizado no mesmo dia.

RASGANDO O ASFALTO
OS motorista que cruzam pela Prefeito Waldemar GrUbba, em
Jaraguá do Sul, no sentido Guaramim, tem de ter paciência
devido à obra de recuperação desse trecho urbano da BR-280.
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EDITORIAL

Estado tem de criar
alternativas áo custeio
Urn dos desafios da administração

pública é equilibrar as despesas sa

lariais com as receitas. No último balan

ço apresentado pelo governo do Estado,
o custo salarial de. fevereiro chegou

.

a
. R$ 6,8 bilhões. O Estado comprome
te 46,52% da receita nesse pagamento.
Chega, praticamente, ao limite máximo

(46,55%) exigido pela Lei de Responsa
bilidade Fiscal de gastos destinados ao

pagamento dos servidores.
Para evitar que os rendimentos estejam

cada vez mais comprometidos com a ma

nutenção da máquina, é necessária uma

ação mais severa, para evitar perdas de
receita pela sonegação, e o estímulo ao au

mento da produtividade interna, para ge
rarreceita pelos impostos. Essa ação é uma
das armas contra uma despesa que tende
sempre a aumentar, por causa dos reajus
tes salariais das categorias e a necessidade

de aumento de profissionais para atuar no
serviço, principalmente de saúde.

"
o custo salarial de fevereiro

chegou a R$ 6,8 bilhões.

Cortar na própria carne é uma das
formas de economizar. Seria bom o go
verno rever os custos de servidores não
concursados e que ocupam os cargos
para atender aos agrados políticos. E

esse trabalho poderia começar pelas Se
cretarias de Desenvolvimento Regional
.(SDR). Será que elas fazem um diferen
cial para a região ou são apenas balcões
de solicitações de melhorias para serem

encaminhados ao governo? O apoio às

Associações de Municípios poderia ser

umaalternativa ao custo das SDRs.

A BÁDIQ QUE
BATE A AUDlEIVCIA.

/:=:h
.

Fale conosco -

.
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LÚOOSASSI

Parque deEventos
Adeus ao boneco Fritz

O boneco Fritz, que duran
te dois anos fez parte do cenário
do Parque de Eventos de Jara

guá do Sul, não existe mais. Ele
foi desmontado pela Prefeitura.
De acordo com o presidente da

Fundação Cultural, Leone Silva,
a retirada do boneco foi feita por
medida 'de segurança, a pedido
da Defesa Civil,' depois da visto
ria feita no local no mês passa
do. "Elé era feito de um material

perecível, como esponja e isopor.
Oferecia muito risco à segurança
e resolvemos desmontar. Além

disso, não foi feito para durar

muito. Estava com infiltração de

água e a armação estava enfer

rujada. Tanto que uma das mãos
caiu. Não vamos recuperá-lo", ar
gumentou Leone Silva.

O boneco foi doado em 2011

pela Escola de Samba Protegi- •

dos da Princesa, de Florianó

polis, para a Fundação Cultural
e usado para ornamentar duas

edições da Schützenfest. Com

ele, havia um boneco menor, que
simbolizava a Frida, e que foi
destruído por incêndio, supos
tamente num ato de vandalismo, ,

em março do ano passado.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteirá responsabilidade de seus autores .

r(;,�' O Correio do Peva utilizapapelproduzido a partir de
'í;::!I' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo .

Recicle a informação. Passe estejoma.lpara outro leitor.

LorERtAs
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04747
1 º 10A85 500,000,00
2º 87A87 34,200,00'
3º 60A37 33,600,00
4º 89,192 32,800,00,
5º 47,008 31.940,00

,QUINA,
SORTEIO Nº 3151

04 - 36 - 51 - 58 - 75

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1334
05 - 09 - 24 - 27 - 36
38 - 39 - 41 - 43 - 54
57 - 63 - 76 - 85 - 88
89 - 90 - 91 - 93 - 97

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1479 •

21 - 48 - 50 . 54 - 57 - 60

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1161
Primeiro Sorteio
11 - 14 - 16 - 27 - 32 - 44
Segundo Sorteio
13 - 16 - 25 - 30 - 35 - 49
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28 de Agosto,�não está concluída
GUARAMIRIM Falta de sinalização é

uma das deficiências da rua central.

Construtora vai continuar os trabalhos

Natália Trentini

Um ano e meio após o

início das obras, o pro
jeto de revitalização de Rua
28 de Agosto, no Centro de

Guaramirim, ainda não foi
totalmente finalizado' pela
empresa Conpla Constru

ção e Planejamento. A pa
vimentação de toda exten

são da via está concluída,
assim como grande parte
das calçadas e da sinaliza

ção. Entretanto, os pontos
deixados de lado criam al

guns problemas no trânsito
e impedem a manutenção
da Prefeitura.

A nova planilha de
obras para a finalização
da recuperação da via foi

aprovada pelo setor jurídi
co da Prefeitura e assinada
ontem pela empresa cons

trutora. O prazo de finali

zação vai agora até 20 de

junho. Ainda é responsa
bilidade da empresa a exe

cução de lombadas e faixas
de pedestres entre a Praça
Cantalício Érico Flores o

trevo de acesso, trechos
sem calçadas em frente à

Igreja Matriz e Prefeitu-

ra, correções na drenagem
em pontos onde a água fica
empossada e arborização

-

do trecho central.

Integrante do Conse
lho Municipal de Trânsito
e instrutora do Centro de

Formação de Condutores,
Gabriel Rosa afirma que si

nalização no trânsito é algo
que precisa ser cobrado;' já
que influencia diretamente
no fluxo e segurança para
motoristas e pedestres. "Vi
mos questões de sinaliza

ção insuficiente e duvidosa,
os próprios alunos traziam
questionamentos", desta
cou. Segundo a diretora de

Planejamento e Desenvol
vimento Urbano, Ana Be
atriz Schier, � maior recla

mação é a falta de faixas de

pedestre e a alta velocidade

Existem pedidos para

lombadas e redutores ,

de velocidade, mas
tudo fora do projeto.

Ana Beatriz Schier.
diretoramunicipal

"

SINALIZAÇÃO Asfalto novo colocado na Rua 28 de

Agosto ainda não teve as talxas de trânsito pintadas

dos veículos na rua. "Já
existem pedidos para lom
badas e redutores de veloci

dade, mas tudo fora do que
está previsto no projeto.
Precisamos finalizar a obra �

antes de executar", disse.
A justificativa para a

não conclusão da obra, de
acordo com a Prefeitura,
é devido a uma questão
burocrática e ao atraso

no pagamento da parcela
referente à medição reali
zada em setembro do ano

passado. Engenheiros da

Agência de .. Fomento do
Estado de Santa Catarina

(Badesc), financiadora da

obra, estiveram no último
mês em Guaramirim para
atualizar a planilha de su

plementos e aditivos, onde
constam as alterações no

projeto inicial. "Detalhes
no projeto tiveram altera

ção, como tipo de meio 'fio
e outras coisas. Como toda

. alteração decontrato preci
sa de autorização da finan

ciadora, a obra foi atrasan
do", justificou o engenheiro
da empresa Conpla, Gusta
vo Boaretto. De acordo com

ele, o problema de sinaliza

ção questionado vem do

projeto original, feito pela
equipe da própria Prefeitu
ra. "Nós executamos o que
está no papel", disse.

FOTOS LÚCIO SASSI

SEM FAIXA Placa é a única referência de que o local é para uso dos pedestres

Ponto de vista
-

Obra atendeu algumas prioridades dos moradores
Uma das grandes rei

vindicações dos morado
res de Guaramirim nos

últimos anos era a pavi
mentação da Rua 28 de

Agosto. Neste quesito, a

obra já atende aos moto

ristas, que antes precisa
vam atravessar uma via
em más condições.

"Foi bom para a cidade,
para o comerciante. Uma

obra de melhoria que dei
xa a cidade mais bonita

.

aumenta o interesse das

pessoas em entrar aqui e
dos moradores-em passar
pelo Centro", destacou o

s , presidente da Associação

Empresarial de Guarami

rim, Laurico Caviquiolli.
Melhorar a drenagem

.foi sempre o principal pe
dido daAssociação deMo
radores do Centro, afirma
a vice-presidente, Amélia
Wunderlich. "Nosso prin
cipal problema sempre
foi a água empoçada, nem
pedíamos mais o asfalto.
Felizmente não tivemos
mais problemas aqui na

área central depois das

melhorias", disse.
A falta de sinalização.

rio trânsito é um ponto
ressaltado. Ambos des
tacam que é necessário

finalizar principalmente
a pintura das faixas de

pedestre e analisar uma

forma de controlar a ve

locidade dos veículos. "A
obra ainda não está con

cluída e por isso precisa
de,atenção na parte das
faixas de pedestre e sina

lização, é preciso acabar
com urgência: O trânsito

rápido dificulta passagem
e travessia de carros", co
mentou Caviquiolli.

Para a acessibilidade
de pedestres, o Conselho
de Trânsito e Aciag espe
ram que a administração
pública finalize as calça-

das em- toda a extensão
da rua. "Não houve fis

calização e por isso em

muitos pontos as calçadas
ficaram em desnível por
que as lojas invadiram o

alinhamento. Precisa mu

dar e o comprometimento
é que serão feitas calçadas
até o trevo do relógio",
disse Amélia.
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Dois mil kg de peixe à venda
TRADiÇÃO Prato

preferencial da Sexta
Feira Santa já pode
ser encontrado no
Mercado Municipal
Carolina Veiga

Mais de duas toneladas de

peixes de água doce estarão
à' disposição dos consumidores.
durante os dias que antecedem
a Sexta-feira Santa no Mercado

Municipal de Jaraguá do Sul e'
nas feiras ao ar livre do Cami
nhão do Peixe. O pescado foi re
colhido pela Associação Jaragua
ense de Aquicultura (AJA) dos

produtores da região, já limpo,
_ filetado, embalado e pronto para

o consumo daqueles que seguem
à risca a tradição católica de não .

consumir a carne vermelha nos

dias santos.
A expectativa' de Laércio

Krueguer, aquicultor integrante
da AJA, é a de movimentar, ape
nas com o Caminhão do Peixe,
algo entre R$ 4 e R$ S mil duran
te as feiras, que serão realizadas
na terça-feira, das 4h às çh, na
Barra do Rio- Cerro, próximo à o

Malwee; na quinta-feira, das Sh
às ioh, próximo ao Mercado Mu

nicipal, e das 12 à� 17h, na Praça
Ângelo Piazera. "Nossa' expec-

RENDA Renilda espera ampliar em 100% a quantidade de peixes vendidos no Mercado Público

lizados", afirmou ele, entusias
mado. Os peixes foram recolhi
dos dos produtores regionais:
70% de associados àAJA e 30%
de não associados.

tativa com o caminhão é a de
vender cerca de SOO quilos de

pescado. Na AJA e no Mercado

Municipal, cremos que outros

1,S mil quilos serão comercia-

No Mercado Municipal, na
banca da Associação dos Pe

quenos Agricultores Artesa

nais (Apeasa), segundo o pre
sidente da AJA, Idaclécio José

Machado, o mercado de peixes
está aquecido desde o início da

Quaresma. "Os católicos,' nes
se período, comem peixe toda

quarta-feirá. Já aumentamos em

40% nossas vendas", afirmou.
De acordo com.ele, o período da
Páscoa é tão esperado pelos aqui
cultores quanto pelos fabricantes
de chocolate. "O peixe é o nosso

. chocolate. Esta é a época do ano

em que mais vendemos". A ex

pectativa de Machado é de ven

der três mil unidades do pescado.
'Uma das sócias da banca no

MercadoMunicipal, RenildaWa

genknecht, disse que a expectati
va nesta semana que antecede a

Sexta-feira Santa é a de ampliar
em 100% a quantidade de peixes
comercializados. "Aumentamos
a venda em 30% e até a sexta

feira nossa meta é a de triplicar
esse número. Segundo ela, este

ano não faltará peixe no mercado
em Jaraguá do Sul.

Serão duas espécies de peixe
de água doce para escolha do
cliente. A Tilápia, cujo valor do
quilo varia de R$ 10 a �$ 22, a

Carpa Húngara, que custa R$
8 o quilo, e a Carpa Capim, por
R$ 9 o quilo. Também há op
ções para aqueles que preferem
o caldo de peixe pronto, ven
dido a R$ 6 o quilo, e a carne

de peixe desfiada, vendida a R$
2,9S cada SOO gramas.

EDUARDO MONTECINO

Paróquia São .Judas

Grupo encena "Paixão de Cristo" o

A plateia de 20 pessoas
repentinamente começa
a gritar "Mate-o, mate-o,
crucifique-o" em direção
ao altar da Paróquia São
Judas Tadeu, no Bairro

Água Verde, em Jaraguá
do SuL Eles não são ape
nas expectadores, naquele
momento as vozes repre
sentam o povo pedindo a

crucificação daquele que se

intitula o rei dos judeus.
O ensaio da Paixão de

Cristo acontece há 16 anos'

por iniciativa dos fiéis, sob
a coórdenação de Ricardo

Tomaselli, que este ano

será Pilatos. O elenco com

pleto, formado por cerca

de 80 pessoas, ensaia as

passagens da morte e res-

o surreição de Cristo desde o

início do ano. O esforço de
muitos domingos é recom

pensado pelo clima des
contraído. Rodrigo Crea
do participa pelo segundo
ano como Jesus Cristo e

está acostumado com a ce

rimônia. "Participo há 12

anos do grupo de teatro da

paróquia, já fui Judas, já
fui soldado e agora Jesus",
comentou.

No final da tarde, to
dos dão as mãos para fa
zer uma oração de agra
decimento pelo ensaio e

comunhão entre os parti-

cipantes, A apresentação
da encenação acontece na'

Sexta Feira Santa, às 19h,
e, no sábado, nomeio da li
turgia para a ressurreição,
no mesmo horário. "Mes
mo com chuva, a crucifi

cação vai acontecer lá fora,
nas pedras, com as tochas

'que marcam nosso teatro

todos os anos", afirmou
Tomaselli. Aparóquia fica
na Rua Henrique Nagel, '

300, Bairro Água Verde.

Tradicional celebração
católica será encenada

na Sexta-feira Santa,
às 19h, e no sábado.
.�������==�� VOLUNTÁRIOS I Jovens ensaiam a passagem bíblica da cruclflcação de Cristo

!
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Patricia Moraes
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Aguas demarço encerram ciclo
Com o fim de março batendo à porta, o

governo de Dieter Janssen (PP) deve
fechar nesta semana as nomeações para
os cargos comissionados na Prefeitura de
Jaraguá do Sul. Relatório já começou a ser

elaborado pela chefe de gabinete, Fernan
daKlitzke (PT), e deve estar completo na

próxima semana. Pelos dados levantados

até agora, a promessa de redução de 30%
dos quadros políticos foi cumprida à ris
ca. Outro número tem chamado atenção:
cerca de 80% dos escolhidos, tanto os

"

oriundos do quadro de concursados como
os 'estranhos', são técnicos, ou seja, com
especialização 'na área a qual comandam.
A matemática entre os partidos aliados,

uma das preocupações de qualquer gover
no que busque sustentação, tem ocorrido
sem muita dor de cabeça. Os desconten
tamentos 'São pontuais e em alguns casos

revelam apenas interesses individuais. A
ordem no Centro Administrativo é que
depois do dia 31 'divisão de cargos' seja
penitência cumprida e encerrada.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Aproveitando omomento
Deputado Carlos Chiodini (PMDB) participou do Encontro de Prefeitos, Vice-prefeitos e Vereadores do PMDB

de Santa Catarina, na semana passada, em Florianópolis. Entre uma palestra e outra, o jaraguaense colocou o

assunto em dia com o vice-governador, Eduardo Pinho Moreira. Pedidos para a região foram reforçados.

,"

Fiscalização
no campo

Agricultores da região estão preocu

pados com ação do Ministério do Tra

balho em Santa Catarina. Fiscais estão

verificando o cumprimento da CLT que

proíbe atividade sem registro e também

que trabalhadores menores de 16 anos

exerçam atividade laboral. Na última

semana, agentes do Ministério passa
ram orientações aos produtores.

