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Literatura

Papo para os leitores '"

Crônica

Recordações da Páscoa
A jaraguaenseAmanda Steilein, de 18 anos,
é a terceira convidada do ano no projeto
"Ciranda Literária", da Biblioteca Pública
Municipal, hoje, às 19h..

Quando criança, acordava no domingo
e, entre a sonolência e a realidade, via
no chão, ao lado da cama, a cesta cheia.

eLYANDRIA SILVA, PÁGINA 10

Controladoria investiga
supostas irregularidades
FISCALIZAÇÃO Obras de asfalto, pagamento de horas extras e contratação de escola de samba

são alguns dos atos realizados pela administração passada analisados por comissões.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6e7

BR-280

Na espera
HENRIQUE PO�TO/AVANTFJ doIbama

A assinatura da ordem de

serviço para o início das
obras de duplicação entre
o entroncamento com a

BR-I01 até Guaramirim,
depende da liberação do
licenciamento ambiental.
PÁGINAS

Júri

Condenado,
mas livre
Servente Flávio Roberto
Soares Araujo, de 34 anos,
foi setenciado a cinco anos

e seis meses de detenção
por tentativa de homicídio;
mas vai responder
processo em liberdade.
PÁGINA20

Guaramirim �

Asfalto deve
ser realidade
Moradores da Rua Anélio

Nicocelli, aguardam
o início das obras de

pavimentação da via.
Trabalhos devem iniciar

. " . .

Vltona promissora

na semana que vem e

vão durar seis meses..
CSM, do estreante ala Nenê, mostra seu cartão de visitas ao torcedor e bate Ca�I,(i);t?I�fl��9,!?�:"P,�rIí21� r11�'iI1[�l1lj�to,�p. R�GIMJ2�l! I! I R�G'NA:f, I I f ii li .1. d I f •
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DO LEITOR
-,

Dizerounão
dizer, eis a questão!

1'{.

Digo o que penso, logo, sou condenado suma
riamente. A maioria das pessoas está ple

namente disposta a ouvir, desde que o que você
tenha para dizer seja condizente com o que elas

querem ouvir. Caso contrário, adulto vira crian

ça e a argumentação perde espaço para a chanta

gem emocional.
,

É muito "discordo porque não gostei" e pouco
"discordo e justifico o motivo".

E quando você externa a sua opinião?! Aí
você assina a própria sentença condenatória. Aos
montes surgem críticas, pouquíssimas delas fun
damentadas.

Porque não se está acostumado a ouvir con- -

trariedades.
O comum é seguir o bando e dançar no ritmo

que a banda toca.
É assim que a maioria faz.

_

E o meu temor quanto "às maiorias" é que
elas pouco sabem onde estão, e são elas que deci
dem para onde nós todos vamos. Ouvi falar que
chamam isso de Democracia.

Infelizmente, neste País, a maneira mais fácil

para que você seja odiado é justamente dizer o

que se pensa.
Embora as pessoas não percebam que esta é a

arma mais poderosa que possuímos para mudar
qualquer situação.

Ser levado com a correnteza, junto à maioria,
é infinitamente mais fácil, mais cômodo, porém,

.

não resolve problema algum, não gera mudan

ças, desenvolvimento.

Quero ver mesmo aqueles 'que têm coragem
.
de dar a cara a tapa, e de dizer: discordo de tal

posicionamento e te digo o porquê.

Penso, logo existo (René Descartes)

• Karine Odorizzi,Advogada

·COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

pam 8redacao@ocorreiodopovo.éom.br

COMENTÁRIO

Elas, enfeites
O cara disse a verdade e le

vou um sonoro porrete, está
"apanhando" até agora. Mas que
fique claro, ele foi sincero, os ou
tros que andam por aí é que são
falsos. Já conto ..

Foi assim: Dia destes, falando
.

sobre as mulheres que aparecem
na capa da revista americana Es

quire, o editor britânico da revista
fez uma declaração absolutamente
verdadeira, levou, por isso pedra
das críticas. Sabes o que ele disse?

Apenas que as mulheres que ele

põe na capa da revista são "orna

mentais", que elas são enfeite. E

disse 'mais: - "Eu poderia mentir
se dissesse que nós estamos inte
ressados no cérebro delas. Não es

tamos. Elas são objetos, enfeites".
Agora me diga, ele está errado? Se
você me disser que sim, que ele

LUIZ CARLOS PRATES

está errado, vá lá dentro e ligue a

televisão. Espere um pouco e veja
os anúncios de cerveja, de auto

móveis e outros tantos produtos
puramente ou basicamente para

-r-,

hómens, faça isso.
Em exposição de automóveis,

que é um tipo de exposição para
homens-bebês, não os quero cha
mar de crianças ou impotentes,
só dá mulherão encostada no car

ro, chamando a atenção. Elas são
iscas para os "impotentes" apai
xonados por carrões e máquinas
fortes, exatamente o que eles não

são ... Quer dizer, as "iscas" fazem
parte da propaganda, parte indis
pensável, os caras sabem o que fa
zem. A Esquire tem toda razão ..

A ·quem cabe reagir? Claro:. _a�
mulheres. Veja o que acoI1{ec�
aqui entre nós, basta que a mulher
ajude uma velhinha a atravessara
rua e logo recebe um convite para
posar nua ... E elas aceitam. São as

mulheres que se colocam à dispo
sição, não quero dizer à venda ..

Luto, ou lutei muito, pela cau-

sa das mulheres, mas confesso

que estou cansando, é quase uma

luta sem esperanças. Além disso, é
só observar como os pais educam

guris e gurias, os guris para serem

garanhões e as gurias para irem ao /

"altar" ou às passarelas, como ob

jetos, "enfeites", como disse o edi
tor da Esquire. De quem é a culpa?

precisa ser pútrido por dentro para fazer farra com uni po
bre animal indefeso, cansado, estressado. Aliás, vale para
toda e qualquer "brincadeira" de mau gosto com animais.

Que os pútridos vão brincar com seus pais, com- seus pais.
Vou ficar esperando pela "farra" de algum boi, ah,vou ...

• Depressão
Você já encontrou alguém em depressão na noite de

lua-de-mel? Ou quem sabe logo após ter recebido um

baita prêmio da Mega-Sena, já encontrou? Alguém ficará

depressivo ao ouvir do chefe que foi promovido ou que
vai ganhar um aumento? Claro que não. É isso, depres
são surge dos abatimentos perceptivos da mente, das

desilusões, da falta de esperança, das frustrações, das in
quietações ... Enfim, da falta de entusiasmo, de ocupação
saudável da mente. O melhor remédio para a depressão
é mente ocupada, apaixonada, entusiástica. E isso inde

pende da idade, depende da "boa" cabeça ...

• Falta díaer
Não, não vou desistir. Continuo lendo e ouvindo de tudo

sobre a boate Kiss, de Santa Maria. Os "videntes" do passa
do continuam a dizer bobagens e a pregar inúteis medidas
preventivas. Dizem todo tipo de bobagem,'m�s até agora
não ouvi um único homem, Homem, a;�flt�:ç Pª eylsa, e

"
• -,' _.::. �"�::::�.,, -�.:r,:;I': .'d{if:"". _"�"";� -.

mandar acender a luz nesses antros notUrilos.'D priineiro
passo na segurança é acender a luz, no escuro ninguém ja
mais vai achar a saída. O grande diacho é acharum Homem

para provocar a "revolução" ...

• Farra
Farra do boi? Eu desejo que a farra seja de algum boi...