EMi=OCO
Na'agenda das convenções do PSDB,

Ady Persuhn Denker assumiu o comando
da sigla em Gueramirim. Sandro Depim

ficou com a vice-presidência.

• • •

Diretório tucano também foi renovado em

Schroeder. Na presidência, substituindo
Rudibert Tank, ficou Nelson João Zoz,

que tem como vice Adriano Kath

• • •

Maurício Peixe r é o novo presidente do
PSDB de Joinville. O vereador foi eleito
de forma unânime no último sábado.

.. . .

Interessados em disputar a eleição
do próximo ano esperam movimentação

de Carlos Chiodini (PMDB) para
decidir em que corrida entrar.

TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2013

re'ssranssen
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Projetos peTD você e sua empresa
(47) 33?1...53

. www.reisjaftSsl!ft.com.br

Emenda
liberada

Já está na conta da Prefei
tura de Guaramirim R$ 100

mil, de uma emenda parlamen
tar destinada pelo deputado
federal Jorginho Mello (PR).
O valor deve ser investido na

compra de equipamentos para
Secretaria de Educação.

Badesc aqui '.

Associados da Acijs rece

hem nesta quarta-feira, das

14h às 17h, orientações sobre
as linhas de financiamento do

'Badesc, destinadas tanto ao

fomento de novos negócios
"como para atividades já exis
tentes. Agendamento pelo te

lefone 3275-7021.

Sancionado
Prefeito Dieter Janssen

sancionou projeto. aprovado
pela Câmara de Vereadores,
que autoriza o município a fir
mar convênio com as outras ci
dades da região em caso de de
sastres naturais. O auxílio será

com o empréstimo de equipa
mentos e máquinas e também
com a cessão de servidores por
tempo indeterminado.

'
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Eleições unificadas
Deputado Dado Cherem (PSDB), em palestra na Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catariná), se

engajou no movimento da entidade pela unificação das eleições no Brasil. "Não conseguimos resolver os problemas
de saúde, de segurança, de educação e a cada dois anos paramos tudo para novas disputas", discursou. Segundo
o parlamentar, o assunto deve ser analisado pela Câmara dos Deputados entre os dias 9 e 10 de abril.

CPIdoAlô
"

.

Domestícas

Deputado Silvio Dreveck (PP) recolhe as

sinaturasem favor da instauração da CPI das
Telefonias na Assembleia Legislativa, Dos 27
Estados da federação, 13 já abriram inquérito
contra as operadoras.Asmaiores reclamações
dos consumidores sã;a carência nas cobertu
ras, serviço deficitário, quedas frequentes nas
ligações, falta de antenas e contas indevidas.

A proposta que garante os direitos
trabalhistas as empregadas domésticas
será votada hoje no plenário do Sena
do. Ela prevê, por exemplo, pagamento
de hora extra, salário nunca inferior ao

.

mínimo, jornada máxima de oito horas
e adicional noturno. A mudança nesse

mercado é sem volta. Nada mais justo.

A empregada doméstica virou
manicure ou foi trabalhar num

call center. Agora, ela toma
.banho com Dove. A proposta'
desses 'gênios' é fazer com que
ela volte a usar sabão de coco,
aumentando os juros.

Antonio Delfim Netto criticando

os economistas que defendem

um fl'eio na economia e queda
do nível de emprego como

receita para conter a inflação.

"

I 413313-1219 ó) Amstioclatécolcaamenmda:
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Sem transparência
.

Das 253 cidades brasileiras com popu
lação superior a 100mil pessoas,menos de
8% delas regulamentaram a Lei de Acesso
à Informação. A lacuna, constatada pela
Controladoria Geral da União (CGU), é
um indicativo de o País ainda está tendo
dificuldade para aplicar a transparência
tão pregada durante as campanhas.

Defensoria
o governo do Estado autorizou a

nomeação de 45 defensores públicos.
A posse foi marcada para o dia 9 de
abril. Além da sede na Capital, a ins
tituição contará com 20 núcleos regio
nais, um deles em Jaraguá do Sul.

Na balada
A Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ) da Assembleia Legisla
tiva faz, hoje, um debate sobre a se

gurança em casas noturnas de Santa
Catarina. Tramitam' na Casa diver
sos projetos de lei com este foco.

\:
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Ao trabalho
Governador Raimundo Co

lombo (PSD) comentou, ontem,
reportagem de domingo do jor
nal O Globo, que revela que Santa

Catarina éo Estado que mais têm

presos trabalhando.: "Não adianta

apenas prender, o Estado tem que
dar uma oportunidade para a pes
soa reconstruir sua vida", afirmou.

I'

Colombo e o PT
Raimundo Colombo (PSI?) tem

encontro marcado para hoje com

a bancada do PT. O convite para
reunião, que partiu do próprio
governador, menciona como pau
ta apenas uma discussão sobre os

recursos do empréstimo de R$ 7,5
bilhões que o Estado está viabili
zando no BNDES.

IMÓVEIS -r-

ETAI
.

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

Jaraguá em 4°
.:

Jaraguá do SUl ficou em 4° lu-
gar no número de registro de mo

toristas embriagados flagrados no

Estado. O número faz parte de um
levantamento do Fórum deComba
te e Prevenção às Drogas, da Alesc,
com base em dados do Detran.

1

!
I

• Instalação
• Manutenção
• Higienização
• Manutenção preventiva
• Manutenção corretiva

1
I
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Durante a solenidade
de hoje à noite, a Funda

ção Cultural inaugura a

revitalização da galeria dos
prefeitos, que ficará em ex

posição noMuseu Históri
co Emílio da Silva.

Conforme Pfiffer, a ga
leria passará a conter o

nome do ex-prefeito inte-:

rino Luciano Demarchi,

nomeado pela Câmara de
Vereadores no início da
década de -1950. A nova

galeria também vai expor
os respectivos vice-prefei
tos, desde o vice de Hans

Gerhard Mayer, Eugênio
Victor Schmõckel. Ambos

governaram o município
de janeiro de 1970 a janeiro
de 1973.

Para lembrar a emancipação
79 ANOS Em sessão legislativa no museu, hoje,
comunidade poderá revivermomento histórico

Verônica Lemus

"-

A s çh da manhã do dia 8 de
ÍLbril de 1934, chegava: à sede
da Intendência do Distrito de Ja

raguá, pertencente ao município de

Joinville, o secretário do Interior e

Justiça do Estado, Plácido Olímpio
de Oliveira. Plácido viera de Flo

rianópolis para ler o decreto 565,
assinado em 26 de março de 1934,

pelo interventor federal de Santa

Catarina, o coronel Aristiliano Ra

mos, que também veio ao distrito.

Após ter sido recebido com ovação
pela população que acompanhava a

solenidade, Plácido iniciou a leitura
do documento. Ao final, em meio a

calorosos aplausos, estava emanci

pado de Joinville e instalado o novo

município de Jaraguá, com a posse
do primeiro prefeito, José Bauer.

É em razão do aniversário de 79
anos da data do decreto que eman

cipou (Ímunicípio de Jaraguá do Sul
que, nesta tarde, a partir das 18h, a
Prefeitura e a Câmara de Vereado

res, com apoio da Fundação Cultu

ral, irão comemorar a data, no mes
mo local em que o decreto foi lido

por Plácido de Oliveira: o edifício

que hoje abriga o Museu Histórico
Emílio Silva, na Praça Ângelo Pia
zera. Para homenagear a conquista,

-

a sessão será itinerante, sendo rea

lizada na sala do museu em que foi
instalada a primeira legislatura da

cidade, também em 1934.
"A gente pediu aos vereadores

que viessem trajados com roupas

típicas da época, mas não sei se

eles vão conseguir", diz brincando
o historiador Ademir Pfiffer, dire
tor do museu. Vestidos a caráter ou

não, de qualquer forma a população
de Jaraguá do Sul, que está convi
dada a presenciar gratuitamente a

homenagem ou acompanhá-la ao

vivo pela internet, sentirá o gosti
nho de fazer parte de um momento

tão importante da história. Além da

pauta habitual da sessão legislativa, .

os vereadores farão ainda uma ho

menagem aos integrantes da Banda
Lyra da Aurora, criada em 1958. Se
gundo o diretor do museu, a banda,
através de shows, foi responsável
por disseminar pelo País a cultura

germânica não apenas de Jaraguá
do Sul, como de toda Santa Catari
na. Além disso, a primeira apresen
tação pública e oficial do Hino de

Jaraguá do Sul, instituído em 1975,
é atribuída ao grupo.

Restaurada e ampliada
Galeria dos prefeitos

A sessão solene de comemoração da

emancipação de Jaraguá do Sul terá transmissão
ao vivo pela internet, no endereço oficial da
Câmara de Vereadores: www.jaraguadosul.sc.leg.
br. A sessão será reprisada pela TV Câmara,
no canal 27 da TV acabo.

EDUARDO MONTECINO

HISTÓRfA Na sala do museu, onde aconteceu a instalação do município de Jaraguá do Sul, há 79 anos, o historiador Ademir Pfiffer organiza evento desta tarde

MUDANÇA
.

Com amudança,município passa a decidir prioridades e forma de aplicação dos recursos
\�-'

De acordo com a historiadora
Silvia Kita, do Arquivo Histórico

Eugênio Vitor Schmõckel, a im

portância da emancipação polí
tico-administrativa de Jaraguá
do Sul está no fato de que com

ela passou para as mãos do mu

nicípio a aplicação e destinação
dos tributos pagos pela popula
ção jaraguaense. "Antes, quando
pertencia à Joinville, era Join
ville que decidia onde aplicar os
recursos; e nem sempre se tinha.'

o retorno dessa arrecadação. E.
como Jaraguá erameio afastada,
a população não via para onde ia

parar essa arrecadação, que
-

não
era pouca", lembra Silvia.

Com a centralização do di
nheiro em Joinville, faltavam
investimentos na conservação de
estradas e pontes, serviços sani
tários e educacionais. "Tudo fi
cava prejudicado", disse Silvia.
Além disso, em 1931 o municí

pio de Rio do Sul conseguiu sua

emancipação, revoltando a po
pulação jaraguaense. "Porque
Rio do Sul tinha na época mais
ou-menos o mesmo número po
pulacional que Jaraguá, mas a

cidade não tinha tanta pujança
econômica corno a nossa', expli
cou a historiadora.

Revoltado, o empresariado da

época, através de integrantes de
famílias tradicionais, como Mar

cato, Czerniewicz, Grubba, Ricieri
e. até mesmo o ex-prefeito Artur

Müller, começou a pressionar o

governo do Estado para a eman

cipação de Jaraguá do Sul. "O jor
nal O Correio do Povo publicava
matérias falando das viagens que
eram feitas à Florianópolis para
pressionar o que seriam os depu
tados de hoje", lembra Silvia.

O resultado da pressão foi a

conquista da emancipação, em

26 de março de 1934. No dia 8 de
abril do mesmo ano era oficial
mente realizada a instalação do

município, que empossou José
Bauer como primeiro prefeito,
e João Batista Crespo, Ernesto

Czerniewicz e João Marcato como
membros doConselho Consultivo.

Segundo relatos da imprensa na -

época, a solenidade contou com

a participação de "uma multidão

que ovacionava" os governantes
estaduais. A população encerrou

a solenidade no antigo campo do

Esporte Clube Germania, em uma

"alegre churrascada".
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Bárbara Elice coordenador da Orquestra Pequenos Vencedores, Dilo-
mar Cavalheiro.

Com apenas um ano devida, um dos grupos musicais Para concorrerauma vaga no Palco Livre,os p.r:ojetos
mais novos da região, a Orquestra Pequenos Vence- devem conter a descrição do evento, tempo de duração,

dores, apresento
. .

.

onêerto no teatro da S.0c!ed�de número de pru;ticini:Últes, conceito da apresenta�$(), pú
Cultura Artística (Scar Aoportunidade vejq do projeto blíco-alvo e equipamentos necessários. Tanrbêni'são exi
PalQo Livre, u�}il;isi;$ya que seleciona traDàlh�.Àe gidas foto.. ,fihnagem;;!2J! clipagens como coínp:IDyantes.
artistas locàis ainda "Simmuita experiência e dispoPll1i- Os trabalhos serão avroiados por comissões compostas
liza o Pequeno Teatto�do Centro Cultural gratuitamente. pela gerente executiva da Scar e por representantes de
Neste ano, as Inscrições de'projetos podem ser feitas até cada área artística.
o dia 5 de abril, 'na secretaria da Scar. De acordo com Lemanhê, serão priorizadas pequenas

Os principais obj@vos do Palco Livre são o estímulo companhias, artistas amadores e novos profissionais.
aos artistas regionais,a promoção de novos talentos-e a- �"Essa abertura-dopâlco é deextrema impõrtância por
existência de uma agenda que tenha somente produções que é uma oportunidade de se apresentar na Scar, usar
'locais, conforme expli'éã'"'a"'gerente exeêhtiva- a uma estruturaProfissional, .ter o àpóiõlogísfic"õ"e'rnos�
Edilma Lemanhê, Cdpl0 as apresentações estão'

.

a- trar o trabalho para (> l?.úblico", comentou. Serão aceitos
.madas para.a.últimâqginta-feira de cad-a mês,-de abril a trabalhos de artistas-r.esidentes em BaFFa Velha, torupá,
novembro, serão contemplados oito projetos das áreas Guarámirim, Jaraguádo Sul,Massaranduba Pomerode,
de dança, teatro, música e artes plásticas. São Bento do Sul, São João do Itaperiú e Schroeder.

"O nosso primeiro concerto oficial na Scar foi no O Palco Livre é uma iniciativa gue surgiu em 2007

projeto Palco Livre, em 29 de setembro de 2011. Foi a e já selecionou projetos como da Orquestra Pequenos
primeira vez que a nraioria do grupo subiu em li -'al- Vencedores, Banda MUIliCipal de Schroeder, Ci-a Alma
co e nos gerou bastante visibilidade. Como Livre, banda The s .�. Rota de Saloon. O pode
momentos os custosJlos prendem um po ser acessado no st ar.art.br, na seção "Proj !Mais
uma oportunidade,interessanté para nós", c informações pelo telefone 3275-2477.

rd

,"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oePIO
www.ocponline.com.br

Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmaiLcom
.

Boas �daptações cine.matogr�ficas
da VIda de personalidades sao

aquelas que não necessariamente
demonstram um apuro histórico

preciso, mas que conseguem captar a
essência daqueles que a inspiraram. O
longa televisivo "The Girl", que mostra
a criação do clássico "Os Pássaros",
foi criticado exatamente pela sua

tentativa de uma abordagem muito
realista. Já "Hitchcock", longa que
ilustra a produção de outro clássico
do diretor, "Psicose", não comete esse

erro, o que faz com que seu resultado

seja bastante superior.
Abordando principalmente a persona
de Hitchcock, e não sua personalidade,
o diretor Sacha Gervasi (roteirista de
"O Terminal") consegue demonstrar
de maneira bastante convincente a

vida do cineasta. Com exceção da
descartável subtrama envolvendo
o possível adultério da esposa do

protagonista e da relação que faz
entre Hitch (como gostava de ser

chamado) e Ed Gein (assassino real
que inspirou serviu de inspiração para
o fictício Norman Bates), mostrando
esse último como uma espécie de
subconsciente do primeiro, a mente
conturbada de alguém obcecado por
assassinatos; o restante da narrativa
é.um retrato bastante fiel de uma

, imagem que todo cinéfilo e estudioso
de cinema já conhecia..
Os problemas envolvendo a produção

Clique animal

Daniel Medeiros

r

"H· h k",

. itc coe

que Cai", devido à sua obsessão pelas
atrizes, chegando ao ponto de querer
"transformá-las" (como Stewart faz com
Kim Novak no filme).
Contando com uma atuação incrível de
Anthony Hopkins que, mesmo com uma

maquiagem que limita seus movimentos

faciais, consegue encarnar os trejeitos
daquele que o originou; "Hitchcock"
mostra de rrianeira leve e até bem
humorada o processo de criação de um
verdadeiro clássico do cinema. Ainda
que esse filme provavelmente não vá
trilhar pelo mesmo caminho, não deixa

de ser um trabalho
'menos digno por
.causa disso.