Ah, vou juntar as mãos para que isso aconteça. O sujeito

Processo seletivo

Estágio noMinistério.Público
OMinistério Público de Santa Catarina abriu proces

so seletivo para estagiários de graduação de Direito e de

pós-graduação nas áreas de atuação da instituição, des
de que graduados em Direito. O valor da bolsa de estágio
de graduação, com jornada de 20 horas semanais,

é de

R$ 630,00. Já a bolsa de estágio de pós-graduação é R$
1.934,97 para 30 horas semanais. Ambas são acrescidas
de auxílio-transporte no valor de R$ 67,50. O edital está

disponível no site: www.mp.sc.gov.br. Os candidatos de

verão passar por prova escrita e redação, que serão reali
zadas no dia 5 de maio.A seleção final dos estagiários será
feita através de entrevista com os candidatos aprovados.

..

GAVIÃO NO
PARQUE MALWEE
Técnicos ambientais da

Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente (Fujama) e da
Universidade de Blumenau

(Furb) localizaram no Parque
Malwee uma espécie do
gavião-pombo-pequeno.
A ave, que corre risco de

extinção, foi vista na área
de preservação. Segundo
avaliação do pesquisador da
Fujama, Gilberto Adernar Duwe,
a presença desse gavião revela

que o parque possui uma
vegeta�ão em bom estado de

conservação, possibilitando
a sobrevivência desta

espécie rara e possivelmente
outras que ainda poderão
ser descobertas. O trabalho

já identificou cerca de 140
espécies de aves no município.

tOBITUÁRIO
• VITORIAASCICIA

NECKER, faleceu ontem, aos

85 anos, em Jaraguá de Sul.

Deixou enlutados-filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, tataranetos
e amigos. O sepultamento foi
realizado ontem, às 16h30, no
Cemitério daVila Lenzi.

ERRATA:
• Diferente do que foi

publicado na matéria
da página 4, da edição
de ontem, o nome

correto da integrante
do Conselho Municipal
de Trânsito de
Guaramirim é Ana
Gabriela Taranto Rosa.
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CHARGE EDITORIAL

Na espera de um.
crescimento sólido

Para alguns especialistas, as projeções
mais animadoras deste ano na eco

nomia são de que o Brasil deve crescer

3,5%. O percentual não é muito estimu
lante para um País que tem potencial de
figurar no topo das maiores economias
do mundo. Infelizmente, a lentidão !lOS

investimentos em infraestrutura conti
nua a empacar a Nação. E pelá que se

percebe, não há um horizonte que di
recione melhorias para destravar a bu
rocracia existente. Ela somente será re

-duzida com leis menos complexas e que
facilitem a atração de investimentos.

Para que o Brasil tenha uma força eco
nômica com percentuais mais elevados e

de forma padronizada, semmuitos abalos,
é preciso um planejamento de investimen
tos prioritários e que sejam acompanhados
por equipes técnicas de alto gabarito. Boas
rodovias eportos ágeis emodernos são exi-

gências básicas para qualquer empreendi
mento de grande porte se sentir estimula
do a investir aindamais no Brasil.

Boas rodovias e portos ágeis e

mod�rnos são exigências básicas
para qualquer empreendimento.

Para a região de Jaraguá do Sul, o fu
turo pode ser bem promissor quando a

duplicação da BR-280 for uma realidade.
Juntamente com o.plano que será im

plantado pela atual administração - cha
mado de JaraguáAtiva - há grandes pos
sibilidade da cidade ser fomentadora de

empreendimentos modernos e que apos
tam em comunidades que tenham como

diferencial, além da infraestrutura básica,
a qualidade de vida para os moradores.

Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira· Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
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r;;,� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
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LÚCIOSASSI

CAPINZAL
Em alguns trechos da ciclofaixa que passa pelo Bairro Baependi, em Jaraguá do Sul, o matagal
toma conta da área que margeia a via usada pelos ciclistas. Está na hora de um corte providencial.

"
Oscar, que

joga no

Chelsea.
Vanessa Tasquetto,

ex- bailarina do

Faustão, que
mira novo affair
futebolístico.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3152
10 - 38 - 44 - 47 - 59

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 884
01 - 04 - 07 - 08 - 09
10-12-13-15-17
18 - 19 - 20 - 21 - 25
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Rua Anélio Nicocelli
receberá pavimentação
GUARAMIRIM Governo do Estado vai repassar
R$ 1.,7 milhão para investimento na obra
Natália Trentini

OS moradores do Bairro Fi

gueirinha, em Guarami

rim, perderam a conta de quan
tas vezes ouviram promessas
sobre a pavimentação da Rua
Anélio Nicocelli, a principal via
de acesso à comunidade. Agora,
a espera deve chegar ao fim com

o início das obras marcado para
a próxima semana.

.

Há 30 anos, João Francisco

Alvez, 60, e sua família, convivem
diariamente com os problemas
de uma rua sem infraestrutura.
No calor, a realidade é o pó, já na

chuva, é água sobre a pista emui
ta lama. "Aqui é praticamente
uma rodovia, muito movimento,
principalmente por causa dos ca
minhões", comentou.

. A situação não é diferente

para Frank Guenther Grand

berg, 63 anos, que relembra o

quanto a comunidade lutou por
essa melhoria. "Estamos felizes.

Esperamos agora uma base bem
feita, com tubulação grande,
porque se o asfalto for fraco, vai
tudo com a chuva e com o mo

vimento", afirmou. Segundo ele,
em dias seguidos de chuva forte,
a água sobe cerca de um metro

FALTA DE ESTRUTURA Rua de terra é o principal acesso à
comunidade do Bairro Figueirinha, que aguarda as melhorias

..

em alguns pontos.
A rua receberá pavimen

tação em asfalto, drenagem
fluvial e sinalização em todos
os seus 2,9 quilômetros de ex

tensão. A obra custará R$ 1,7
milhão aos cofres dos governos
do Estado e Federal. A empresa
Adrimar Engenharia e Cons

trução, de Joinville, terá seis
meses para executar o serviço.

"Esse será um novo acesso

para os moradores e para quem
passa pelas cidades. Quem vai

para Massaranduba não preci
sará passar pelo trevo de Gua
ramirim para chegar a Jaraguá
do Sul e vice-versa", comentou
o secretário de Infraestrutura
da Secretaria de Desenvolvi
mento Regional de Jaraguá do

Sul (SDR), Otoniel da Silva.
Para a funcionária do setor

administrativo de uma empresa
local, Daniela Koslopp, 23 anos,
a obra trará melhorias para o

cotidiano dos funcionários. "Te
mos muitas despesas com os ca

minhões que estragam bastante
eom os buracos, vai ser melhor
principalmente para quem tra

balha no transporte", destacou.
Sem a necessidade de inves-

. timentos para a manutenção
constante da pista, a Prefeitura
também vai economizar; Se

gundo o secretário de Infraes
trutura de Guaramirim, Diogo
Junckes, a rua recebe patrola
mento toda semana e em dias
de solo caminhão pipa chega a

passar duas vezes.

Ligação com rodovia

Desenvolvimento local
A RuaAnélio Nicocelli é uma

importante via, pois faz a ligação
entre a SC-lo.8 (antiga SC-413),
em Guaramirim e a Rua Car
los Oechsler, no Bairro Ilha da

Figueira, em Jaraguá do Sul. A
estrutura deve ajudar a desafo

gar o trânsito naquele trecho. Os
moradores esperam que a pavi
mentação possa trazer outras

melhorias para a localidade.

Uma das principais reivin

dicações é quanto às linhas de
transporte coletivo. "Estamos
em Guaramirim, mas o ônibus
só tem ligação com Jaraguá do

Sul", comentou Grandberg. A
falta de manutenção no ponto
de ônibus que atende a comu

nidade, e que está em péssimas
condições, também é uma ques
tão levantanda.

Banco de dados

Auxílio para o

plánejamento
Um banco de dados com

fotos aéreas em alta definição
será-o ponto de partida para o

estudo e desenvolvimento de
todos os projetos em Guarami
rim. Chamado de mapeamento
aerofotogramétrico, o conjunto
de imagens traz uma visão ge
ral de todo o município, peça
fundamental para o cresci
mento ordenado da cidade.