(que foi bancada pelo próprio
Hitchcock), a maneira como procurou
se manter as filmagens em segredo, e
até as famosas instruções passadas aos

cinemas sobre como "Psicose" deveria
ser exibido (era proibida, por exemplo,
a entrada dos espectadores depois que
a sessão já tivesse iniciado); tudo é visto
com apuro histórico êvisual bastante
preciso, mas sem grandes novidades.
Ainda assim, não deixa de ser
ínteressante.até para os mais
familiarizados, ver o cineasta
preocupado que seu novo trabalho
tenha um resultado similar ao de "Um

Corpo que Cai", fracasso na época e que

hoje é considerado o maior filme de
todos os tempos. Além disso, o longa
traz uma menção interessante sobre a

personalidade de Hitchcock, quando
Vera Miles (aqui interpretada por

.

Jessica Biel) compara-o ao personagem
de James Stewart em "Um Corpo

Envie a foto do seu �

animalzinho para
contato@beatrrzsasse.
com.br ou. encontre
um companheiro de

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra

, e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul
,.

ADOTE-ME I Dinho
émuito brincalhão e

carinhoso. Tem muita

energia, por isso o ideal
seria que morasse num

sítio ou em um local
com bastante espaço
para correr. Está

vacinado, vermifugado
e castrado. Para adotá-

. lo, entre em contato

com Luiz, através' do
telefone: 8826-9179

ConsultórioVeteriníÍrlél
BanhoeTosa t�

. TáxiPet

ESTRUTIIRA ETRANSPmm!
TOTAlMENTECUtAAllZAOO

Direção: Sacha
Gervasi. Elenco:

AnthonyHopkins,
HelenMirren,
Scarlett Johansson.

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2013

Curiosidade
26 de março. .,

.. , é o 850 dia do ano
no calendário gregoriano.'
Faltam 280 dias para
acabar o ano. 1772 -

Fundação da cidade
de Porto Alegre. 1989 -

Entrou no ar, o Domingão
do Faustão, com
apresentação de Fausto
Silva. 1991 - Assinatura do
Tratado de Assunção que
criou o Mercosul.

Fonte: Wikipedia

Famosos de aniversário
• Cláudio Marzo - Ator
• Diana Ross - Cantora
• Juliana Paes - Atriz
• SteVen Tyler - Cantor

Adan Samuel Venera Pruss
Adriana Claudia dos Santos

'

Albino Rosá
_Aldo Kanzler
Alexandre Augusto
Anne Caroline-Richtes
Annete Maffezzolli

.
Astrit Ramh Shroeder

Audrey Elena Cardoso

" Augusto Geisler
Edenilson Colaço
Eduardo Chibicheski

Elisângela de Sousa C. Inacio
Érica Rocha Pascual

Eugenio Movaco
Gabriel da Silva
Gilson Roberto Muller

Harry Gumz
Herberto Hanemann
Irene Moser
Ivone Becker
Ivone Weber
José L. Heleodoro
Juliana Milbratz
Leonardo Lunelli Arnecke
Luir Fonseca
Maria E, M, Wilberstedt
Maria E. Buss de Medeiros
Maria Salete Kuster Espezim
Mário César Felippi
Mario Da Rocha
Marlene Maria Schmitz
Marli Maria Papp
Matheus Dalacosta de Souza
Noemi Henn
Olinda Pradi Chiodini
dndina Soares
Paulo O. Bortolini
Relli F. Giacomelli
Ronaldo Janh
Rubens Radunz
Sarah Yasmin de Figueiredo
Sonia Martineli Valentini

Thiago Henrique Fodi
Valerio Karzmierski
Venado Kroutzsled
Vilberto Rolloff

26/3
Anatalia Pereira Schug
André F. Buzzi
Carmen Schwirkowski
Déborah Zerbin Pires
Dilson Porath

Douglas L. Ramos
Ednilson Philadelspho
Gilmara Simbalinski
Greice K Pianezzer
Jean Lucas Krueger
Jean Marcelo Pereira
Joao Nilson Schiochet
Joni Franke.
Josiane Venera

Liege Hass
Luciano Erdmann
Luisa Montebeller
Luzia D. Hille
Marli de Souza
Narciso Sevegnani
Ricardo Voigt
Robson Risso
Vanderson Berns
Victor Hugo G. Sarli
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. Papo beleza.
Dormiu super mal

à noite, acordou com
uma olheira daquelas
e não quer sair assim
de casa? Tem dica

basiquinha aqui
para vocês meninas.
Apostem no combo
de corretivo yellow
da Mary Kay + Bare
Minerals. O primeiro
cobre super bem, mas
como é um pouco
seco, usa-se junto, o
segundo - que é mais
cremoso - pra deixar a

pele bonita e com um

aspecto saudável.

e micamacho@monalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

Varsity Jacket
Faz um certo tempo que eu vi essa tendência por aí, na verdade

acho que me deparei com ela lá pelas bandas de NewYork, em abril
do ano passado, mas será neste inverno que as brasileiras pegarão
gosto pela varsity jacket. Para quem não conhece, a varsity jacket é
aquela jaqueta super comum de high school que vemos nos filmes
americanos. Sabem qual né? Todo filme colegial tem!

O modelo - que é tradicional por lá - foi criado em 1865 para os

atletas de Harvard e, de uns tempos pra cá, saiu do colégio e veio fazer
a festa no street style.

.

Ainda não encontrei aqui na city, mas tenho certeza de que logo
aparecerão na área. De qualquer forma, se alguém souber e quiser
dividir com a gente, fique à vontade, viu? E mais: achou por aí,

.

provou, serviu e gostou, arrisque sem medo! Fica bacana com saias,
le&gings, skinny, shorts. É uma peça versátil e fashionista .

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar ernall com

perguntas, dúvidas ou sugestões; escreva paras micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!-
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é terça-feira, dia 26 de março!
Vamos começar um novo dia em
nossas vidas, uma nova etapa,
pois os dias são iluminados. Para
aproveitá-los bem, basta a gente
ter equilíbrio, inteligência e mui
to amor no coração. Viva a terça
feira! E vamos que vamos à co

luna, que será lida hoje por mais
de 30 mil pessoas. Antes, claro,
lima frase bem legal pra você
curtir: "Nossa ·capacidade de

comunicação não é medida pela
forma como dizemos as coisas,
mas pela maneira. como somos

entendidos" (Andrew Grave).

vai dar certo!
Duas figuras de bem, que re

centemente tiveram separações
amigáveis, estão sendo vistas nos
lugares da moda. Estão sempre
juntinhos, na fase do se conhe
cendo melhor. Os amigos torcem
para que vire logo um namoro.

Carmela
Você já deu uma espiada na

vitrine da Carmela? Então corra!
A loja recebeu a coleção de Outo
no e Inverno e está simplesmente
maravilhosa. De nada!

NIVER O meu amigo Adauto Schellemberg
e sua Soninha, foram perfeitos anfitriões,
sexta, na festa do aniversário dele

Festa das boas
Sem dúvida nenhuma, a maior badalação do

último sábado foi na Epic Concept Club. Concen
trou nomes de puro sangue festeiro para a pri- ..
meira edição da Festa anos 70 e 80. No comando
esteve a banda Bill Bird e os. DJs Julio Janhke,
NemWolf e Macarrão! Bomboul

Niverdo Paulinho
Ontem, dia 25, Paulo" César Chiodini, meu

amigo, parceiro, meu rei, meu grande guru, figura
extremamente do bem, empresário de sucesso, pai
maravilhoso, bom filho ebom esposo, recebeume
recidas homenagens da sua constelação de amigos
pela estreia de mais um anivrsário. Brother, o que
eu posso lhe desejar nessemomento é apenas que
Deus continue iluminando e abençoando você e

sua bela família. Mil vivas!

ANOS80
Sábado na

Epic, na
festa Anos
80. Sabrina

Vieira,
sueten
Lesc.ovitz
e Simone
Rausis
Rubini

Futsal
Hoje, às 20h15, vai rolar na Arena Jara

guá, um jogo amistoso de futsal entre CSM

x Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul. O
encontro marcará a apresentação oficial dos
jogadores que disputarão as competições im
portantes de 2013. Imperdível!

Festa do Champanhe _

Dia 15 de maio, exatamente numa quarta
feira, rola, na Epic Concept Club, a 6a edição
da Festa do Champagne, uma das mais con

corridas noites só para elas de nosso calendá
rio social. Nomes do high em breve estarão
com o convite na mão. Vai ser o burburinho
de maio, podem apostar!

Leitor fiel
O leitor fiel de hoje é o meu camarada Luizi

nho Andrade. Além de conferir a .coluna todos
os dias, esporadicamente divide a mesma mesa

12 do colunista. Valeu, garoto!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o meu camarada Francisco
Tomazzoni, o Chico da Malwee,
depois de um tempo sumido do

press, reservado ao trabalho,
sábado dividiu com os amigos
a mesa 12, no Bar do Sérgio.
Como sempre, animadíssimo.

• • •

o "esquenta baile"

proporcionado sábado pelo
casal amigo, Flávio e Sabrina
Vieira, no belo Condomínio
Flamboyant, foi perfeito!

• • •

Quem também está a mil

por hora em sua agenda é o

cirurgião plástico, Dr. Rodrigo
Agacy. Ele divide o tempo entre o

seu consultório e o filho, Davi, de
cinco meses. Está contado!

473084-3012

Rocha
Hoje, nossa urbe ama

nhece em festa. É dia de

festejar o aniversário do

empresário, Alcides Rocha.
Amigo de todos e espirituo
so, rasga um country espe
tacular na viola. Parabéns!
Você e sua linda família
merecem toda a felicidade
domundo. Cheers!

Pensando bem

SOUTA A bela advogada Priscila
. Brolese está solteira. Desfila linda,
leve e solta nos lugares da moda.

Com tanta beleza, certamente
será por pouco tempo

Blues
,

Ainda esta semana, este colunista e os

amigos, Paulinho Chiodini eVicente Caro
preso, irão se reunir emarcar a data e local
da la Noite do Blues, em Jaraguá do Sul.
Volto ao assunto.

se. Andreia Nicolodi, da
Carmela, toda bonitona, no
Happy Hour da AMA

OUTONO Gustavo Passos e Carolina Bagatoli .

curtindo uma tarde de delícias no Bela Catarina

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender
com os erros e continuar acreditando que com

Deus, no final, tudo vai dar certo.

Retrospectiva
A semana que passou foi uma turbulência em nossas agen-

- das sociais. Deu de tudo. Aqui vai um resumo do que foi notí
cia nas principais rodinhas da press. Anotem:
• O tradicional HappyHour daAMA foi super sucesso';
• A festa de aniversário, sexta-feira, do amigo,
Adauto Schellenberg, reuniu poucos e bons;
• Aposse da nova diretoria daAciag, em .

Guaramirim, foimuito concorrida;
• A noite mexicana para comemorar o aniversário
de Nei Lombardi varou a madrugada;
• Festa à Fantasia no London Pub superlotou a casa;

• O Restaurante Típico da Malwee estava

lotado de bacanas;
• Enfim, uma ótima semaria a todos e vamos que vamos!

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2013

MAURICIO HERMANN

Orlandinho e Renata

Namami

Noite oriental no Bela
Orlandinho Stoco Jr. e Renata estão sempre juntinhos.

Do jeito que o clima está romântico entre o belo casal, este
namoro vai durar muito!

No fim de semana, Mariza Schmitt e o namorado, Rodrigo
Bonna, preferiram um almoço no maior estilo família. Reuni
ram-se na casa da mami e curtiram a comidinha chie caseira,
feita com muito Sazon... Com amor ... Quem se lembra deste

.

comercial? Está contado!

O bufê do Bela Catarina vai reunir em peso, uma vez

por mês, nomes catalogados de gosto apurado e de fino

paladar para saborear a "Noite Oriental no Bela". O menu

terá assinatura do chefflvan, um expert no assunto. O pri
meiro encontro será dia 12 de abril, a partir das zoh. No
leme deste burburinho estarão Rodrigo Pinto, Markolf e
Elisa Pinto, que não pouparão esforços para tal aconteci
mento. Vai bombar, disso não resta dúvida!

TE CONTEI
.. Ontem, quem recebeu

cumprimentos pela estreia
de mais um aniversário foi
o amigo e advogado,
Dr. Mário Cesar Filippi.
Mil vivas!

• O abraço de hoje cheio
de energias positivas vai
para o contador, Waldemar
Reeck. Ele é outro
camarada que acompanha
a coluna todos os dias.

Valeu, brother!
Aquele abraço.

• Hoje, às 18h, o Rotaract
Club movimenta uma

concorrida cerimônia de

doação de equipamentos à
casa de Apoio Padre Aloísio

Boeing, referente ao projeto
Prensando Atitude. Será no

Hotel Kayrós.

Adote um cão.

Com essa, fui!
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Tirinhas

Piadas

De pai para filho
o menino conversa com a mãe:

:- Mãe, quando eu estava no ônibus com o papai, hoje de manhã, ele
me disse pra eu levantar e deixar uma moça sentar no meu lugar.

- Muito bem. Você fez a coisa certa. Deu o assento pra ela? -

- Não, eu tava sentado no colo dele!

Cinema

Programação 'de 22 a 29/3

JARAGUÁ DO SU�
PARK SHOPPING

Programação de 22/2 a 28/2

ARCOPLEX 1

"Os Croods - Dublado - Sexta,
segunda. terça e quinta-feira - 15h,
17h, 19h, 21 h. Sábado, domingo
e quarta-feira - sessões: 13h30,
15h30, 17h30, 19h30,21h30

ARCOPLEX 2
, Oz - Mágico e Poderoso - Dublado -

14h, 16h30,019h, 21 h30

ARCOPLEX3
'Inatividade Paranormal - Dublado -

14h,1Sh50
, João e Maria- Caçadores de
Bruxas - Legendado - 17h40,
19h30,21h20

JOINVILLE
• GNC MUELLER
, Os Croods (3D) - 13h, 15h20, 17hltO, 20h - DUB
, Os Croods (3D) - 22h - LEG

'Vai Que dá Certo - 14h20, 16h45, 19h1 0,21 h30 - DUB

-os Crcods -14h, 16h20, 18h50, 21h10 - DUB

Este filme revela
os bastidores do
clássico Psicose (1960).
Na época, mesmo
estando no auge de
sua carreira, Hitchcock
não conseguiu apoio
para realizar a obra,
porque os estúdios não

queriam investir em
um pequeno filme de
terror. Contrariando
todas as expectativas,
"Psicose" se tornou uma
referência no cinema
mundial.

o'

• GNCGARTEN
,

'Os Croods (3D) -14h10, 16h30,-19h - DUB
, Os Croods (3D) - 21 h30 - LEG

'Vai Que dá Certo - 14h, 16h, 18h, 19h50, 21 h50 - DUB
, Duro de Matar: um Bom Dia Para Morrer - 21 h20 - DUB

'Hitchcock -191110 - LEG

-Oz - Mágico e Poderoso - 13h30, 16h20 - DUB

'Colegas -13h20, 20h10 - DUB
, Parker - 15h20, 17h50, 22h1 0- DUB
-Os Croods -14h20, 16h40, 18h50, 21h10 - DUB

-Oz - Mágico e Poderoso (3D) -13h40 16h10 18h40 - DUB
, Oz - Mágico e Poderoso (3D) - 21 h - LEG

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2013

Fontes: Epagri e TempoAgora

Sol na maioria
das regiões
Um sistéma de baixa pressão no
oceano, próximo à costa, traz
chuva para a região da Grande
Florianópolis, Planalto e Litoral
Norte eVale-do Itajaí a qualquer
hora do dia. Nas outras regiões, sol
entre nuvens ao longo do período.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 25°C Parcialmente

Nublado

'ri
15°C.

!26°C
QUINTA
MíN: 13°C "
MÁX: 24°C

..'