Esse levantamento foi en

tregue gratuitamente para a

Prefeitura pelo governo do
Estado. Segundo o secretário
de Infraestrutura, Diogo Jun
ckes, o município não poderia
bancar o sistema, que custa

em torno de R$ 980 mil. "Va
mos utilizar em todo projeto,
para traçar uma nova galeria
ou uma estrada", disse.

Com imagens atualizadas
de Guaramirim, captadas entre
2011 e 2012, também deverá
ser atualizada a lista de edifi

cações no município. "É im

portante para a atualização do
nosso mapa urbano, e com le
vantamento predial poderemos
aumentar nossa arrecadação
de IPTU para o ano que vem",
explicou o secretário de Plane

jamento Urbano, Iran Siqueira.
Outra função importante será o
reconhecimento e mapeamento .

de áreas de risco, já que as fotos
formam ummapa preciso, onde
é possível reconhecer as fragi
lidades de cada ponto. ''Vai ser
importante para todas as secre

tarias no desenvolvimento de

ações", afirmou Junckes.
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PAGUE SEU 'PrlJ EM COTA ÚNICA ATÉ 10 SE ABRIL.
VOB� GANHA. DESCONTOS E Pt CIDADE TODA SA.I GANHANDO.

O desconto não incide sobre a taxa de coleta de lixo.

Informações 0800 643 3210
00 pr,""�re,, S!lt<J;r dep,�� (ii" A-e1@Jl;w.rta.
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Cancelas são avaliadas
nos cruzamentos férreos
VISTORIAS Prefeitura

cómprou 12 braços e

técnicos irão avaliar
o seu funcionamento

Carolina Veiga

A Prefeitura de Jaraguá do Sul
l"\..instalou 12 cancelas eletrô
nicas nos principais cruzamentos
da linha férrea da cidade. Foram

repostos nove braços de cinco
metros e três braços de sete me

tros de comprimento.
Porém, a Diretoria de Trân

sito não tem o levantamento so

bre se todas estão funcionando
corretamente. Ontem, quando
trem passou, a cancela que foi
instalada no cruzamento férreo
da Rua Procópio Gomes de Oli
veira não foi acionada.

Segundo o diretor de Trânsito,
Rogério Kumlehn, uma equipe
vai fazer uma avaliação da situa

ção de cada um dos equipamen
tos para ver quais precisam ser

consertados. Ele disse que a as

cancelas de Jaraguá do Sul es-

LÚCIOSASSl

CONSELHO Mario Pappen
focaliza as ações nos diálogos

EDUARQO MONTECINO

NÃO FUNCIONOU Cancela manteve o braço erguido na passagem do trem, ontem, na Procópio

tavam sem o braço de extensão.
"Existe um excesso de danos des
ses equipámentos, que por serem
muito leves, são muito frágeis e

quebram com facilidade.A gestão
passada não priorizou a reinsta

lação dos equipamentos de segu
rança", explicou.

Os equipamentos foram .ad

quiridos por meio de licitação de

registro de preço realizada em

dezembro de 2012. Foram licita
dos 12 braços de tubo de aço de
alumínio revestido COIl1 fibra de
vidro de cinco metros, ao custo

de R$ 5 mil cada e quatro peças
do mesmo material, mas com

sete metros de cumprimento, ao
preço de R$ 5,7mil.

Das 16 peças licitadas, a Pre.�

feitura comprou 14 equipamentos /

ao valor de R$ 72,8 mil. Ainda
há possibilidade de aquisição de
mais dois braços de cinco metros.

"Compramos os novos equipa
mentos e os reinstalamos. Pedi
mos para que a comunidade cuide
do que foi colocado e para que os

motoqueiros não se debrucem so

bre as cancelas", disse Kumlehn.

Prefeitura

Diálogo aberto com entidades de bairros
Intermediar a relação entre

o Poder Executivo e as associa

ções de moradores dos bairros
de Jaraguá do Sul. Essa é a prin
cipal função do Conselho Comu
nitário. Desde o início do ano, do
total das solicitações recebidas

pelo conselho das associações
de moradores, 70% foram des
tinadas à Secretaria de Obras e

pedem, sobretudo, consertos de

vias, tubulações e bocas de lobo,
limpeza de vias e a colocação de
macadame ou pavimentação.
Do restante, 20% foram para a

Fundação Municipal de Esportes
(FME) e dizem respeito à manu

tenção e construção de quadras,
praças e áreas de lazer, e os 10%
restantes correspondem às secre
tarias de saúde, educação, assis
tência social e habitação.

O assessor administrativo

responsável' pelo setor, Mario

Pappen, explica que o principal
trabalho realizado é o de receber

as solicitações das comunidades
e encaminhá-las, após análise, às
secretarias responsáveis. "Nosso
trabalho é realizar a ponte entre

as associações de moradores e o

Poder Executivo", explica.
Mais do que levar a informa

ção dos bairros até a Prefeitura,
o Conselho tem por obrigação
devolver à comunidade uma res

posta positiva ou negativa acerca
do que foi solicitado. "É mais im

portante eu chegar à comunida
de com uma resposta negativa,
mas com uma justificativa plau
sível para ela, do que dizer um
sim que nunca irá se concretizar
ou sem qualquer· retorno", expli
cou Pappen.

. Segundo ele, a falta de respos
tas à comunidade era uma das

principais queixas em relação ao

órgão. "O maior número de recla

mações que encontramos quando
chegamos aqui era justamen
te a falta de respostas", conclui.

Ujam
De acordo com a presidente da

União Jaraguaense das Associa

ções deMoradores (Ujam),Andrea
Ziehlsdorff, apesar de o trabalho
ter recém-começado, uma lista de

pedidos foi entregue pela entidade
para o Executivo, que tem adota
do uma postura de diálogo com

as entidades. "Agora estamos es

perando uma posição sobre o que
foi solicitado. Mas, o importante é

que, diferente do que acontecia an

teriormente, o diálogo começou",
afirmou. Foi entregue pela 15jam
uma série de pedidos de projetos
de apoio às famílias, principalmen
te de ampliação do atendimento
médico nos postos de saúde e do
número de vagas para a Educação
Infantil, a implantação de políticas
para a Juventude, como a abertura
das quadras escolares nos fins de
semana e a implantação de biblio

tecas p'ú��cap, nos.bairros.

BR-280

Obras ainda
em espera

_;.;;;-

A assinatura da ordem
de

,-

serviço autorizando
o início das obras de du

plicação do trecho 2.1 da

BR-280, que compreen
de 14 quilômetros entre o

entroncamento com a BR-

101 até início do novo con
torno rodoviário, em Gua

ramirim, ainda depende
da liberação do licencia
mento ambiental pelo Ins
tituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (Iba
ma) e pela Fundação Na
cional do Índio (Funai).

Em 2012, após a aber
tura do edital de licitação
para contratação da em

presa responsável pela
duplicação, foi estipula
do que o início das obras
aconteceria em fevereiro

ou, no máximo, março
deste ano. Agora, o De

partamento Nacional de
Infraestrutura de Trans

portes (Dnit), alega que
precisa da liberação da Li

cença de Instalação emiti
da pelo Ibama.

O documento, ainda

segundo o Dnit, só será
liberado após a conclusão
do Plano Básico Ambiental

(PBA) do projeto de dupli
cação, que precisará ainda
da anuência da Funai, já
que as obras atingirão ter
ras indígenas.

1
,

!
j

Novas ordeus
de serviços

Segundo o engenheiro
'

responsável pela obra, Ro
drigo Cigotte, a Sulcatari

nense, empresa vencedora
da licitação para duplica
ção do Lote 2.1 da rodo-

.

via, só iniciará montagem
do canteiro de obras após
a assinatura da ordem de I

serviços. "No
-

mais, não
estamos autorizados a li
berar informações antes

da assinatura do contra

to", concluiu Cigotte.
O

_

Lote 2.2, licitado
em fevereiro deste ano, e

que prevê a construção do
Contorno Rodoviário da .'

BR-28.o sobre o município
de Jaraguá do Sul, e?tá na

l ,rr1es)11a, situação.

II
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Convênios e contratos são investigados

'.-

TImbora o governo tenha descartado a sido paga pelo Estado, que acabou can

�ealização de uma auditoria externa celando o repasse de recursos por falha
nesse primeiro momento, por questões no processo administrativo, como au

legais e de custos, o volume de trabalho sência de uma nova licitação. Também
da Controladoria da Prefeitura de Jara- está sendo questionada a contratação do
guá do Sul tem sidó grande. Além disso, Sistema de Cbntroles, por R$196mil no
duas Comissões de Tomada de Conta ano passado, sem que o programa esteja
Especial foram nomeadas pelo prefeito implantado até agora..
Dieter Janssen (PP). Até agora, a Con- Outra suspeita de irregularidade está
troladoria já finalizou a investigação de na contratação de uma escola de samba,
sete processos referentes a iniciativas da por R$ 77,8 mil, em um processo que
administração de Cecilia Konell (PSD). contrariou os dispositivos legais. O pa
Entre os casos estão o asfalto da Rota gamento de horas extras sem controle na
dos Hotéis, que custou R$ 2,6 milhões Fundação Cultural é outra questão anali
ao cofre municipal, o que pode caracte- sada, assim como a compra de lanches,
rizar má gestão, pois a obra deveria ter

<,

em um total de R$ 13 mil, na mesma au-

tarquia, sem licitação. O tradicional even
to 'Jaraguá em Dança' também está sen
do analisado. Documentos comprovam
o pagamento da Sear à Fundação Cul

tural, de uma quantia de R$ R$ 29 mil,
sem registro da entrada do dinheiro no

caixa, "Não vamos fechar os olhos para
nada, nosso compromisso é com o con

tribuinte e com os dispositivos legais",
disse Dieter, ontem, ao ser questionado
sobre os procedimentos. Os sete casos

concluídos devem ainda passar por uma
das Comissões e a maioria será enviada
ao Tribunal de Contas do Estado e até
mesmo ao Ministério Público para que
sejam apontados os responsáveis.

EM FOCO FOTOS DIVUlGAÇÃO

Ao mesmo tempo em

que ganha visibilidade ao

assumir o Juventus, o vereador
Jeferson Oliveira (PSD)

fica com uma pedreira 'e tanto
na mão. Com o clube vivendo

uma situação financeira
de crise.e uma torcida

apaixonada, pode tanto ser

o mocinho como o vilão.

• • •

Professores já têm direito a

pagar meia entrada em eventos

promovidos no município
com apoio do poder público.
A lei, de autoria do vereador
.. João Fiamoncini (PT), foi

sancionada.

• • •

Pesquisadores da Fujama
e da Furb dão continuidade
às pesquisas que pretendem
catalogar às diferentes aves

que habitam o município.
O trabalho conta com o

apoio da Fundação Fritz

Müller, Baumgarten e

Malwee Malhas.

Buscando verba
Os vereadores JonyTribes (D) eWilson Jean Gessner, ambos do PMDB, estiveram

em Brasilia na última semana, em visita ao gabinete do deputadoMauroMariani, que
intermediou encontro noMinistério do Turismo. O objetivo é angariar recursos para
impulsionar o setor em Corupá, terra do Bananalaina e das belas quedas de água.

I
Médicos terão reajuste de 20%

Após finalizar os estudos de impacto financeiro, a Prefeitura de Jaraguá do
Sul deve repassar no primeiro semestre do ano um reajuste de 20% aosmédicos,
numa clara tentativa de segurar estes profissionais no serviço público. A defa

sagem salarial foi apontada como um dos principais entraves para a ampliação
do quadro_de funcionários em audiência pública realizada no ano passado pela
Câmara deVereadores.Aomesmo tempo, a Prefeitura encaminha a contratação
de médicos temporários e o edital para concurso público.

.'
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Outros em andamento
Pelo menos outro cinco processos estão sen

do investigados pela Controladoria por suspeita
de irregularidades. Entre eles está o Programa
Nosso Asfalto, que já foi alvo inclusive de proto
colo no Tribunal de Contas do Estado. O progra
ma consiste em uma parceria onde a Prefeitura

paga 33% dos custos da pavimentação e o res

tante é dividido entre os proprietários dos imó
veis (o morador de cada lado di rua paga outros
33% em média). Adenúncia levanta a possibili
dade de superfaturamento e também da não re
alização de alguns serviços contratados,

Horas extras e Result
AControladoria deve iniciar ainda hoje uma

auditoria no setor de Recursos Humanos do Sa
mae. Um auditor e um contador vão fazer uma
varredura nas horas extras pagas aos servidores.
As suspeitas envolvem pagamentos indevidos e

sem controle. O caso Result, que culminou com
a exoneração da responsável pelo Escritório-de
Gestão, em fevereiro, também está na pauta.

Nas comissões
Com a formalização de duas Comissões de

Tomada de Contas Especial, cada uma delas

composta por três titulares e um suplente, ou
tros procedimentos estão sendo auditados na

Prefeitura. São pelo menos 22 investigações em
.

andamento, envolvendo diversos setores. Um

dos possíveis problemas- está na Secretaria de
Assistência Social e inclui despesas sem licita

ção. O Programa Segundo Tempo e a utilização
daArena também passam por investigação.

Auditoria preventiva-,

Para evitar desperdício de dinheiro e aumen

tar abarreira contra a corrupção, Dieter Janssen
ordenou a ampliação da estrutura da Controla
daria e também a adoção de novas ferramentas.
Segundo o controlador José Dalmarco Filho,
será implantado um sistema batizado de Audi
toria Preventiva. Através dele, secretários, pre
sidentes de Fundações e outros servidores serão
frequentemente orientados sobre a legalidade
dos procedimentos. Com quadro previsto em

16 pessoas, a Controladoria só tinha cinco va

gas ocupadas durante a gestão passada. "Temos
que ter ferramentas para combater a corrupção
internamente. Não só as Prefeituras deveriam
adotar este sistema, como todos os órgãos públi
cos do País", defende o procurador.
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mquento
Denúncia do blogueiro

Sergio Peron ao Ministério
Público foi transformada
em inquérito civil público
pelo promotor Ricardo Vi

viani, que vai investigar o

caso da ex-servidora comis
sionada Deise Cristina Wis
chral. Ela teria recebido um

cheque no valor de R$ 2 mil,
no ano passado, repassado
pela empresa que vendeu

para o município o sistema
de gestão BS3, que faz o mo

nitoramento do cumprimen
to das metas do governo.

o aumento da participação política
feminina é fundamental para mudar

essa mentalidade machista. Mais

e mais mulheres devem buscar

protago.nlsmo e conquista de

espaços de poder na nossa

luta coletiva. Mulheres

no poder são símbolo
da transformação
do Brasil.

PSC mantém Feliciano
Mesmo com os protestos de movimentos ligados aos direitos dos

homossexuais, das mulheres e dos negros, o PSC decidiumanter o de

putado pastor Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direi
tosHumanos e Minorias. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo
vice-presidente do partido, Everaldó Pereira, em Brasília. "O PSC não
abre mão da indicação. Democracia não é no grito", disse Pereira, ao
ler uma nota oficial. Uma das soluções que estão sendo estudadas por
alguns parlamentares, mesmo antes do comunicado de permanência
de Feliciano, é o esvaziamento da comissão pelos principais partidos.