Instável

Nublado

LUAS ::f.' MINGUANTE 4/3
.1'

Chuvoso

• NOVA 11/3 SEXTA •• CRESCENTE 19/3 MíN: 15°C
• CHEIA 27/3 MÁX: 24°C Trovoada

VERTICAIS
1. Conjunto de alvéolos onde as abelhas depositam o

mel! São Paulo Futebol Clube
2. Abreviatura de analo!Dia! O físico francês Léon(1819- °

1868), inventou o giroscópio e demonstrou o movi
mento de rotação da Terra

° 3. Peixe que vive tanto em âgua doce como em salga
da; também conhecido como cururuca ! Moldura

ornamental, geralmente de gesso, que se coloca no

encontro da parede com o teto
4. Desprovido de cauda! Iecido enfeitado de lãminas

prateadas! Universidade Católica
5. Aquele que demonstra rejeição, quê repele
6. O lexicógrafo, escritor e jornalista português Caldas

(1823-1878) ! Mover-se em oscilações
7. (lng!.) Arrendamento de bens de produção, condi

cionado à opção de compra pelo tomador I Grande
indústria japonesa de automóveis e motocicletas

8. Associação Médica Paulista! A típica dança francesa
do "Moulin Rouge" ! Denominação que acompanha
certos cargos eclesiásticos

9. Sin�1 gráfico em forma de vírqula.

HORIZONTAIS
1. Área coberta de plantas silvestres de portes diversos
/ Os laterais em certos esportes, como no basquete
e futebol

2. Nenhuma pessoa
3_ (Popo) Caipira / Tradicional bairro da cidade do Rio

de Janeiro
4. A atriz Fernanda
5. Que produz inspiração
6. Academia de Força Aérea / Tristezas, amarguras
7. Forma carinhosa do neto chamar a mãe da mãe /

O lutécio, em química / Can'l-I de variedades da TV

paga
8. Aquele que não teme o perigo I Abreviatura do antigo

cruzeirõ
9. Um veículo que transporta cargas
10. Em que houve melhoria das condições higiênicas
11. Pontifícia Universidade Católica / Ave columbídea da

África
12. (Mús.) Doce, suave °

13. Centro de Treinamento I Choupana africana e asiáti
ca, com o teto formado de ramos de palmeira.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO ·18H

Dadá chama a avó para ajudar Ester a dar à luz seu filho.

Juliano se assusta ao ver o bebê que Doralice e Quirino acha
ram na porta de casa. Cassiano continua cavando o chão,
para fugir da solitária. Candinho ordenha Ariana para dar leite

a William. Dadá avisa que o filho de Ester e Cassiano nasceu.

Hélio passa no vestibular e faz planos com Zuleika sobre seu

futuro no Grupo Albuquerque. Ester decide que o nome de seu

filho será Samuel. Alberto convida Ester para ir a Natal fazer

compras para Samuca. Donato é condenado a 20 anos de pri
são. Taís e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa que
está guardando o .dinheiro da indenização dado por Alberto

para quando Cassiano voltar.

• GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
Juliana expulsa Nando de sua metade da ilha. Carolina

convence Analú a não contar para Felipe o que aconteceu

e afirma que vai ajudá-Ia a resolver seu problema. Lucilene
descobre que Frô sabia de Ulisses e Vânia. Felipe tenta falar

com Roberta sobre o sumiço de Nando e Juliana. Roberta de

cide ir para a Positano. Carolina surpreende Ronaldo com sua

postura. Isadora tenta descobrir algo sobre a sabotagem na

loja. Manoela gosta de ver Fábio sofrendo o que ela já sofreu

no passado. Nando avisa a Juliana para não nadar perto das

pedras. Roberta convida Felipe para almoçar. Dominguinhos
cozinha para Charlô. Nando salva Juliana, mas acaba se ma

chucando. Felipe e Roberta conversam. Dalete fala para Frô

que ela precisa assumir que gosta de Kiko. Lucilene enfrenta
Ulisses. Felipe repreende Carolina por iniciar uma obra sem o

seu consentimento. Juliana vê Nando com febre e se apavora.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Helô explica o andamento da investigação para Waleska e

pede segredo. Rosângela liga para Garcez do celular de Adam.

Wanda afirma que voltará para o Brasil. Lívia manda soltar Ro

sãngela. Drica desmente a mãe e Stenio fica intrigado. Áurea
reclama de Érica e elogia Morena. Lucimar aceita se encontrar

A vida ou é uma aventura
audaciosa ou não é nada.

HelenKeller

Salve Jorge
Jô é transformada em "gostesona" para investigar tráfico

.A preparação de Jô (Thammy Miranda) para seu primeiro
trabalho como espiã pela Polícia Federal exigirá muito mais do

que aulas de autodefesa e tiro em Salve Jorge, daGlobo.Aescrivã
terá quevirar uma gostosona e se passar por uma das novas garo
tas de programa da boate na qual Lívia (Claudia Raia) coloca as

com o coronel. Diva tenta descobrir com Lurdinha quem é o

homem que está investindp em Vanúbia. Lucimar evita falar

com Theo sobre o que aconteceu com Morena. Nasce o fi

lho de Demir e todos comemoram. Mustafá tenta convencer

Berna de que não a traiu. Helô fala para Morena que precisa
conversar com Mustafá. Drica não aceita que Stenio reate o

casamento com Helô. Lucimar fala com Nunes sobre Wanda.

Lívia tenta disfarçar sua reação depois de ser dispensada por
Theo. Carlos anuncia para Leonor que vai se separar. Amanda

descobre o segredo de Carlos.

• CARROSSEL· SBr - 20H30
Helena explica a Davi que não deve existir diferenças por

questões religiosas. Mais tarde, na Escola Mundial, Helena
conversa com Alberto, pai de Jorge. Ela explica que Jorge hu

milhou um colega de classe por-ele ser judeu. De repetente
surge no campo o atacante do Santos, Neymar, Todos saem
correndo para abraçar e falar com o ídolo. No fim do treino,
Neymar fez uma proposta para o time da Escola Mundial, se
eles vencerem o campeonato poderão jogar com o time sub-

11 do Santos 'na Vila Belmiro. Durante os jogos, Graça chega
na arquibancada toda maquiada, com vestido rosa choque e

com os cabelos soltos. Cirilo marca um gol. Para comemorar,

ele dança com os amigos a coreografia que aprenderam com

Neymar. Jorge se machuca durante a partida e vai para o ban

co, surpreendendo todos, Rabito entra em seu lugar.

• BALACOBACO . RECORD . 22H
Violeta confessa ter criado Vitor para descobrir a identi

dade de Marcelona, deixando Vinagre revoltado. Isabel decide

entregar Arthur para a polícia, mas Abigail a impede e diz que

chantageou o pai de Norberto. Zé Maria e Cremilda estranham

a recuperação milagrosa da barba de Deodoro/Osório. Lucas
pede que Catarina continue se encontrando com Arthur. Nor

berto briga com Arnaud e Fabiana se desespera ao pensar

que pode acabar foragida. Violeta pede que Vinagre guarde
seu segredo. Catarina esbofeteia Lucas e o expulsa da sua

casa Irritado, Norberto aceita que Arnaud fique em seu escon

derijo. Cremilda conta seu plano para roubar Aragão e Deodo

ro/Osório não gosta. Violeta conta para Duílio sobre sua briga
com Vinagre e diz que o garçom a está tratando com frieza.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
BBB13: Andressa,
Fernanda e Nasser

estão na firial
Com 66,39% dos votos, a veterana Na

tália foi a última eliminada do "BBB13" na
noite de domingo, dia 24. Indicada pela
líder Andressa .no sábado,' a gaúcha esco

lheu enfrentar Fernanda no 130 paredão do

reality. A final do "BBB13" será disputada
por Andressa, Fernanda e Nasser e vai ao ar
hoje à noite, na Rede Globo.

Marcello Antony sofre
acidente de carro
o ator Marcello Antony sofreu um aci

dente de carro Da tarde de sábado, dia 23,
em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mar-

.

cello jogou o carro para o matagal ao lado
da avenida. O ator realizou' a manobra para
se desviar de um caminhão que estava na

contramão e fazia, no momento, uma ul

trapassagem. A mulher do ator, Carolinie

Holinger, sofreu algumas escoriações e he

ma�o.mas no rosto" nas mãos e nas pernas.

jovens traficadas, que viram escravas sexuais. Jô ficará surpresa
com o traje que vestirá para se aproximar de Russo (Adriano Ga

rib), Irina (VeraFischer) e companhia. Coma ajuda de informan
tes europeus, Ricardo (Alexandre Barros) consegue colocá-la no
bordel e ela passará a ser o braço direito dos bandidos.

Horóscopo
Áries
20/3 a 19/i - Fogo

Excelente astral para comu

nicar o que pensa. O dia é ideal

para afivelar as malas e se deslo
car, À noite, você vai sentir um
desejo maior de compartilhar
sua vida afetiva, podendo iniciar
um' novo relacionamento. Cor:
tons pastel.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Não revele os seus projetos
de trabalho, O segredo, muitas
vezes, é a alma do negócio. Sua
intuição para fazer a coisa certa

na hora mais oportuna vai estar
ativada. No amor, sua dedicação
pode fazer a diferença. Cor: tons
escuros.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Não faltará energia, entu

siasmo ou confiança para atin

gir suas metas. À noite, a Lua

ingressa no seu "paraíso astral",
trazendo mais 'sorte e disposição
para viver a vida com mais leve

za, descontração e prazer. Cor:

verde-escuro.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Mostre toda a sua garra é

vontade de vencer. As profis
sões dinâmicas e competitivas
são as que mais se encaixam ao

seu perfil, mas evite se aparecer.
A Lua traz mais romantismo ao

seu relacionamento afetivo. Cor:
bege.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

É O momento ideal de expan
dir as suas atividades de traba
lho, bem como o seu público.
No campo afetivo, você poderá
esbanjar diplomacia, amabili
dade e capacidade de agradar.
O romance será favorecido. Cor:
azul.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

"i. Quanto mais interesse você
demonstrar por suas atividades,
maior será o seu progresso e o

seu destaque profissional. A Lua
revela o desejo de ficar juntinho
da pessoa amada e sua necessi
dade de segurança vai aumen
tar. Cor: roxo.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Deixe a individualidade de
lado. É o momento ideal de tro
car ideias e ampliar o seu círcu
lo social. A Lua ingressa em seu

signo àmeia-noite, favorecendo o
desejo de compartilhar a sua vida
sentimental. Cor: tons claros.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Esta é uma fase em que o

seu progresso profissional está
em evidência: faça a suá parte!
Convém concentrar suas ener

gias no que julga ser prioritário.
Lembre-se de manter a discri

ção no campo afetivo. Cor: ver
melho.

pa. É assim que você vai atrair
o interesse e a simpatia das pes
soas. À noite, não economize
em gentileza ou amabilidade: o
romance ganha estimulos. Cor:
amarelo.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Bom dia para quem trabalha
em casa ou por conta própria. O
dia é altamente promissor para
quem quer alcançar a sua inde

pendência profissional. Há pos
sibilidade de ser assediado(a) ou
de assediar com mais facilidade.
Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

'<,

Sua expressão verbal vai
estar mais colorida, criativa e

bem-humorada, de modo que
a sua interatividade com o am-

.

biente se torne mais fácil. No

campo afetivo, o astral é de

grande harmonia: afinidades se
rão valorizadas. Cor: lilás.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Bom dia para recuperar um
dinheiro que julgava perdido.
Quem pensa em iniciar uma ati
vidade própria, aproveite o mo
mentol À noite, a Lua aumenta

significativamente a sua libido:'
curta a intimidade com seu par.
Cor:amarelo.

(.

c,

-
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Jaraguaenses reivindicam
, emancipação de Joinville

Pormuitos anos, a população de Jaraguá reivin
dicou a efetiva emancipação do Município de Join
ville. Diversos empresários, políticos, representan
tes da comunidade estiveram em Florianópolis para
defender a emancipação diante do' Congresso das

Municipalidades' Entre os "embaixadores" do Dis-
trito estavam: RobertoMarqnardt, RicieriMarcatto,
Germano Enke Filho, José Peters, Walter Janssen,
Walter Breithaupt, Waldemar Grubba, Artur Míil

,

ler, José Emmendõrfer e de Hansa - Dr. Guerreiro e

Gentil Luiz Vieira. Em 26 de março de 1934, Aristi
liam> Ramos, Interventor Federal de Santa Catarina,
elevou o Distrito à categoria de Município, através
do Decreto-Lei 565 e determinou como data de ins

talação do novo município o dia 8 de abril de 1934.

Jaraguá já despontava no cenário econômico cata

rinense, e na data da instalação do município, 8 de

abril; a população compareceu para comemorar á

emancipação e a posse do primeiro prefeito, José
Bauer. O Ato foi presidido pelo Secretáriõ do Inte- �

rim e Justiça, Dr. Plácido Olímpio de Oliveira:

i o C�,"'" "��i��.�:'�;"'��", P"on,\ u >;
� ,\"<10 de s..�Ul Cuwl'imi, 1\<1 U� dil� aOfl" ntl'iliul..v.c.;"."
� Çt)1l.;dI!enllH!,l que CI� o,!isu'jtoi.l de ,ln'HIII.IIlt:11>lu!:lII;<I8
O �(l��l ,,,,I'dtlldL•.);)ílJlllhl'i'lQ ,) relld<l� �uf;<:l(!I�t�·� j>arn ee ..

• ••m!tt·

C: -fuiri��\�1(!::;'��Pi��'Io(l.� sua elcl"llÇliQ {i. l!!lln!clj,;i) trll.nt bé='

�. ���:a�Hd(lil���é:::��C:W��H��, fu'o;.grcU(l. il llllllClI' dll!!!,lU\'"h'I.
�

ht l"-p,r..., cl<>l(u.]iI A (.aro:&:Jlll)��C�:��,�,f(., CI>!ll '"

� ��il �t�\ld'�t;üo�Cd�'\i��l� � 1'�'��;l:�:Ó�� L�I�l�lt,��:�I:�J���d��
'u:.:! .; ecrn es M.'{lUiPlII,� H�.ni't:.� :

.

U
r Ar. Nt"'tf)�-!'al'!.1ud(l �n mnl� �1t..� C.IIINC<dl'\l ')Il nl\l IM-

-e ff������;:�Z�S���;�:�i?�l:i��F���:!�;�:l��: ::: :::C:It:
��be�.tlr"i (hd pf'J'l dlvlsor M· agU(l9 d«1i RI,,! Mne.;ufandul:Jr; (\
�tWl,gIU\ ulo,) <:lloO\1I,:rl11' (l.lll'1�cntl'l ,II) Hill <lI) Serre.

/1.(\ Slll._&!gulnu() Il diy!p'Qr de nl:ll(ll�éllll,,,,a'ni'o hrllgUll
1', Ija Hlos da TIll!.t<;, I) 11M t,,'o��(I!I l'Iio,\ II $orNL.<iQ M:m

Ao Ob!".-l'u!r.s atul'lls nmuee CIl1J'(I c di�tritll ai! UilllM
c u Mlllllclp!Q"<)O S�o Dcni4,

Irt,g�}�' g;:,���?'��;������::?::��.�;,���II�E\����!l�� Il�h�:
®l1f(! /l11l'1I se prlltcdbr n !n8t�lnl;',11) ,J,f)'LlOH) lI1\.mlelpIO.

- I\rt. 4_••_lw\-OSlIHHro � dJsposi�'iJ.eg um l)Outr.\rI�,
p",loo!(> du l�(>\'/i."Il!} em. J'l'lllriIUlo!lo.lis. 21� de marÇ;(.l d.l.

1934,'
.

Ari.r;lilfaflo n,mws
PMe/do Olimpío d.· Oll"eira

' .

. Através do Departamento deEducação do Es-

'lado, os professores de Jaraga!t estiveram reunidos
"emmarç0 de 19.43 para discutire demonstrar, atra

. ,v�s.de estudos intensos com os alunos, COnlO minis
tfar aulas de-qualida<!e e o cotidiano do'professor.
Era preciso expandir Os c.onhecip:lentos e técnicas
dôs professores. Foram palestrêntes o Dr. Elpídio
Barbosa) Diretor do Departamento de�EducaçãQ;
,L�iz Trindade, Inspetor Geral de Ensino; .roão dos

Santóã AIeã'Ó,'Iu,&p€tor Escolar de Escolas PaTticu
lares' e N�cionaliZaçã6 do Ensino; Joãó Romârio

,

Moreira; Insp�tor Escolar da' 9a Circunsqrição. Os
tràbalhos aoonteceram no Salão Nobre da Prefeitu
raMunicipal entre os dias 21 é 25 de marçe, D�ran
te a semana, também foi inaugurada uma exposição
com imagens do Brasil e jamais escolares de estabe
lecimentos de ensino do Estado.