Recurso evita prisão
Condenado em última instância pelo Supremo Tribunal Federal

(STF), o deputado federal Natan Donadon (PMDB) apresentou recur
so para tentar reverter decisão de 2010 que o sentenciou a mais de 13
anos de prisão. O político foi considerado culpado do desvio de milhões
de reais quando era diretor daAssembleia Legislativa de Rondônia. Ele
pode ser o primeiro deputado federal preso no exercício do cargo.

Textos aprovados
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Le

gislativa aprovou, ontem, a criação da Semana Estadual de Con:J:
bate à Violência Contra a Mulher, que será comemorada na última
semana de novembro. Outro texto aprovado foi o PL 218/12, que
disciplina as regras para cobrança de taxa de conveniência e taxa de

entrega de ingressos comprados pela internet e telefone. Conforme
o projeto, o valor da taxa deve ser único para os eventos disponíveis,
sem relação com o valor do ingresso comercializado.

AbortoeCFM

Da deputada
\

federal Manuela
\ D'Ávila (PT-RS)

A Frente 'Parlamentar Mista em De
fesa da Família Brasileira quer que a co

missão do Senado, que estuda a reforma
do Código Penal, convide o presidente do
Conselho Federal de Medicina (CFM),
Roberto D'Ávila, para explicar a posição
da entidade em relação ao aborto. Na se

mana passada, o CFM decidiu recomen-
� dar à comissão a retirada do Código Pe
nal da punição àmulher que se submeter
ao aborto até a 12a semana de gestação..

/'
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AuxilioMoradia
AAssembleia Legislativa aprovou,

ontem, o projeto de lei complementar
que regulamenta o reajuste de 79%
do auxílio-moradia, que passa para
R$ 4,3 mil ao mês, a procuradores e

promotores de Santa Catarina. O im

pacto anual previsto no orçamento do
MP-SC é de R$ 7,95 milhões. O valor
foi equiparado com a quantia paga
aos deputados do Estado.

1
ii

. Banco dos Brics
A presidente. Dilma Rousseff che

gou ontem pela manhã a Durban,
na África do Sul, onde participa da

5a Cúpula do BÍics. O terna é Brics e

África: Pârceria para o Desenvolvi

mento, Integração e Industrialização.
A expectativa é que os jnandatários
aprovem a criação de uma nova ins

tituição bancária que será alternativa
ao Banco Mundial e ao FundoMone
tário Internacional (FMI).

Tortura continua
"A nossa polícia sempre tortu

rou, continua torturando nas dele

gacias. Não foi uma coisa inventada
na hora. Já havia e.continua haven
do". Afirmação do general Clóvis
Purper Bandeira, assessor especial
do Clube Militar, lembrando que a

tortura não foi um método de re

pressão criado-pela ditadura e nem

ao menos extinto com o fim dela:

,

;

i

l'

Aécio recebe
apoio no PSDB

o senador Aécio Neves (PSDB
MG) teve na noite de segunda-feira
suá candidatura a presidente na

cional do PSDB ungida em evento

com as principais lideranças tuca

nas paulistas, com exceção do ex

governador José Serra. "Percorrerei
o Brasil de cabeça erguida. Rumo à
vitória. Não me assustam os índices
de aprovação da presidente (Dilma)
nas pesquisas eleitorais", disse o tu

cano, aquecendo o debate de 2014.

Preços congelados
O governo argentino prorrogou

por mais 60 dias o congelamento
de preços, que está em vigor desde
fevereiro e deveria terminar no dia
IOde abril. A decisão foi anunciada
ontem, após reunião do secretário
de Comércio Interior, Guillermo

Moreno, e representantes das ca

deias de supermercados. Eles con
cordaram em manter os preços fi
xos até o dia lO de junho.

di
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Sessão do jeito de antigamente
, -

ESPECIAL

Homenagem
aos 79 anos da

emancipação
política de Jaraguá
foi feita no Museu

Verônica Lemus

A sessão itinerante em ho

.1"\menagem aos 79 anos

de emancipação político-ad
ministrativa de Jaraguá do
Sul lotou o espaço reservado
ao público na sala de exposi
ções temporárias do Museu
Histórico Municipal Emílio
da.Silva, na noite de ontem.

- Desde que a celebração da
data foi decretada por lei
em 2010, através de proje
to de autoria da vereadora
Natália Petry (PMDB), é a

primeira vez que a data é
comemorada em parceria

..

com o Executivo, por meio
do envolvimento da Funda

ção Cultural.
Em seu discurso de ho

menagem, a vereadora jus
tificou a autoria do projeto
por ter percebido que "pou
co se falava e pouco se lem
brava" da data de assinatu
ra do decreto 565, de 26 de

março de 1934, que criou o

novomunicípio de Jaraguá.

HISTÓRIA POUrlCA Sessão do Legislativo foi realizada na mesma sala onde aconteceu a instalação do município de Jaraguá do Sul

"Entendemos que a data foi
um divisor de águas porque
nostornamQsindependen
tes de Joinville. Nossas

lideranças e representan
tes da época já percebiam
a pujança de Jaraguá do

Sul, que merecia um me

lhor e maior retorno por
conta de sua importância",

LÚCIOSASSI

."

NA ESPERA Januário recebeu material para erguer
a casa, mas está sem dinheiro para a mão de obra

disse Natália.
Também presente na

solenidade, o prefeito Dieter
Janssen (PP) reforçou a im

portância da independência
domunicípio em seu díscur-

. so, dizendo que a emanci

pação de 79 anos atrás deve
"continuar" nos dias hoje,
através do desenvolvimento

da cidade. "Um desenvolvi
mento organizado, planeja
do. Não é possível permitir
que Jaraguá do Sul, com o

potencial e a força que tem,
não esteja crescendo como

deveria", discursou.
Além da sessão legisla

tiva ordinária, que incluiu

aprovação de indicações,

requerimentos e projetos
de lei, a Câmara também

homenageou os 24 inte
grantes da banda Lyra da

Aurora, 'criada em 20 de

maio de 1958, por descen
dentes de alemães do Bair
ro Rio Cerro lI. A banda
foi escolhida pela sua im

portância na disseminação

da cultura germânica de
Jaraguá do Sul e do Estado
de Santa Catarina por todo
o País, através da música
tradicional alemã. A Lyra
daAurora também foi a au
tora da primeira apresenta
ção oficial pública do hino
do recém-emancipado mu- '.

nicípio de Jaraguá do Sul.

Situação de emergência

Projeto prevê ajuda com mão de obra
Januário Pelenci, a es

posa e os filhos, de 3 e 8

anos, perderam o pouco
que tinham depois que a

casa onde moravam foi
consumida pelo fogo, em .

junho de 2012. Desde en

tão, sem ter um local pró
prio para morar, Pelenci
retira R$ 300 dos R$ 800
que recebe mensalmen
te para pagar o aluguel
de uma pequena casa no

Bairro Czerniewicz, en

quanto aguarda uma so

lução para o problema.
Em 2012, ele-ganhou da
Prefeitura todo o material
de construção necessá
rio para reconstruir o lar
da família. Poucos meses

depois o material foi reco- ,

lhido porque a construção
precisou ser interrompi
da. O irmão ficou doente,
não pode concluir a obra
e ele não tem como pagar
a mão de obra de outros

profissionais da constru

ção civil.
Para solucionar o pro

blema da família Pelenci
e das demais que perdem
os imóveis em condições
inesperadas, como incên
dios ou desmoronamen

tos, e se encontram em

situações emergenciais, a

vereadora Natália Petry
deverá entregar à Pre

feitura a minuta de um

projeto de Lei que prevê

a disponibilização de mão
de obra para a reconstru

ção destas residências.
"As famílias ganham os

materiais, os móveis, mas
muitas deles não têm

quem construa a nova

casa e não podem pagar
pelo serviço", explicou a

vereadora. A execução e

coordenação do projeto
ficariam sob responsa
bilidade da Secretaria

Municipal de Desenvol
vimento Social, Família
e Habitação. Como não
cabe ao Legislativo a ini
ciativa de sugerir leis que
onerem o Executivo, a so
lução encontrada por Na
tália foi a de enviar a su-

gestão do Projeto de Lei,
acompanhado da minuta,
para que ele volte à Câ
mara de Vereadores como

proposta do governo Mu

nicipal. Segundo prevê
a sugestão apresentada
pela vereadora, os custos

do programa sairiam dos
recursos provenientes do
Fundo Rotativo Habita
cional do Município de

Jataguá do Sul' (Frohab).
Outra possibilidade é a
de que a mão de obra seja
prestada pelos apenados
do Presídio de Jaraguá do

Sul, sob supervisão dos
técnicos da Secretaria de

Habitação e Regulariza
ção Fundiária.
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Banda alemã
• •",

no semmano
EXPERIÊNCIA Músicos vêm à Corupá para concerto

gratuito e intercâmbio cultural com a Jazz Band Elite

Bárbara Elice

A banda alemã Kaiser
.t1.bachmusikanten che

ga hoje à Corupá para um
intercâmbio cultural com
os músicos da Jazz Band
Elite. Os dois grupos se

apresentam hoje, às 19h,
em um concerto gratuito
no Teatro Anchieta, no

Seminário Sagrado Co

ração de Jesus. A visita à

região faz parte da turnê

pelo Brasil, que acontece

neste mês, nos Estados
de Minas Gerais, Paraná e

Santa Catarina.
Essa é a primeira vez

que os músicos da Kaiser

bachmusikanten, da cida
de de Gossersweiler-Stein,
vem à Corupá. Contudo' o
regente da panda, Dietmar
Wiedmann, já é conhe
cido na região pelas par-

ticipações no Festival de
Música de Santa Catarina

(Femusc). "A ideia desse
encontro surgiu durante
o Femusc, onde fui aluno
de regência de banda sin
fónica por três anos con

secutivos e nos anos ante

riores como trompetista.
Criamos uma amizade e

toda vez que ele vem para
cá, ele vem à Corupá com

arranjos novos para traba
lharmos", disse o regen
te da banda corupaense,
LauroWendorf Junior.

O repertório e a ordem
da apresentação ainda não
foram definidos. Segundo
Junior, a decisão de como

organizar 22 músicos bra
sileiros e 35 alemães será
feita pessoalmente. Mes
mo que nem todos saibam
falar a mesma língua, a

expectativa é que as ban-

AMIZADE Ideia do encontro da banda
alemã Kaiserbachmusikanten (foto) com
a Jazz Band Elite veio através do Femusc

das troquem experiências,
técnicas de ensaio e de
instrumento.

O clarinetista Jackson

Wajand também soma

aprendizados do Femusc,
mas o intercâmbio com

uma banda estrangeira
ainda é novidade. "Vai
ser interessante para o

pessoal da banda. Os mú
sicos estão ansiosos e a

expectativa é a melhor

possível. Eles vão ter que
se virar para conversar",
comentou Junior. Antes
do concerto no início da

noite, os dois grupos farão
um passeio pela Rota das
Cachoeiras.

No domingo de Páscoa,
a Kaiserbachmusikanten
se apresentará na praça
central de Timbó, com a

Banda Municipal Profes
sor João Müller.

LIVROS
Adolescente já tem

dois livros lançados:
"O País do Vento
- A Batalha das

Fadas" e "Um Novo
Amanhecer"

QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2013

Literatura

Amanda
Steileiné

a escritora
do mês na
Ciranda
Literária
A jovem escritora ja

raguaense, Amanda Stei

lein, de 18 anos, é a ter

ceira convidada do ano no

projeto "Ciranda Literá

ria", da Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa. A
autora receberá o públi
co hoje, às 19h, para uma
conversa sobre as atuais

leituras, sugestões de es-

critores e literatura.
Steilein já lançou dois

livros pela editora carioca
Multifoco: "O País do Ven
to - A Batalha das Fadas",
em novembro de 2011, e

"Um Novo Amanhecer",
em novembro de 2012. No

início destemês, abiografia
da escritora também com

pôsa exposição "Mulheres

FUNDAÇÃO CULTURAL PMJSIDIVULGAÇÃO

Escritoras de Jaraguá do

Sul", na biblioteca pública,
em homenagem ao Dia In
ternacional daMulher.

Os" primeiros autores

a participarem da Ciranda

Literária, neste ano, foram a

jaraguaense Joice Andressa
Tiegs Lourenço, em janeiro,
e o joinvilense David Gon

çalves, em fevereiro.

DENIS NATANIDIVULGAÇÃO

de Caetano Veloso; "Ca
belo no Pente:', de Alceu

Valença; "Insensatez" e

"Fotografia", de Toma Jo
bim; "Vieni sul mar", uma
canção popular italiana e

"Vive l' amour", canção
francesa.

O Museu Weg está lo
calizado naAvenida Getú
lio Vargas, próximo à Câ
mara de Vereadores. Mais

informações pelo telefone

3275-2477.

NO MUSEU Apresentação para a comunidade é uma amostra
do trabalho de formação realizado pelo projeto musical

Grátis

Alunos doMPT se apresentam hoje
Percussão corporal, prá- coordenador do MPT,

ticas de acordeão e de con- Roberto Kock, o objetivo
junto compõem a primeira das apresentações que
atração do projeto Música ocorrem no Museu Weg,
Para Todos (MPT), neste ou no Centro Cultural
ano. A apresentação, que Sociedade Cultura Artís
inicia a partir das 18h30 tica (Scar), é apresentar
,no Museu Weg, marca a à comunidade o trabalho
retomada da programação de formação de músicos
reservada para acontecer realizado pelo MPT.
sempre na última quarta- Fazem parte do reper
feira de cada mês. Aentra- tório de hoje as músicas
da é gratuita.

. "O Trem Azul", de Lô Bor-
COlwntWlI � 1#I'!>>>t� 'III kés:l !'�gNélI}1 qr�tapdo",
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A discussão já estava ficando acalorada
rtentre o casal, ela queria levar os
ovos mais caros, ele os mais baratos e,

por consequência, menores. Ela, era só
sorrisos (inclusive para mim) e disposição
para encher o carrinho, ele, era só cara

feia com cobertura de disposição zero,
mais conhecida como "saco cheio". De

repente, sumiram do corredor e foram
discutir num canto mais reservado,
próximo dos amaciantes. Eu continuava

ali, já com torcicolo, olhando para cima
e caminhando para lá e para cá, muita
indecisão sobre qual ovo comprar para
quem. Foi a minha primeira vez na vida,
digo, que comprei ovos de chocolate
para dar na Páscoa. Isso me soa muito

estranho, mas é que cresci com a cultura
das cestinhas. Quando criança acordava",
no domingo, e, entre a sonolência e a

realidade via, no chão, do lado da cama,
a cesta, cheia: Era uma grande felicidade,
sentava na cama, e começava a mexer

para ver tudo o que tinha. As casquinhas
de ovos pintadas à mão pela minha mãe e

minha avó eram a grande paixão, vinham
cheias de amendoim doce, jeito em casa.