,.

Ouer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para t)contato@beatrizsasse.com.br.
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Sandro Abel Borges completa
40 anos hoje. Que Deus sempre
ilumine sua vida! Quem deseja
felicidades com muito amor e

carinho é sua noiva Reli
Registro da cóntraternízação do Grupo de Estudos

do Curso de Direito da Católica/SC

comemorou aniversário
de 6� anos no dia 25. Chico Buzzi recebe hoje os

.

Quem deseja os parabéns, parabéns da família e dos Ana Flávi� Berri completou 13 anos

muitas felicidades e muita amigos que desejam muita no dia 24; Seus pais Beta e .Rose e

saúde é sua filha Angela ,

saúde e sucesso! Continue O'mano Pedro Henrique desejam as

e seu'màriçf,Ql Rotal1��1 ! IIi Illlll �p.'lIP91 essa pe�!?pafe�,l1!lefJ�IU!' � III, I 1má'i Sl iIlioaSl ibe;oçãos em :sua vida!

A Turma do Truco envia muitas energias posititvas para o Leio, que
está em recuperação. Estamos torcendo por você! Saudades!

Parabéns
Rovlna pela

. passagem de
mais um ano

de vida dia
22. Que todos
teus sonhos
se realizem
com muita

�paz, saúde e

7bençã$ de .

Deus.-Quem
lhe deseja
é seu irmão
·Marcio e

esposa

No dia 24, Aline-e Anderson,
� comph�tarafl! um ano çle multas
:-felicidades, cdmpanheirismo e muito
amor. As amigas Bruna e Fernanda

desejam felicidades ao casal
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Governo do Estado

Colombo sanciona lei que reajustamínimo regional
que representam os empregado
res e os que répresentam os tra

balhadores no Estado.
O incremento nas quatro fai

xas salariais varia entre 9,28% e

9,37%: A primeira faixa salarial
teve aumento de R$70Q para R$
765. A segunda faixa, que até en
tão recebia R$ 725, passará para
R$ 793. A terceira teve incre
mento de R$ 764 para R$ 835. A
quarta e última faixa salarial pas
sará de R$ 800 para R$ 875.

Florianópolis

O governador Raimundo
Colombo sancionou ontem, a lei
complementar que reajusta o sa
lário mínimo regional em Santa
Catarina. A lei 593 será publica
da no Diário Oficial do Estado
desta terça-feira, dia 26, com

efeito retroativo a i? de janeiro
de 2013, conforme havia sido,
acordado no início do ano nas

negociações entre QS sindicatos

Algumas categorias beneficiadas:

• Agricultura e pecuária;
• Indústrias extrativistas e de
beneficiamento;

• Empresas de pesca e aquicultura;
• Empregados domésticos;
• Indústrias da construção civil;
• Indústrias de instrumentos; musicais
e brinquedos;

• Empregados motociclistas,
motoboys e motoristas de

transportes em geral.

Empres� genuinamente CATARINENSE atua há 20,anos com
EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

ISem consulta �o SPG/SERASA
IGrédi.tos com excelentes taxas

ISem eobrança de seguro e tarifas

Ligue para

Jaraguá do Sul e Região

(47) 3370·5985

nós:

Demais Regiões do Estado

0800.480506
Opção '1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO'

Tabelionato Griesbach
Nótas e Protesto

EOlTALDEINTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SAN1l\. CADlRINA
Novo endereço: Rua Cel. Procópio Gomes de Olíveira, 380 - Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (4713274-1'700

EDID\LDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGj/SC, para a devida ciência,
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a-contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 241633/2013 Sacado: ADRIANA DE OllVEIRA RODRIGUES Endereço: RÚA PR0FHEN
RICH GEFFERT 356 - JARAGUA DO SUl-SC - CEPo Cedente: BRASIL SECURlTIZADORA SA Sacador:
- Espécie: CH - N'Tírulo. 000227-5, Motivo: falta de pagamentoValor: R$ !.l80,00 :Datapara pagamento:
02/04/2013- Valo, total a pagar R$L378,44 Descrição-dos valores: Valor do título: R$ 1.\80,00 - Juros: R$
122,32.Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligêncíà; R$ 16,27

,

Ápontamento: 241698/2013 Sacado:AGMRESDlURANTE lIDA Endereço: RUA FRlTZBARTEL70L- IA
RA@UÁDOSUL-SC-CEP:89256-120Cedente:FRIGORlFlCOTOMETINlIDA Sacador.- Espécie DMl
- N"Titulo: 15469 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 211 ,81i - Data para pagamento: 02/04'/,013-Valor
total a pagarR$287, 12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 211,86 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: RS
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$14,7!

�--�--------------.:_-------------------------------------------�------------------------------:----------------�-----
Apontamento: 241445/2013 Sacado: ALCENIR CANUTO WATERKEMPER Endereço: R GUlIHERMINA
REREmA LL\1A LENZI 268 - JARAGUADO SUL - CEPo Cedente:NA]JJlAR lIDAME Sacador: - Espécie:
DMl- N°TItulo: 1388/5 - Motivo: falta depagamentoValor: R$126,66 - Data parapagamento: 02/04/2013-
Valor total a pagaI:R$204,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$126,66 - juros R$ 0,38 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,83

I\pontamento: 241704/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOSTIDA ME Endereço: R ROBERTO ZIE
MANN 20r - Jaraguá do SuI-SC - CEPo 89255-300 Cedente: RED - FIDC MUITISEIORIAL LP Sacador:
UITRAPISO COM !MP lIDA Espécie: DMl- N°Titulo: N44165/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
605,87 - Data para pagamento: 02/04/2013- Valor total a pagar R$682,04 Descrição dos valores: Valo,

'

do.título: R$ 605,81- Juros: R$ 1,61 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50-l'liligência: R$14,71

Apontamento: 241087/2013 Sacado: CARiABEAIRIZSTEFANHAKDOS SANTOS Endereço: RUALUDO
VICOWEILLER 280 - ANO BOM - CORUPA-SC - CEPo 89278-000 Cedente: HANSATUR TRANSPORTE E
'TURISMO lIDA Sacador: - Espécie: DMl- N° TItulo: 8541- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 85,50

- Data para pagamento: 02/04/2013- Valor total-a pagar'R$197,1I Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 85,50 - Juros: RS 0,31 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 CÓndução: R$ 24,50 - Dili-
gência: R$ 51,45

-

Apontamento: 240698/2013 Sacado: CARWS ROBERTO DEAGUIAR Endereço: RUA JOSE JACOB MAR
TINS 221 - ESTRADA NOVA - Jaraguá do SuI-SC - CEPo Cedente: INFRASUL -INFRAESTRUTIJRA EEM
PREENDIlvIENT Sacador: - Espécie: DMI- N° TItulo: YK0000009135120 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 134,41 - Data para pagamento: 02/04/2013-Valor total apagar R$212,13 Descdção dos valores:
Valor do título: R$ 134,41- Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 241669/2013 Sacado: DYNAMIKDO BRASIL lIDA Endereço: RUAMARECHALDEODO
RO DA FONSECA, 1I8S - CENTRO - JOlNVILLE-SC - CEP:,89251-702 Cedente: MlCROMECANICA IND
!MP EXP UDA Sacador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0I2018659C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
4,650,03 - Data para pagamento: 02/04/2013-Valor total a pagar R$4,747,74 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 4,650,03 - Juros: R$ 27,90 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241631/2013 Sacado: EDER RAMOS RIBEIRO Endereço: RUA BERNARDO DORBUSCH
2330 AIT 202 - VILA LALAU - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: FRANCISCA SOARES LUNG\JINHO
WNGO Sacador: - Espécie: CT - N° TItulo: SN - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.400,00 - Data

para pagamento: 02/04/2013- Valor totalra pagar R$2,600,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2,400,00 - Juros: R$ 124,80 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$16,27

Apontamento: 241348/2013 Sacado: ESPACO UM COMUNlCACAO VISUAL L Endereço: RUA JOAO
FRANZNER 393 - SAO LU1S - JARAGUADO SUL-SC - CEPo 89253-640 Cedente: EMPRESA JORNAUSTICA
FOUIA WNDRINA Sacador. - Espécie: DMl - N° TItulo: 354404/1 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 740,00 - Data para pagamento: 02/04/2013-Valor total a pagar R$812,52 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 740,00 - Juros: R$ 2,71 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

PROTESTO
Comerciários paulistanos reclamaram da quantidade de
trabalhadores sem carteira assinada. A estimativa é que 30%
dos empregados no comércio estejam sem o registro legal.

Art. la, Fica assegurado, aos professores da rede de ensino público e particular
de todo o município de Jaraquá do Sul, que estejam éxercendo suas funções, o pagamento
de 50% (cinquenta por cento) do valor realmente cobrado para o ingresso em locais que
promovam palestras, cursos, entretenimento e afins voltados à área educativa com apoio do
'poder público municipal.
Parágrafo único, A meia-entrada corresponderá sempre à metade do valor do ingresso
cobrado, ainda que sobre o seu preço incidam descontos ou atividades promocionais,

Apontamento: 241609/2013 Sacado: Gl,JILMAR(\ PIRES Endereço: RUA SAUDADE 92 FUNDOS - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: HORIZONTE TUR TURISMO Sacador: - Espécie: DMl - N° TItulo:

,

139/10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 510,00 - Data para pagamento: 02/04/2013- Valor total a
pagar H$622,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$oIO,OO - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

'

CÂMARA DE
VEREADORES
H J.HHU� DQ SIIl

Apontamentó:,24,l866/2013 Sacado: JAClELPEREIRA DE UMA Endereço: RUA MARIA UMBEliNADA
SILVA232 - Jaraguá do Sul-Sf - CEP: 89252-4�0 Cedente: 1M0BILIARlÀClZESMOBITDA Sacador. - Es

pécie:DMl-N°T,tulo: 28/,2012009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 -Data PaI" pagamento:
02/04/2013-Valor total apagar11$279,10 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,60 '

Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$_?4,50 - Diligência: R$18,65
_----------------------------------------------------------------------------------_-----------------------------

..
---------

Apontamento: 241711/2013 Sacado: JONATHANALEXANDRE SABEL Endereço: RUA EUZEBIO DEPOY
59 - VILA NOVA - jaragué do Sul-SC- CEP: Cedente: SERGIO LUIZPEDROTTI Sacador: - Espécie: CH - N°
TItulo: 000072 8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300,00 - Data para pagamento: 02/04/2013- Valor
totãi apagarR$390,22Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - juros: R$ 25,10 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: RS 24,50 - Diligência: RS'5,27

Apontamento: 241864/2013 Sacado: JP TRANSPORTES lIDA Endereço: JOSE THEODORO RIBElRO'
1865 - ILHA DAFlGUEIR - JARAGUA DO SUL-SC - CEPo 89258-000 Cedente: AUTO MECANICA DIESEL
1l1\LY [1'DAME Sacador: c Espécie: DMl, - N'Titulo: 9000003148 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2,000,00 - Data para pagamento: 02/04/2013- Valortotal a pagarR$2,082,64 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2,000,00< Juros: R$ 7,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 241848/2013 Sacado: LAERCIO DUARTE Endereço:AVMARECHALDEODORO DAFON
SECA, 1188 - CENTRO - jareguã do Sul-SC - CEPo 89251-702 Cedente: VAUNE ACESSaRIaS lIDA EPP
Sacador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 17638/-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$107,76 - Data para
pagamento: 02/04/2013-Valor total apagarR$177,82Descrição dos valores: Valor do título:R$107,76- lu
ros: R$ 0,25 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241696/2013 Sacado: LEANDRO MARIINS Endereço: RUA 13 DE MAIO 445 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEPo 89255-400 Cedente:VSVCQMDETECIDOS lIDA Sacador: - Espécie:DMl - N'Titulo:
1/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 576,67 - Data para pagamento: 02/04/2013-Valor total a pagar
R$652,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 576,67 - Juros: R$1 ,53 Emolumentos: R$ 12,25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 241446/2013 Sacado, MAICOM ROGERIO PEREIRA Endereço: RUA PAULO KRAEMER
20 - jareguá do Sul-SC - CEP: 89254-520 Cedente: MARECHALPNEUS EAUTOCENTER lIDA Sacador: -

Espécie:DMl- N°TItulo: CF 2142/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 241,75 - Data para pagamento:
02/04/2013-Valortotal a pagarR$318,59Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 241,75 - Juros: R$ 0,72
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$16,27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 241865/2013 Sacado: MAICOM ROGERIO PEREIRA Endereço: RUAJOAQUIM FRANCIS
CO DE PAULA 816 - Jereguã do SuI-SC - CEP: 89254-710 Cedente: IMOBlIJARIA PIERMANN LIDA ME,
Sacador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 202 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Data para paga
mento: 02/04/2013-Valor total a pagar R$477,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros:
R$I,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: RSI6,27,

Apontamento: 241474/2013 Sacado: MANN COMERCIO E REPRESENTACOES lIDA Endereço: RUA
JOSEMENEGOm 409 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-190 Cedente: AUTO ElEfRICAGEVOCAR LIDA
Sacador: - Espécie: DMl- N°TIMo: 192001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 210,00 - Datapara pa
gamento: 02/04/2013- Valor total a pagarR$285,19Descrição dos valores: Valor do título: RS 210,00 - Juros:
R$ 0,63 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 241059/2013 Sacado: MARCEW ROCHA HEREDIA ME Endereço: RUA BERNARDO
DOURBUCHAITO 302 LI 02 2330 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEPo 89260-100 Cedente:VINCI & CIA lIDA •

- Sacador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 24820/01- Motivo: falia de pagamentoValor: R$415.05 - Data para
pagamento: 02/04/20.13-Valortotal a pagarR$487,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$415,05 - Ju
ros: R$ 2,21 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: RS 9,96

LEI N° 6593/2013

Assegura, aos professores da rede de ensino público e particular do município de
Jaraguá do Sul que estejam exercendo suas funções, o pagamento de 50% do valor realmente
cobrado para o ingresso em locais que promovam palestras, cursos, entretenimento e afins
voltados à área educativa com apoio do poder público, conforme especifica,

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE' JARAGUÂ DO SUL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a

Câmara Municipal aprovou e ele promulga ª seguinte Lei:

Art. 20, A condição prevista no artigo 10, para o recebimento do beneficio, deverá
ser feita mediante apresentação de comprovante de vinculo empregaticio ou funcional com a

instituição de ensino e documento oficial de identificação.