Tinha bombons, ovinhos, variedade de
doces e chocolates. Levava algum item da

cesta, de lanche, todo dia para a escola. As
casquinhas coloridas eram guardadas como
mimos depois que comia o amendoim. Não
me lembro de ter ganho ovo de chocolate,
eu amava as cestas, coloridas, enfeitadas,
papel crepom, veludo, coelhinhos de papel
colados na frente. Antes da Páscoa tinha
a missa, Domingo de Ramos, claro, com
ramos na mão para serem balançados ao

vento. Tinha procissão, ruas lotadas. Mais
tarde, já crescida, ficava junto com minha
mãe' e minha avó, até tarde da noite, na

, cozinha, ajudando a encher as casquinhas
com amendoim e a montar as cestas que
seriam colocadas ao lado da cama das
minhas irmãs menores. A essas alturas já
havia descoberto que o coelhinho da Páscoa
não existia, o que não me abalou muito.
Descobrir que o Papai Noel não existia foi
mais traumático.

Aprendi, há pouco tempo, com alguém que

,

gosto muito, que Páscoa tem que ter ovo de
chocolate, senão fica sem graça. Lá estava
eu a cumprir o aprendizado. Decidi, peguei
os ditos cujos com suas roupas douradas e

coloquei-os no carrinho. Quando avanço,
a certa distância, vejo o casal do qual falo
no início desta crônica. No carrinho, os
ovos mais baratos. Ele venceu, pensei. Ela,
seguia atrás, desanimada. Fiquei com pena
da moça e quis, de repente, ser uma fada
madrinha para distribuir muitos ovos de
chocolate a quem desejàsse, à vontade,
de graça. Quis, morar no país da fantasia,
onde, nesta época, receberíamos o Bolsa
Chocolate durante todo o mês de Abril.
Quis ter uma cestinha ao lado da minha
cama quando acordasse domingo, igual
aquela de que contei. Feliz Páscoa!

"
As casquinhas de ovos pintadas
à mão pela minha mãe e minha

avó eram a grande paixão, vinham /

cheias de amendoim feito em casa.

Clique animal
DOA-SE
Buiu é
de porte,
pequeno, tem
seis anos
de idade, é
castrado,
vacinado e

vermifugado.
Já sofreu
maus tratos,
agora precisa
um lar de
amor para
ser feliz. Para

adotá-lo, entre
em contato

com Geniau
Pet. Telefone:
3054-3045
ou ajapra@
ajapra.org.br

"

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do'
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

DOA-SE Belinha é dócil e precisa de um lar. Ela
está vacinada e vermifugada. Contato: Eliane, nos
telefones 3376-4887 ou 9905-9298 à tarde
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27/3
Adroaldo Zamboni
Ana Luisa Possamai

. Andrei Richert
Bernardo Carvalho Milbratz

Cristiano Justino de Andrade
Daiana Eccel
Daiane Glatz
Doralice Sardagne
Elena F. Gumz

Eliete R. Theurer

Emily Norba Klussski

Eugenio Fischer
Everton Luis Dias
Fabian Radinzki

Geraldo Oecshler
Guido Urbanski
Gustavo Basquiroto
Irene de Góes Jankoskiy
Ismael Zapella
Jaqueline Francener
Juceli da Rosa

Leosir Soarês da Silva

Leticia Regia Saganski
Marcelo Klitzke

Marcia Murara

Marco Antonio Rosa
Marcos André Kleis
Maria Aparecida dos Anjos
Maria Isolete F. Guesser
Marildo Voltolini
Maurici Venancio

Michele Bertoli

Nicole Weingardner Ribeiro
Paraná (Smurfs Lanches)
Rafael Franzener

Rosani Prada

Thais Spézia
Valerio Fischer Correa
Valmor Ernesto Bona
Valnei Cario Horongoso
Wellington Paulo de Oliveira
Zeno Bublitz Junior

• Fergie - Cantora
• Mariah Carey - Cantora
• Quentin Tarantino - Cineasta
• Xuxa - Apresentadora

Curiosidade
27 de março ...

... é o 86.0 diado ano

, no calendário gregoriano.
Faltam 279 para acabar o
ano. Em 1965 é inaugurada
a Ponte Internacional da
Amizade ligando a cidade
de Foz do Iguaçu, Brasil e
Ciudad deI Este, Paraguai,
passando sobre o rio
Paraná. Fonte: Wikipedia
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Maternidade,
sua linda!
Mande a espoletice, a pérola do seu filho (irmão, sobrinho,
afilhado ... ) para o email universotpm@ocorreiodopovo.com.br.

• Elijane Jung

....v... so

"O meu filho y�p'-y'<;.�g� .. t�P.J:._q�.?Jr.º.. ª,p.-.�p:hº.� ..�.Yª.Lp..r.�L .

escolinha. Em comemoração ao Dia Internacional da

Mulher, a prô pediu que eles fizessem uma cartinha pras
mamães. Só que oViny esqueceu e foi lembrar de me en

tregar apenas no domingo, dia 10. Ele chegou pra mim
todo lindo com aqueles olhinhos doces e cheios de eufo-
ria e disse: 'Parabéns mamãe, trouxe meu coração para
você'. Me abraçou, beijou e depois da homenagem feita,
perguntou: 'Mamãe quando é o dia dos meninos?' Aí não
resisti e tive que amassar esse espertinho."

(História da mamãeAdriana Lopes Picheidt).

•••

JlIlUlm"

Alexa Chung, uma
das fashionistas mais
famosas do mundo,
acertou em cheio

no look sensação dó
momento: o short
com meia-calça. A
camisaria e o short

de alfaiate deixaram
a produção delicada
e charmosa. O cap
toe (sapatinho com
a ponteira em cor

diferente) estilo
bailarina ficou bem
menininha e o shape
magrinho só ajudou a

ficar lindo! Bem lindo!

Coisas da internet
(Via Facebook)

J
I!?AY� urtM�

HlMUI&\YJ�
�11\YlUU.�
�
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Fearne Cotton é
famosa por apresentar
programas de rádio e

1V na BBC britânica.

Imagina-se que ela
se produza legal, e

normalmente ela o faz.
Mas não dessa vez.

Cabelo preso e short
com meia sugerem um

clima mais ameno. Mas

casaqueto com plumas
sugere frio. Podia ter
usado algo mais leve

em cima ou calça.
Short emeia é pra dias
levemente frios. Meio

tenso o negócio ...

:,
...

Use palavras
gentis.

IIIJAR••
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Ü universotpm@ocorreiodopovo.com.br
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Coisas da vida
Nesse fim de semana já é Páscoa e uma (doce) lem

brança me veio à mente. Minha mãe fazendo marcas de

patinhas de coelhos pela casa, para seguirmos a trilha e

encontrarmos um "ninho" cheio de ovos de chocolate e

casquinhas de ovos com amendoim. Lembro que a gente
nem dormia direito na noite anterior, só esperando pelo
momento de encontrar as guloseimas. Hoje, a espera se

resume a ganhar das mãos dos pais um ovo embalado
lindamente e um presentinho básico (ou nem tão básico
assim!). Por que a gente não resgata essa magia, hein?
Vamos lá, que tal desenhar umas patinhas e esconder os
ovinhos? Feliz Páscoa, gente!

I
(
) t
)
I

I

)
)
I

.)
)

\

\
,

Desejo da semana
Meu desejo da semana, que me serviria pra todo o in

verno, seria uma pantufa elétrica, daquelas com plugue
USB, pra poder ficar no computador e ainda assim manter

os pés quentinhos. Não precisa ser necessariamente rosa,

pode ser de qualquer cor e estampa, porque pantufa se usa

.em casa, né? E o negócio é deixar dez dedos congelados,
bem quentinhos! Nada mal, hein?
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Borndia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 27 de mar

ço, Dia do Circo. Viva, viva!!! E
vamos que vamos à coluna, que
está repleta de novidades. Mas

antes, para não perder o costu

me, uma frase bem legal para
você refletir: "a sorte bate em

cada porta uma vez na vida, mas,
emmuitos casos, a pessoa está se

divertindo por aí e não a ouve".

(Mark Twain) ..