Art. 3". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 25 de março de 2013,

J05É OZORIO DE ÁVILA
Presidente

Apontamento: 241716/2013 Sacado: MIOTEITO EMPREENDIMENTOS IMOBIUAiuOS Endereço:RUA
RICARDO GRIMM OOlqSL02 - Jaragua do SuI-SC - CEPo 89254-760 Cedente: DIFUSODISTRPARAFUSOS
EWALD lIDA Sacador: .: Espécie: DMI - N° TItulo: 1010887-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
35,99 - Data para pagamento: 02/04/2013- Valor total-a pagar R$1I2,24 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 35,99 - Juros: R$ 0,13 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 241853/2013 Sacado: ORlON PREST SERVICOS COMPUTADORES Endereço: RUA REI
NaLDO RAlJ 60 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89251 -600 Cedente: GUMZ CONTABILIDADE E CONSUL·
TORIA EMPRESA Sacador: - Espécie: DMI- N° Título: 9200157280 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 250,00 - Data para pagamento: 02/04/2013-Valor total a pagarR$320,56 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 250,00" juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 2418,75/2013 Sacado: RAFAELADESOUze,.RODRlGuÊs Endereço: RUAPEDRO GONZA
GA 341- laraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente: MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
II Sacador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 032-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 410,76 - Data para
pagamento: 02/04/2013-Valor totala pagarR$480, 12Descrição dos valores: Valor do título: R$ 410,76 - Ju
ros:R$ 4,2'lEmolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 241878/2013 Sacado: RAFAEU'DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GONZAGA
345 LI 1- Jaraguá do Sul-SC - CEPo 89259-320 Cedente: MME INDUSTRIA E COMERCIO DE PIASTICOS
LT Sacador: - Espécie: DMl- N'Titulo'032-02" Motivo: falta de pagamentoValor: R$410,76 - Data para
pagamento: 02/04/2013-Valortotal a pagarR$478,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 410,76- Ju
ros: R$ 2,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 241788/2013 Sacado: SALUS VISIUM OTlCA=A Endereço: AV MARECHAL DEODO
RO DA FONSECA, 948 S103 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEPo 89251-700 Cedente: ONEIDEVAL
PLOITO l1\VARES ME Sacador: - ESpécie: DMl - N° Titulo: 1341-C - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 653,,'U - Data para pagamento: 02/04/2013- Valor total a pagarR$732,50 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 653,33 - Juros: R$ 9,36 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 241854/2013 Sacado: TECHNOCENTER TREINAMENTO E IDIOMAS LIDA Endereço:
RUA PRESIDENTE JUSCEliNO KUBITSCHECK 144 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP,.89252-050 Cedente:
GUMZ CONTABILIDADEE CONSUIIORIA EMPRESA Sacador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 9200157825
- 'Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 603,00 - Data para pagamento: 02/04(2013- Valor total a pagar
R$674,61 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 603,00 - juros R$1,80 Emolumentos: R$12,25 - Publi
cação edital: RS 23;10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96
------------------------------------------------*'--------------------------_**-----*---------------------------------------

Apontamento: 241937/2013 Sacado: TROPICAL DECK lIDA Endereço: R GlJILIlERME DANGKER, 161
- CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEPo 89251-460 Cedente: SHEPHERD NEGOCIaS I lIDAEPP Saca
dor: - Espécie: DMl- N°TItulo: 1694-A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.332,97 - Data para paga
mento: 02/04/2013-Valor total a pagar R$L408,55 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.332,97 - Ju
ros: R$ 5,77 Emolumentos: RS12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 24174112013 Sacado: UNIAO SAUDE lIDA Endereço: AV MARECHAL D. DA FONSE
CA,1188 CENTRO BR" JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO
VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: LUMINOSOS NEON GAS II Espécie: DMl- N° TItulo: 0017/0001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 550,00 - Data para pagamento: 02/04/2013- Valor total a pagar
R$621,64Descrição <los valores: Valor do título: R$ 550,00 - Juros: R$I,83 Emolumentos: R$12,25" Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "OConeio do Povo" na data
de 26/03/2013,
Iaraguã do Sul (SC), 26 de março de 2013,

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 27

,
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Representantes
Capacitar Representantes de Vendas para

um melhor entendimento e aproveitamento
nas negociações, entendendo, através do com
portamento do interlocutor, as melhores técrii
cas: e habilidades fundamentais aplicáveis no

dia a dia, conhecendo as necessidades distintas
dos vários tipos de clientes, commais eficiência
no atendimento, na busca de melhores resulta
dos. Este é o objetivo de qualificação que será

promovida pela Apevi, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, nos dias 6, 13 e 20 de abril.
O instrutor seráMarcia Magalhães.

Lourival Karsten

Destilaria
A Puríssima do Brasil - detentora
rtda marca Inox - levará suas ca

chaças aromatizadas para a ProWein,
evento que reúne mais de 4.500 ex

positores de 50 países na cidade de
Düsseldorf, na Alemanha. O público
esperado para esta edição do evento

é de 40 mil visitantes. A cachaça po
deria identificar o Brasil como a vodka
identifica a Rússia e a tequila o Méxi-

,

co, mas.até hoje, continua um produ- '

to quase que desconhecido, mesmo

com todo o sucesso que a, caipirinha
faz entre os estrangeiros.

Algodão
Muito embora os estoques mundiais estejam crescendo e não haja falta

de fibra no mercado mundial, os preços do algodão estão se aproximando
da maior cotação nos últimos 12 meses. O aumento no ano já está em 21%
e é motivado por previsões do Departamento de Agricultura dos EUA
de que a China deverá aumentar seu consumo do produto em 1,4%. O
mercado aproveitou para puxar os preços para cima.

Lei geral
A organização de uma Lei

Geral deMicro e Pequenas Em
presas no Estado mobiliza o

setor em Santa Catarina. Defi

nição neste sentido foi tomada
no 440 Congresso Estadual de

MPEs, realizado no final da se
mana passada, em Florianópo
lis, com a participação de em

preendedores e lideranças. O
evento tambémmarcou a posse
da nova diretoria da Fampesc
(Federação das Associações de
Micro e Pequenas Empresas).

,

Desvio ferroviário
Diante dos planos do governo fede

ral para o setor ferroviário, qual a lógica
de dar andamento ao desvio ferroviário
no trecho entre-Jaraguá do Sul e São
Francisco do SUl? Não seria mais pro
dutiva a implantação de uma nova liga
ção em bitola larga entre Mafra e São
Francisco. do Sul, destinando o trecho
atual para pequenas cargas para a fer
rovia litorânea?Esta é uma séria ame-

. aça à pretensão de nossa região de se

ver livre dos trens no Centro da cidade.

. (47) 3370-9115

,.
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íNDICE" PERíODO

7,25% 6,MARÇO.2013
0,000% 25.MARÇO.2013
1.210,03 MARÇO.2013
-0,67% 25.MARÇO.2013
-0,30% 25:MARÇO.2013
PETR4

.

18,59 -0,21%
VALE5 32,73 -1,42%
BVMF3 13,24 +0,46%

0,4134 26.MARÇO.2013

+0,35% US$108,050
0,00% US$ 1605,800 ,

COMPRA VENDA VAR.

2,Dl05 2,0120 +0,05%
1,9800 2,0800 +0,48%
2,5813 2,5830 -1,07%
3,0475 3,0496 -0,40% �

TR

CUB

, BOVESPA

NASDAQ

AÇÕES

POUPANÇA
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM.

DÓLAR TUR.

EURO
LIBRA

• COPAPEL
Atua fortemente em toda a

região esta empresa que
hoje comemora 37 anos de
atividades, durante os quais
se firmou no mercado.

• LEIER
Um serviço totalmente
diferenciado é prestado
pela empresa que controla o

Plano de Assistência Familiar
Leier, que hoje comemora 14
anos de atividades.

Sincor
. Uma interessante iniciativa é

a do Sincor-Sõ, que desenvolveu
uma capacitação para promover

,
a preparação e inserção de jovens
de baixa renda no mercado de tra
balho. Os alunos qualificados são
indicados para contratação' pelas
empresas do segmento.

Apevi
Acontece hoje, no auditório do

, Sesi, mais uma edição do "Apevi nos
Bairros". No encontro seráministra

/

da a palestra "Aumente seus lucros'
administrando o seu tempo" e, após,
realizadas atividades complementa

, res que incluem momento para tro
ca de cartões, durante coquetel.

PACOTE INCWI;
• f!a§�_ojja� 800l'los Aires Curitiba voandoGol. 3 Noites no hotel escolhido

• TItiJadll> aefOportll> hotel aeroporto privativo. Citv tour • Bolsa de viagem

p,. porpeHOlÍ em apartamento duplo com hóspedallem no hotel
0e1.1.I#ei 1.150 462,00mal5 usd 090,00 de taxas de embarque (3 estrelas)

HoMj� I.IS!) 490,00mais USO 90,00 de taxas de embarque (3 estrelas)
�O.aile1Maípjí US!)498,00mais'uM 90,00 de taxas de embarque (4 estrelas)
MeIlá'_Alru USO 714.00mais USO 9'0,00 de taxas de embarque (S estrelas)

, Temos outras opçõesde hotéIs dIsponíveis •

'. Forma de pagamento: Á vista 4% de desconto, .

Pj!!celado: entrada de 25% + taxas e o.saldo em 06 x sem juros no cartão o� no cheque,

Valo(e§ e di§lIl1>mblJidades, sujeitos a alteração sem prévio aviso
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www.gumz.com.br
{47}3371-4747

Consultoria Empresarial
CRe/SC, 006269/0

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
•

Desde 1978

MUNiCíPIO DE SCHROEDER

'ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETiÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N2. 03/2013-FIA
PROCESSO LlCITATORIO N2. 03/2013-FIA -

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para
conhecimento dos interessados através da Comissão de Licitações,
informa que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos en

velopes e abertura da licitação, realizada em 21 de março de 2013,
na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, loca
lizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, localiza
do na Rua Marechal Castelo Branco n2. 3201, Centro, Schmeder/SC,
credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h4Smin e Aber

tura do processo: às 09h, tendo como objeto a contratação de pres

tação de serviços de profissional PSICOPEDAGOGO, a fim de atender
a-demanda de' crianças e adolescentes que apresentam dificuldade

de aprendizagem e não acompanham o processo regular de ensino,
possibilitando 'através de um tratamento clínico um maior aproveita
mento no desenvolvimento de aprendizagem com total de 600h/ano,
20h/se.manais, sendo um paciente por hora da Secretaria de Saúde e

Assistência Social, do Município de schroeder/sc, conforme ANEXO

VIII-:- TERMO REFERÊNCIA.
O, Pr,efeito Municipal comunica aos interessados que a nova Sessão
de Abertura da Tomada de Preço nº. 03/2013-FIA, realizar-se-á em 10

de abril de 2013, na Prefeitura Municipalde Schroeder (SC), Setor de
Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Mu

nicipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro,
Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14hn

e Abertura do processo.: às 14h4Smim.
-

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obti
das na site do 'Municipio de Schroeder (www.schroeder.sc.govbr) ou
junto ao setor de'llcit-açõe:s 'de segunda a sexta - feira das Cl7h30mirí
às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 26 de março de 2013.

Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal

SOCIEDADE JOMACEL
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ATA DA ASSEMBLÉIA DE REUNIÃO

Aos vinte e. dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e

treze, às 17:30 horas, na empresa Jomacel Administradora de
Bens Ltda, com sede na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
405, centro, em Jaraguá do Sul/SC. Foi realizada Assembléia
de Reunião entre Sócios desta Sociedade Limitada, ao qual
compareceram os sócios José Heidemann e Maria Hellmann

Heidemann, que integralizam conjuntamente 100% da capital
social da sociedade limitada. Portanto, foi alcançado quorum
para se efetivar esta assembléia. Presidiram esta. assembléia o

Presidente José Heidemann, convidando o senhor Jadir Murara

Machado-Lopes, presente na assembléia para ser o Secretário.
Esta reunião teve como ordem do dia, discutir a redução do

capital social, alteração da razão social, alteração do objeto
social e alteração do endereço da sociedade. Iniciada a reunião,
o Presidente falou quanto à necessidade de fazer a redução
do capital social, pas'sando de R$ 3.500.000,00 (três' milhões
e quinhentos mil reais), para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), alteração da razão social para Jomacel Representações
Comerciais Ltda, inclusão no complemento do endereço
para sala 02 e a alteração do objeto social para o serviço de

representações comerciais. Efetivadas a discussão e a votação,
foram aprovadas as alterações sem reservas ou restrições. Por
fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer
uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não
existindo manifestações, o Presidente encerrou a Assembléia. O
Secretário lavrou a presente ata e executou a sua teltura, que em
seguida foi assinada pelos sócios presentes, pelo Secretário e

pelo Presidente.

Jaraguá do Sul/SC, 22 de fevereiro de 2013.

José Heidemann - Presidente
Jadir Murara Machado topes - Secretário

Maria Hellmann Heidemann - Sócia
José Heidemann - Sócio

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FBTADODESANfACATARlNA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - CHRIS1l\ JNGEHILLEWAGNER, Interven-

.

tora

Rua28deAgoston'1918- Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no triduo legal (3 dias úteis). alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for{ern)
residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo ém conformidade
com os arts. 995, 997 c/c L023. todos do CNCG).

Protocolo: 42886 Sacado:ALCEU FRANCISCO BISONl CPF: 517.058:939-53 Endereço: RuaDuque de
Caxias n' 263, Centro, 89275·000, Schroeder Cedente: OESA COMERCIO E REPRFBENTAÇOFB IlDA
CNP): 81.611.931/ooOl-28 Número do Título: 2709435U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO BRADFBCO SA DataVencimento: 06/03/2013 Valor: 248,45 Líquí
dação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60. Edital: R$ 15,oo
Protocolo: 42900 Endereço: RuaDuque deCaxiasn' 263, Centro, 89275-0oo, Schroeder Cedente: OESA
COMERCIO E REPRFBEN1l\ÇOFB LIDA CNP): 81.611.931/0001·28 Número do Título: 272543JU

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFBCO SA Data
Vencimento: 05/03/2013 Valor: 191,27 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 42766 Sacado: AUANDI TEXIlL IlDA CHOSPlTEX) CNP): 0l.2�5.555/000l-47 Endereço:
Rodovia SC 416 n' s/n', Area Industrial, 89108-000, Massaranduba Cedente: INMEfRO -INSllTUTO
DEMETROWGIACNP): 00.662.270/0001·68Número do Título: 101209101 Espécie: Certidão da Dívi

daAtivaApresentante: PGF . PROCURADORIA GERAL FEDERALDataVencimento: 01/03/2013 Valor.
250,26Líquídação após a intimação: R$12,25, Condução: R$32,99. Diligência: R$ 37,60. Edital:R$15,oo

Protocolo: 42562 Sacado: ANTONIO FRANCISCO ALVES CPF: 457.179.159-34 Eodereço: Rua Ma
rechal Castelo Branco n' 2149, Centro, 89275-000. Schroeder Cedente: FM FACIDRlNG FOMENTO
MERCANTIL lTDACNP): 11.811.333/0001-17 Número do Título: OoOoo7-8 Espécie: ChequeApresen
tante: FM FACIDRlNG FOMENTO MERCANTIL IlDADataVencimento: 26/10/2012 Valor. 5.170,00
Liquidação após a intimação: R$ 12,25,.Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42991 Sacado: CELSO DOlAD\CPF: 029.509.919-47 Eodereço: EstradaMassarandubinha
n' s/n,Massarandubinha, 00000·000. Massaranduba Cedente: COOPERJIJlVA CRED. RURAL INTER
SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número do Título: 090201J53AO Bspé
cie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMJCA FEDERAL Data Vencimento:
15/12/2012 Valor: 96;17 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$
37,60. Edital: R$15,00

Protocolo: 42831 Sacado: CLEVERTON BUENO DOS SANTOS CPF: 041.501.9IL·74 Bndereço: Rua
Blumenau n' 227. Centro, 89275-oo0, Schroeder Cedente: SL SERVIÇOS DE COBRANÇAS IlDA CNP):
06.910.636/00ÓI-57 Número do Título: 02-05-CBS Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica
ção Apresentante: RANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/03/2013
Valor: 450,00 Liquidação após a intimação: R$12.25. Condução: R$ 24.14, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00 /

Protocolo: 42434.Sacado: DELeIO sEBASTIAo DOS SANTOS CPF: 053.728.029-44 Endereço: Rua
Carlos Eggert n' 497, Sossego. 89275-000, Schroeder Cedente: PPEDRA - COMERCIO E lNTERME
DIACAOlIDA CNP): 82.104.597/0001-89 Número do Título: 729183-1 Espécie: Espécie de Contrato
Apresentante: PPEDRA - COMERCIOE INTERMEDIACAO IlDADataVencimento: 10/02/2013 Valor.
7.171,20 Líquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 42646.Sacado: DONALDO ZILS CPF: 484.094.809-72 Endereço: Rua Barão do Río'Bran
co n' 2134, Duas Mamas, 89275·000, Schroeder Cedente: OLEGARlO SOARES MARilM ME.CNP):
07.799.999/oo01-20 Número do Título: 8243 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:BANCO DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 05/03/2013 Valor:
195,00 Líquídaçãoapõs a intimação: R$12,25, Condução:R$ 24,14,Diligência:R$ 37,60, Edital:R$15,00
-;----------------------------------------------------:-------------------------------------------------�--------------

.

Protocolo: 42995 Sacado: DOUGlAS RANGHETTl CPF: 039.811.989·99 Eodereço: Rua I' Braço
do Norte n' s/n, Primeim Braço do Norte, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERJIJlVA CRED.
RURAL INTER SOliDo LUIS ALVES - CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número do Título:
40220122301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMJCA FEDERAL
Data Vencimento: 15/12/2012 Valor: 710,60 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
77,43, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42657 Sacado: HORSTGUNllIERSCHENKEL CPF: 418.266.989-49 Endereço: RuaDuque
de Caxias n' 407, Centro. 89275-000, Schroeder Cedente: OMNI S/A CRÉDITO. FINANClAMENID E
INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/00<)1·02 Número do Título: 1.00773.oo00l66.08 Espécie: Nota Pro
missóriaApresentante: OMNI S/A CREDITO, FlNANCL\MENTO E INVESTIMENTO Datavencímen
to: 12/05/2008 Valor: 9.101,52 Líquidação após a intimação: R$12.25, Condução: R$24,14, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42775 Sacado: IL RFB1l\URANfE E PIZZARIA IlDA CNP): 06.921.745/0001·70 Endereço;
Rua Antonio Zimmennann n' 1J9, Centro, 89270·000. Guaramírim Cedente: BANCO COOPERAIl
VO SICREDI SA CNPJ: 01)81.521/0001-55 Número do Título: 19124171 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 07/02/2013 Valor.
168,00 Uquidação após a intimação: R$ 12,25. Condução: R$ 5,00, Dilígência R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42941 Sacado: NIlTO LUIZ KLUG CPF: 454.503.669-49 Endereço: Rua Mario Bagatoili
n' 703. VUa Paraíso, 89275-000, Schroeder Cedente: TRENTO ATIVOS E FOIv)ENTO IlDA - ME CNP):
11.254.201/0001-31 Número do Título: 850260-9 Espécie: Cheque Apresentante: TRENTO ATIVOS E
FOMENTO IlDA - MEDataVencimento: 09/01/2013 Valor: 3.000,00 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 24.14, Diligência: R$37,60. Edital: R$15,oo-

Protocolo: 42988 Sacado: OLMAALVESME CNP): 15.700.21J/0001-04 Endereço:RuaVictorBramorski
n' 530, Centro. 89198-000, Massaranduba Cedente: RIO BBANCO EQUIPAMENTOS IlDA ME CNP):
06.952.176/0001-20 Número do Título: 165001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CA!XA·ECONOMJCA IiEDERAL DataVencimento: 07/03/2013 Valor: 395,00 Líquídação após a inti

mação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37.60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42842 Sacado: ONICEVOElZ CPP: 026.067.099·50 Eodereço: Rua II de Novembro n'
275, Patrimônio, 89108-000, Massaranduba Cedente:')AVEL JARAGUAVElCULOS PECAS SERVlCOS
LIDACNP): 79.501.862/0001-58Número doTítulo: 0046404003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVendmento: 07/03/2013 Valor:
294,oo Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$44,10, Diligência: R$ 37.60,Edital:R$15.00

Protocolo: 42992 Sacado: PAULO CESAR GlMENEZ CPF: 004.204.499-57 Endereço: Rua Segundo
Braço n' s/n', Guarani Mirim;89108-0oo, Massaranduba Cedente: COMERCIO DEVIDROS ROMJG
IlDACNP): 05.891.218/0001-05 Número doTítulo: ooo.000.657Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXAECONOMJCAFEDERALDataVencimento: 10/03/2013 Valor: 409,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 64,09, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42650 Sacado: SILVIO SCHNEIDER CPF: 031.187.139-92 Endereço: Rua Alberto Reck n'
616. Patrímonio, 89108-oo0, Massaranduba Cedente: COOPERJIJlVA CREn RURAL lNfER. SOliDo
LUIS ALVES· CREDIALVES CNP): 04.430.100/0001-09 Número doTítulo: 43oo-400-2010-537 Espécie:
Cédula de CréditoBancário por IndicaçãoApresentante: COOpERJlJlVACRED. RURALINTER. SOliDo
LUIS ALVES· CREDIALVES Data Vencimento: 10/01/2013 Valor: 5.oo0,oo Liquidação após a intima

ção: R$12,25, Condução: R$ 44, lO, Diligência.Râ 37,60. Edital: R$ 15.00

Protocolo: 42889 Sacado: TATIANE ROSA CPF: 042.959.069-56 Endereço: RuaVergilio Nart n'OI,
Amizade, 89270·000, Guaramirim Cedente: SICOOB - SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNP):
03.9QO.819/0001-99 Número doTítulo: 418 Espécie: Duplicata de \TendaMercantilpor IndicaçãoApre
sentante: B1Y'CO BRADESCO SA. DataVencimento: 10/03/2013 Valor: 184,50Uqllidação após a inti-
mação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24.50,Edital:R$15,oo.

.

Protocolo: 42541 Sacado:VALERlO DEOliVEIRAONOFRE CPF: 015.509:519:63 Eodereço: RuaMa
rechal Castelo Branco n' 1370, Centro, 89275-000. Schroeder Cedente: OLEGARlO SOARES MARTIM
ME CNP): 07.799.999/0001-20Número do Título: 3588 Espécie: Duplicata deVendaMercantíl por Indi
cação Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMJRlM DalaVencimento: 01/03/2013
Valor: 275,00 Liquidação após a intimação: R$12.25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15.00 -

Protocolo: 42757 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco ne 1370. Centro, 89275·000. Schroeder Ce
dente: OLEGARIO SOARFB MARTIM ME00): 07.799.999/0001-20 Número do Título: 3576 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA· AGENCIAGUARA·
MJRIMDataVencimento: 07/03/2013 Valor: 300,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$37,60, Edital: R$ 15.00

Guaramirim, 26 demarço de 2013.

, OHRJS1l\ lNGEHJLLEWAGNER, Interventora

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL N° 04/2013. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE

PREÇOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA sOCIAL. TIPO: Me
nor Preço por Item. OBJEJO: Constitui objeto da presente licitação, a

seleção de propostas, visando ao Registro de preços para AQUISiÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS ao longo de 12(doze) meses, destina
dos às famílias em vulnerabilidade social atendidas pelos programas
do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificações e

quantidades descritas nôANEXO I do edital eANEXO ill- Minuta da Ata
de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666 de 21/06/93,
Lei Federal nO 10.520/2002, de 17 de julho de 2}l02 e DECRETO n°

.

6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA EN
TREGA dos ENVELOPES: Até às 09 horas do dia 09 de abril de 2013,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguà do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CRE

'DENCIAMENTO, disputa de preços e abertura. dos envelopes serão as

09h30 do dia 09 de abril de 2013, na sala de reuniões da Gerência
de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO:R$
1.042.966,80 (Um milhão, quarenta e dois mil, novecentos e sessenta
e seis reais e oitenta centavos) INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital

poderá 'ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraguadosuLsc.gov.br . Jaraquá do Sul (SC), 21 de março de 2013.

I
t
1

EUCI CRISTOFOLlNI
Gerenciadora do Fundo Municipal de Assistência Social

EDITAL PREGÃO PRESENCIÂL 15/2013. Processo:

002/2013-Fujama. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚ
BLICOS FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE
- FUJAMA: TIPO: menor preço por ITEM. OBJETO: O presente
edital consiste na aquisição de veículos, novos, zero quilômetro,'
em conformidade com as normas do CONTRAN, de acordo com

as especificações e quantidades descritas rio item I do edital e
'minuta de contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 09 de abril de 2013, no
Setor .de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaràguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Mo
lha. O CREÓENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos

envelopes serão as 14:00 horas da mesmo dia, na sala de reuni
ões da Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento estimado

para aquisição: R$ 205.780,On (duzentos e cinco mil setecentos
e oitenta reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser

. obtida no endereço-acima ou via Internet no endereço www.jara-
guadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 18 de março de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul 1 Vara da Família, Infância e Juventude
Rua Guilherme Cristiano Wacherhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-

300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jagfam@tjsc.jus.br
Juíza Substituta: Francielli Stadtlober Borges Agacci

Chefe de Cartório: .Cláudia Jenichen Janssen

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS - COM PRAZO DE 30 DIAS

Alteração de Regime de Bens n2 036.10.009624-2

Interessado(s): Eliane Welk Kreutzfeld e Nivaldo Kreutzfeld

Objetivo: Imprimir a devida publicidade à mudança (alteração do regi
me de casamento, de comunhão parcial de bens para separação total de
bens), visando resguardar direitos de terceiros, nos termos do artigo 1º,
do Provimento nº 13/2003, da Corregedoria-Geral de Justi.ça .de Santa

Catarina. Por intermédio do presente, os interessados ficam cientes de

que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como para atender ao objetivo supra mencionado, querendo, no
lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de março de 2012.

Faça como manda a lei:
Publique em jo.rnal de grande circulação
o jornal O GORR�IO DO POVO atende preceitos
da lei 28.9/SA por enquadrár-se como jornal
diário de grande Circulação local e regional.

Balanços, atas, editais, demais publlcaçües legais.

(41) 2106-1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Detentos são punidos
p<?r tentativa de fuga
CASTIGO Três

presos envolvidos vão

passar por medidas
disciplinares e oito

devem ser transferidos'

Dábora Remor

Oito detentos do Presídio Re

gional de Jaraguá do Sul
devem ser transferidos para ou

tra unidade e outros três presos
devem cumprir medidas discipli
nares depois de uma tentativa de

fuga frustrada, no domingo. Du
rante uma operação pente-fino,
na manhã de ontem, duas ferra
mentas e uma chave artesanal fo
ram apreendidas.

'

Entretanto, ainda não foi 10-
calizada a serra que teria sido
utilizada para cortar a grade,
descoberta pela Polícia Militar
na tarde de domingo, durante o

banho de sol. "Os policiais que
trabalham na guarda externa da
unidade notaram movimentação
atípica dos detentos e ficaram
monitorando a área até perce
ber que dois serravam as grades
enquanto outro avisava sobre a

LÚCIOSASSI

PRESíDIO Presos tentaram serrar uma gráde no domingo. Ação foi flagrada pela segurança

presença da polícia", explicou
o chefe da Comunicação do 140
Batalhão da PM, capitão Aires
Volnei Pilonetto.

Duas barras já haviam sido
cortadas e o grupo trabalhava
em uma terceira, com o obje
tivo de abrir um retângulo na

grade superior. "Foi uma ten

tativa bastante ousada", definiu
Pilonetto. A grade daria acesso

à área utilizada pelos sete po
liciais militares que fazem a

Segurança externa do presídio
diariamente.

Agentes prisionais, com o

apoio da Polícia Militar, reali
zaram uma varredura em to

das as celas, na manhã de on

tem. Foram encontrados dois

espetos - barras de ferro com

ponta afiada - e uma chave

de algema artesanal. "Identi
ficamos três pessoas entre os

envolvidos com a tentativa de

fuga e eles vão cumprir medi
das disciplinares nos próximos
30 dias. Outros oito detentos
serão transferidos, provavel-,
mente durante esta semana

ainda", informou o chefe de se

gurança da unidade, Eberson
de Abreu.

Risco à vida

Homem tenta se jogar de
ponte em Jaraguá do Sul

Uma cena inusitada. Um homem

" parado corri as pernas para fora do
'corrimão da ponte, em uma posição
que de longe sugeria uma tentativa
de suicídio. O assunto é tabu, mas sa

ber como agir ao flagrar uma situação
como esta, que aconteceu na tarde de
sábado na ponte da Rede Feminina, no
Bairro Baependi, em Jaraguá do Sul,
pode ajudar a prevenir uma tragédia.

"Na verdade eu tive segurança

para agir porque tenho formação
com técnicas de imobilização, era

uma situação perigosa, na hora você
só pensa em ajudar", destacou o

.

Bombeiro Voluntário, William Hen
rique Fritzke que flagrou a cena e fez
o salvamento forçado da vítirria.

-

O homem de 35 anos foi liberado,
mas logo em seguida fez uma nova

.. Fritzke (E) agarrou o homem

que tentava se jogar da ponte e evitou o suicídio

tentativa caminhando, nos trilhos
em direção ao trem. Os Bombeiros

. de Jaraguá do Sul levaram a vítima

'para o Hospital São José.
"Para o voluntário do Centro de Va

lorização a Vida, Helmuth Schwerttner,
a principal ação em uma situação como
esta é ouvir a vítima. "Tudo depende da
situação, mas geralmente é preciso ou
vir o que a pessoa sente e o maior erro
é dar opiniões", afirmou. Grande parte
çlas pessoas que tentam suicídio estáem

situação vulnerável, e se mal sucedidas

se arrependem em seguida.
_

Uma ação de resgate só deve ser

praticada por profissionais. Por isso
a melhor saída é buscar ajuda dos
Bombeiros ou Polícia Militar, que
são treinados fisicamente e psicolo
gicamente para enfrentar a situação.

Atropelamento
Pedestre não
resiste emorre
Foi sepultado em Guaramirim o

homem de 30 anos que foi atro

pelado enquanto tentava atra
vessar aBR-2S0, próximo a um

posto de combustível, na noite '

de sexta-feira. Maicon Hammer
Schmitt teria sido atingido por
um Gol, e o condutor do veículo
não parou para prestar socorro
à vítima. Schmitt foi socorrido
com suspeita de fraturasmúlti
pas e traumatismo craniano, e
morreu no Hospital Padre Ma
thias, na madrugada de sábado.

Acidente

Feridos recebem
alta de hospital

Já receberam alta dos hospi
tais São José, de Jaraguá do Sul,
e Padre Mathias, de Guarami

rim, as cinco pessoas que se fe
riram num acidente -na Rodovia
do Arroz, na tarde de domingo.
A colisão frontal entre um Palio
e um Uno aconteceu próximo à
linha férrea que corta a SC-lOS

(antiga' 413), em Guaramirim,
por volta das l7h.

Os dois ocupantes do Palio,
de 33 e 36 anos, foram socorridos
com suspeita de traumatismo
craniano e diversas fraturas pelo
corpo. Eles foram encaminha
dos pelo Serviço de Atendimen
to Móvel de Urgência (Samu) ao
Hospital São José. Os ocupantes
do Uno, um casal de Joinville e

uma passageira, de 4� anos, ti

veram ferimentos leves e foram
conduzidos pelos Bombeiros
Voluntários de Guaramirim ao

Pronto Atendimento da cidade. '

De acordo com a Polícia Ro

doviária Estadual, o Palio teria

invadido a pista contrária, cau
sando o acidente. Dentro do ve

ículo, foram encontradas, latas
de cerveja, mas o motorista não
fez o teste do bafômetro devido
aos ferimentos.

Moto

Colisão fere
um naBarra
Um jovem se feriu depois de
bater a moto que dirigia contra
um carro, na Rua Feliciano Bor

tolini, na Barra do Rio Cerro,
.em Jaraguá do Sul, por volta
das uhgo de ontem. O motoci
clista de 27 anos foi conduzido
ao Hospital São José.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BETO COSTNAVANTE!

MESCLA 'Veteranos' Dian (colete) e 'novato' Ricardinho interagem no atual elenco

CSM revê a

torcida contra
.

Carlos Barbosa
APRESENTAÇÃO Em preparação para a Liga Futsal,
equipe jaraguaense recebe os atuais campeões mundiais

Após diversos Jogos
preparatórios, che

gou a hora da CSM atuar

em solo jaraguaense. Em
mais um amistoso, reen
contra seus torcedores

hoje, às 2oh15, na Arena
Jaraguá. O adversário
será o tradicional Carlos

Barbosa, atual campeão
mundial, que se prepa
ra para a disputa da Taça
Brasil de Clubes.

Além do duelo de duas

equipes tradicionais, os

torcedores terão. o atrati
vo de conhecer as novas

caras da CSM para 2013.
Entre os contratados, o ala
Nenê valoriza o clássico e

espera sair vitorioso. "Por
se tratar de um clássico,
o jogo tem importância

enorme. O apoio dos tor
cedores será importante e

esperamos retribuir com

uma boa partidapara cha
mar o público ao nosso .

lado. Queremos fazer um

grande espetáculo, mas o

nosso' principal objetivo é

vencer", comentou.
Remanescente, o ala

Dian quer passar uma boa

impressão ao torcedor.
"Vamos enfrentar um ad
versário difícil, mas esta

mos preparados. Perder
um clássico sendo amisto
so ou não, nunca é bom",
endossou.

Responsável pela pre
paração física do elenco,
Mauro Sandri garante a

evolução dos jogadores:
"Será um jogo difícil. Fisi-

camente a equipe vai ser

exigida, mas nós espera
mos uma crescente. O co

meço da Liga Futsal vai ser
excelente na parte física e o

decorrer das fases vai com

provar isso", enfatizou.

Análise
O técnico Sergio Lacer

da acredita que o amistoso
servirá para uma boa aná
lise. "É uma satisfação vol
tar a Arena, onde o públi
co sempre esteve ao nosso

lado. Enfrentaremos uma

equipe' de qualidade, que
será um bom parâmetro
para a' Liga. Se o grupo
acreditar e tiver o espírito
competitivo, vai trazer a

torcida para o nosso lado",
finalizou.

www.ocponline.com.br

JUVENTUS

Diretoria anuncia renúncia , 1

1
l

O Juventus tem novo presidente. O
vereador Jeferson Luis de Oliveira as

sume interinamente a direção do clube,
substituindoJerri Back Luft. Ele, ao lado
de sua diretoria, anunciaram a renúncia
de seus cargos na noite de ontem.

Segundo Ricardo Barichello, então

vice-presidente jurídico, Jefferson foi o
único diretor que não renunciou, exata
mente para não deixar o clube sem co

mando. Barichello lembra que existem

diversos casos de políticos eleitos que
.

exercem atividades em clubes de futebol
e que não existem impedimentos legais.

No seu discurso de despedida, Luft
enalteceu o aprendizado e disse ter sofrido
uma grande injustiça. "Renuncio contra a

minha vontade. O que fizeram comigo é
o mesmo que pegar um animal no pasto
e deixar passar sede por vinte dias. Posso

gàrantir que está sendo cometida a maior

injustiça da história de Jaraguá do Sul".

CONTRARIADO I,.uft afirma ter sido injustiçado, mas renuncia à presidência

CSM(PRÉ-FABRICAR/MANNES FUTSAL SE REENCONTRA COM A TORCIDA!

Hoje às 20:15 na Arena Jarag.uá.
Em jogo com sabor de revarrche, a equipe enfrentará o time de Carlos Barbosa.

(
!
I
\
Jogador: Dian
Posição: ala
Camisa: ,7

Jogador: Hugo
Posição: pivô
Camisa: 23

Jogador: Daniel
Posição: ala
Camisa: 13

Jogador: Pepita
Posição: ala
Camisa: 8

Jogador: Renatinho
Posição: ala
Camisa: 77

Jogador: Léo
Posição: pivô
Camisa: 11

Jogador: Nenê
.

Posição: ala
Camisa: 4

"�-----�r
r

_.-------.,_

'j

,_:..;..:;.&.. 1
Jogador: Tárek
Posição: ala
Camisa: 27

Jogador: Guto
Posição: ata
Camisa: 9

Jogador: Batista
Posição: pivô
Camisa: 30

[
Jogador: Jaime
Posição: goleiro
Camisa: 2

Jogador: Jeanl a�i,s_r ! j
Posição: go!eirq' i) ,: ,; , I lI·
Camisa: 19,1, r i J.i,I,'i ,II

Jogador: Raul
Posição: pivô
Camisa: 22

Jogador: Djony
Posição: goleiro
Camisa: 1

Jogador: Boca
Posição: goleiro
Camisa: 20

PATROONAOORES
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BETO COSTA/AVANTE!

Henrique Porto

AV E!

Chegou ao fim a 'Era Luft' no Juventus. E sem suces

so, assim como tantas outras' que o antecederam. Sua

gestão teve altos e baixos. De herói, passou a vilão. Mas
creio que Jerri não deve ser crucificado pelo insucesso.
Ao menos tentou fazer diferente. Que a mudança era ne
cessária, isso ficou claro nos últimos dias. Só não concor
do com o momento em que ela aconteceu. Falta menos

de um mês para o fim do Catarinense. Será que não dava

para 'segurar o rojão' por mais alguns dias?

Voleibol
A quadra da Praça

Ângelo Piazera encontrou
um novo uso no fim de
semana. Incontestável o
sucesso do campeonato de
voleibol de areia. E já se

planejam novos eventos

para o local, como um
torneio de futvôlei e
o retorno do streetball,
entre outras ações.

Pecado
Ainda sobre o

Juventus, foi um pecado
a derrota para o Avaí.
O assunto foi tema de
rodinhas de bate-papo
por toda a cidade. Mas

prefiro acreditar que o

que estamos plantando
agora, iremos colher
em breve. Nossa final
tem data marcada: 7 de

abril, contra o Guarani.

Coloque esta data na
agenda e 'se prepare
para torcer. Vale a

permanência na elite.

Grande estilo
De tirar o

fôlego a decisão do
Torneio de Verão de

. Schroeder. Loes e Baga
protagonizaram uma

grande final, digna de

campeões. O título foi

para Blumenau, mas
para nós fica a certeza
do surgimento de mais
uma força no salonismo
amador da região. O
Baga dá a impressão que
veio para ficar. Neste

caso, seja bem-vindo!

Sthe.mart
IDIOMAS I one®
o jeito inteligente de aprender inglês! (47) 3371-7665

,,'
www.tlJesmarloneidiomas.com.br

atendimento@thesmartoneidiomas.com.br1l1li tIJesmaJfDnei'd

/

MAIS UM Depois de Indaial, o 'bicho-papão' Loes co.memora o título do Torneio de Schroeder

Loes fatura o hi
em Schroeder

Andrei, do Baga, colocou a bola
na trave. Na cobrança seguinte,
Alê marcou 7 a 6, garantindo o

bicampeonato ao Loes.
,

A terceira colocação ficou
com aAngerô/Cruzeiro, de Mas
saranduba, que aplicou 4 a 1 na

Coremaco/Posto 'Cidade/Jartec,
de Schroeder. O certame' teve
uma média de 7;6 gols por par
tida. Xoxo, da Coremaco, foi o
artilheiro, com 12 gols.

EMOCIONANTE Equipe esteve sempre à frente, mas o Baga igualou.
Definição se deu nos pênaltis e a sorte estava com os blumenauenses

0200 Torneio de Verão de Luan descontou. Cirô ampliou
Schroeder teve uma final dig- para os blumenauense, mas João

na de sua tradição. E, pelaprimeira marcou duas vezes e devolveu a

vez na história, o título foi decidido igualdade. O Loes voltou à frente
nas penalidades, após empates no com gols de Maicon e Silvio, en
tempo normal e na prorrogação .. quanto o Baga reagiu e alcançou
entre Loes Materiais de Constru- 'o empate, com Clebinho e João.

ção, de Blumenau, e Baga/Asteca/ Na prorrogação, o placar não
GT Society, de Jaraguá do Sul. saiu do zero e a decisão foi para

No tempo regulamentar, os tiros livres, onde o equilíbrio
igualdade em cinco gols. Ivan e permaneceu até as cobranças
Silvio abriram frente para o Loes. alternadas. Foi quando o goleiro

Futebol

Barra/Ponte,
Basquete

Só vitórias
no SubI7

'" -

ecampeao
O basquete de Jaraguá do Sul

.somou três vitórias no fim de se

mana, em partidas válidas pelo
Campeonato Catarinense Sub17.
No feminino, o triunfo foi sobre
Rio do Sul, por 44 a 26. No mas

culino, vitórias sobre Itajaí (103
a 20) e Rio do Sul (64 a 29). As
equipes voltam a atuar após o fe
riado de Páscoa.

O campo do Grêmio Garibal
di sediou a decisão da 2a Copa,
Tricolor da Barra, no sábado.
O Barra/Ponte Preta faturou .o
'Troféu Global Pisos' após vencer
o Guarany por 5 a 4, nos pênaltis.
Com bola rolando, empate por 1

a 1. O Atlético Enec foi terceiro e

o Grêmio 99�,quarto. A competi
ção foi preparatória ao Varzeano.

Bicicross

Títulos no.'
Brasileiro ::

O bicicross jaraguaenses
disputou no fim de selIlana as

etapas iniciais do Campeonato
Brasileiro, realizadas em Brus

que. Os 12 atletas garimparam
quatro títulos: Elite Meu (com
Luis Markiewicz), Junior Men
(Felipe Gonçalves), Girls 15/16
(Maria Izabelli) e Boys 12 (Igor
Neves).

Voleibol

Placar recorde na decisão da Copa Jaraguá de Duplas
A Praça Ângelo Piazera rece- gregando atletas de sete municí

beu no fim de semana a 1 a Copa pios da região. E,.após 4o-jogos,
Jaraguá de Vôlei de Duplas. O os títulos ficaram com Nelma e

evento contou com 24 duplas, Vanessa, no feminino, e Daniel
sendo 12 em cada naipe; SPIjlr, (,�:��gn,% no :ljwsc�l�nq._A final

masculina, contra Davidson e

Anderson teve o placar recorde
de 38 a 36. O campeonato abriu
o calendário de eventos da Fun

dação M�nicipal de Esportes.
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Sem empolgar,
Brasil empata
com a Rússia
NO S r CO Atacante Fred marca no fim e evita mais

uma derrota da seleção treinada por Luiz Felipe Scolari

Agência Avante!

CO'm gol nO's minutos

finais, O' Brasil arran
cou um empate diante da
Rússia em 1 a 1, ontem,
em Londres, Após perder
para a Inglaterra e empa
tar com a Itália, O' técriico
Luiz Felipe Scolari segue
sem saber O' gosto da vitó
ria no retorno ao comando
da Seleção brasileira.

Sensação Europeia, a

Rússia exerceu bom do
mínio de jogo e criou di
versas jogadas de perigo,
AO's 27' do segundo tem

po, Fayzulin pegou rebote

e chutou forte para abrir
o placar. Quando tudo já
parecia definido, o Brasil

reagiu e por pouco não

chegou a vitória. AO's 44',
Hulk deu bom passe para
Marcelo, que avançou até
a linha de fundo e cruzou

rasteiro para Fred empa
tar a partida.

Na empolgação, a Sele
ção Brasileira partiu para
O' ataque e por pouco não

chegou a vitória. NO' en

tanto, os russos souberam
se defender e garantir a

igualdade no marcador.
"Fico feliz em represen

tar o meu País. É uma hon-

ra vestir essa camisa. Dei
O' meu melhor, tentamos

ganhar o jogo, mas infeliz
mente não conseguimos",
declarou O' atacante Hulk.

Desta vez, O' lateral ja
raguaense 'Filipe Luis, do
Atlético de Madri, ficou
de fora da partida, ceden
do lugar a Marcelo.

CO'm o terceiro resulta
do negativo consecutivo,
Felipão iguala as marcas

de Carlos Alberto Parrei

ra, em 2003, e de Falcão,
em 1990, que também
iniciaram a jornada como

treinadores acumulando
maus resultados.

DECEPÇÃO Novamente Neymar não rendeu o espetado com a camisa canarinho

Fórmula 1

Vettel vence e Massa chega em quinto
A segunda corrida da

Fórmula 1 na temporada foi
marcada por fatos inusita
dos. NoGP daMalásia, o ale
mão SebastianVettel confír
mou a sua primeira vitória,
ofuscada por divergências na

o equipe. Em segundo, o ale-

mão desrespeitou a ordem
da RBR e ultrapassou o seu

companheiro, o australia
no Mark Webber. A atitude
foi repudiada pelo chefe da
escuderia. "O interesse dos

pilotos pode ser conflitante
com O' das equipes.' Feliz-

mente, não houve acidente",
declarou Christian Horner.

o

Com péssima 'largada,
o

o brasileiro Felipe Massa
encerrou a prova na quinta
posição. "Foi uma corrida
muito complicada. NãO' es-
tou 'satisfeito", finalizou.. 1 • J ,

\Barça X Neymar
Neymar está cada vez mais per

to de consumar a sua transferência

para a Europa. Segundo a imprensa
espanhola, O' jogador possui um pré
contrato com o Barcelona e a transfe
rência ocorrerá em 2014. A negociação
envolveria cerca de R$ 143 milhões. Se

confirmado, Q valor se tornará a maior

transação da história.

Expulsão repercute
No último domingo, o Botafogo

venceu o Madureira, mas o resultado
não foi O' foco do jogo. Por desacato às '

ordens do árbitro Philip Georg Benett,
o holandês Seedorf contabilizou a sua

primeira expulsão na equipe carioca e a

segunda na carreira. Em forma de pro
testo, o clube emitiu riota chamando o

juiz de prepotente e despreparado.

Imperador negocia
Em busca de soluções para o ata

que, O'S dirigentes do Palmeiras estu

dam a contratação do atacante Adria
no. No entanto, dar uma oportunidade

.

ao jogador é visto com preocupação
pelo técnico Gilson Kleina. "TO'dO' ho
mem é.recuperável, mas ele precisa dar
o primeiro passo, Se ele quiser jogar, é
acima da média", declarou.

Cleber preocupado
Em dois jogos disputados no retur

no do Carioca, O' Flamengo somou ape
nas um ponto e começa a ver seus con

correntes se distanciarem na briga por
uma vaga nas semifinais. Maestro do

time, o meia Cleber Santana demons
tra preocupação. "Perdemos pontos
importantes. Vamos corrigir e buscar a
recuperação", declarou.

"

Onibus apedrejado
. .

NO' domingo, um conflito por pou-
co não resultou em tragédia. Mem
bros da torcida do Avaí, que viajaram
até Jaraguá do Sul, teriam sido sur

preendidos por integrantes de uma

torcida organizada do Joinville, mu
nidos de pedras e paus. A confusão
teria ocorrido próximo ao entronca

mento das BR's 101 e 280.

Ney supera Thlê
Sem' conhecer derrota há 24 jogos

no Morumbi, o técnico Ney Franco

colocou o seu nome na história do Tri
color, Com 18 vitórias e seis empates,
quebrou o recorde de Telê Santana.

"Superar a marca do Telê tem um síg
nificado especial para mim", comen
tou. O SãO' Paulo não perde noMorum
bi desde 12 de agosto de 2012.

Autuori no Vasco
Topando mais um desafio na car

reira, O' técnico Paulo Autuori assumiu
O' comando do Vasco e tem a missão de
elevar a equipe ao topo. "Aceitei esta
oportunidade, pois não quero apenas
título, mas sim uma boa estrutura de
futebol, Eu agradeço a chance", o co

mentou. Autuori contou com aprova
ção unânime da torcida.

, Deco retorna
J

f

Após um período afastado dos gra
mados, o meia Deco retornou no em

pate em o a o com o Duque de Caxias
e não teve o rendimento desejado; na
visão da torcida. Inclusive, foi alvo de

protestos solicitando a sua aposenta
doria. Um dos responsáveis pelo su

cesso do Flu, o jogador não vive boa
fase e deixou o campO' desapontado.
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,Res. Soberano
Vila Nova

Estágio Atual
da Obra

Apto Tipo 01: 01 Suíte
mais 01 donnitório,
sala de estar e jantar;

sacada com

churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc
social, garagem". Apto
Tipo 02: 01 Suíte mais
02 donnitórios,sala de
estar e jantar; sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. A Partir de

R$ 213.0ºO,OO

Apartamentos com 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira, cozinha, área de serviço e 01 ou 02 vagas de

garagem. Acabamento: REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SAlAS, PISO
LAMINADO EM MADEIRA NOS DORMITÓRIOS, PORCElANATO NAS

SAlAS, PREPARAÇÂO PARAAR SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL.

A Partir de R$ 235.000,00

Apartamento com 02 dormitórios, sala de estar e jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de serviço, bwc social, 1 vaga dé

garagem. A Partir de R$ 155.000,00
Condi Amizade· Amizade

Casa com 01 suite, mais 02 dormitórios, banheiro
social, sala de estar-e jantar, cozinha, lavanderia,
churrasqueira e garagem. R$ 275.000,00

Terreno no Lot, Viena

e sacada, 2 demi
suites, ampla sala de

jantar/estar oom sacada
e churrasqueira,
cozinha, área de serviço
com estenda!, lavabo,
02 vagas de garagem.
(SOMENTE 02 APTOS
PORANDAR)
R$ 400.000,00
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