Colougrau
Tiffani Louise dos Santos se

formou em Jornalismo no último
sábado, dia 23, pela Faculdade
BOm Jesus Ielusc, de Joinville.

Felicidades, mil!

vai fazer festa?
Então corra para o Supermer

cado Brasão! Doze latinhas de
Kaiser com 350 ml estão a baga
tela de R$ 14,28.

Aberto
,

.
f No próximo domingo, O Res

taurante Park Aurora, um dos
mais concorridos do momento,
estará aberto para o tradicional

almoço de Páscoa .

3370-3242

MARCElO LUIS/DIVULGAÇÃO

MAURICIO HERMANN ''â.Casamento
A minha amiga Dani

Pricila, da Studio FM, e

. Jean Carlos, com toda a

pompa que têm direito,
oficializam hoje, a união.
no civil e religioso. Cheers!

Muitas palmas
o que falar dessas mulheres

que fazem filantropia em Ja

raguá? Não tem o que falar do

esforço sobrehumano que elas,
junto do seu grupo de voluntá

rias, realizam ao longo desses
anos. Qualquer palavra de louvor
fica pequena diante de tamanha

ação humana e o trabalho solidá
rio que estão fazendo à nossa C(J

munidade em geral. Apenas Deus
para reconhecer tudo isso, pois a

nossa tarefa de colaborar diante
de tudo isso é muito pequena.
Mulheres, vocês, além de donas
de casa, empresárias e belas, são
divinas. Continuem assim!

a..EGM\IifH Carolina
Bardin e Daniela
Beleza prestigiaram
o concorrido j-Iappy
Hour da AMA

Moa Gonçalves

NAS RODAS
O casal Dr. Romeo Piazera
e Rita Grubba está curtindo

temporada de férias e compras
em Nova York.
. .. ..

Quem deu o ar da graça na

festa de aniversário do amigo
Adauto Schellenberg foi a dupla
Bruno & Djonatan. Os meninos
são um show. Anotem o nome

desta dupla!
. .. ..

Neivor Bussolaro, presidente da
CDL, e sua Claudete também _

esbanjaram alegria na festa de
Adauto Schellenberg.

.. .. .

Um casal super querido é
formado pelos amigos Alexandre

e Simoni Rausis Rubini.

Camisa futsal
Quer ganhar a nova ca

misa oficial do CSM Futsal?
Então envie e-mail para
moa@moagoncalves.com.br
e diga quando e que horas
será o jogo contra o Krona,
valendo pela LigaNacional.
O sorteio será dia 1sde abril .

Chique!
� '�� t..

Gente chie é chic até quando
cai do banquinho, atémesmo na

maior manguaça, Não riam! Mas
é vero, este colunista viu em co

res essa cena. Uma figurinha de
nossa urbe sorriso, ela ultra chie,
tomou umas a mais no sábado,
numa casa bacana da eity, e per
deu o equilíbrio. Caiu de pernas e

salto pra cima. Mais que depressa
ela levantou, arrumou o tubinho
e nem olhou para os lados. Mais
louca que o Batman, foi embora a

.

tiracolo de uma figura estranha.

Pensando bem
E sou do tipo que acredito em

mim mesmo. Que tem sonhos,
que torce, que ri, que vibra, mas
que também chora. Que faz dos
fracassos crescimentos. Sou uma

pessoa que está tentando fazer de
Deus o seu porto seguro.

Rolou
Ontem, o agito ficou por con

ta do Rotaract Clube de Jaraguá.
Rolou no Hotel Kayrós, às 18h,
a cerimônia de doação de equi
pamentos à casa de Apoio Padre
Aloisio Boeing, concretizando o

projeto da entidade, Prensando
Atitude. Está contado!

Coleção
Gente, ontem passei n� Calça

dão da Marechal, lá pelas ioh, e

dei uma espiada na UpperMann.
Além da coleção, vi um blazer pre
to que é dematar qualquer fashio
nista de plantão. Vai ficar tudo
para ir na noite do blues. Copiou?

Ficando
Dizem por aí que um famoso

cantor sertanejo está abalando o

coração de uma super gata queri
da de nossa city. Quem será? Vai
dar namoro.
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MAURICIO HERMANN

NfGHT Isabela Gianesini
e Diogo Moser conferindo

. o Irish Pub
'

DIVULGAÇÁO

NIVER Jésslca
Paôla é a grande

aniversariante de hoje

DNULGAÇÁO

" DUPLA Cristiane Souza e Jaison Jadiel Raboch
na Fe$ta à Fantasia, sexta, no LondOn -

A consciência de amar e'

ser amado traz um conforto

e riqueza à vida que nada

mais consegue trazer. Destaque
OecarWUde

A foto da gata Priscila Brolese, linda demais, estampadà na colu-
'IJ!II_.-'.00•••••.,.....,.,....'.2••'....,..1_'... , j I

na de Ql!\t�m, foi super elogiada pelos cuecas de plantão,

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

Fofocódromo '

Pelo meu fio vermelh<_) fi
quei sabendo que no fim de se

mana, não fosse a intervenção
dos Bombeiros, um romance te

ria um final muito triste, Dizem

que o Don Juan fez "pipi" fora
do penico e vazou nos ouvidos
da esposa, A mulher, magoada
com a situação, não aceitou des

culpas, deu um basta e terminou
o casamento, Putz.; Foi o esto

pim de uma grande confusão. O

rapaz, inconformado, quis se jo
gar da ponte, mas não teve cora
gem, Tentou se jogar debaixo do
trem, o-trem não passou; pediu
uma Devassa, desceu quadrada;
tentou de tudo, até um "hara

quiri baiano" e não deu certo,

Foi um deus nos acuda,

I

-1
I
J

l41J 3111-1824
l41J 3122-13.' t
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TECONTEJ
.. Estava lendo num jornal
que o senador Lindbergh
Farias, ex-cara pintada,
enfrenta acusação de
desvio de verbas. Dizia
ainda: "É, né? De cara

pintada a cara de pau".
Todo dia uma,

• A vitrine da Lua Di Pano
está coisa de doido. Linda!

• É isso aí, galera, tudode
bom para mais um dia de
nossas vidas!

.. Hoje quem bate as

taças e faz tim tim é ,o boa

gente Jadir San�on. Os
cumprimentos da coluna.

.. Adote um cão.

.. Com essa, fui! : }
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Tirinhas

Piadas

Chorar é feio
Na escola, Joãozinho recebe seu boletim:
- Tá aqui, Joãozinho ... Você foi muito mal esse ano, hein!
O garoto vê suas notas e começa a chorar, entra em prantos. A

professora, que não aguenta mais o menino chorando, diz:
- Não chora, porque menino que chora fica feio quando cresce!
O moleque então responde:

'

- Ô, Fessora, a senhora deve ter sido uma péssima aluna, hein!

Cinema
Programação de 22 a 29/3

, .:IARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

Programação de 22/2 a 28/2

ARCOPLEX 1
, Os Croods - Dublado - Sexta,
segunda, terça e quinta-feira - 15h,
17h, 19h, 21h. Sábado, domingo
e quarta-feira - sessões: 13h30,
15h30, 17h30, 19h30,21h30

ARCOPLEX2
, Oz - Mágico e Poderoso - Dublado -

14h, 16h30, 19h,21h30

ARCOPLEX3
'Inatividade Paranormal - Dublado -

14h,15h50
-João e Maria - Caçadores de
Bruxas - Legendado - 17h40,
19h30,21h20

JOINVILLE
• GNC MUELLER

-Os Croods (3D) - 13h, 15h20, 17h40, 20h - DUB

, � Os Croods (3D) - 22h - lEG

'Vai ()ue dá Certo -14h20, 16h45, 19h10, 21 h30 - DUB

-os Croods -1.4h, 16h20, 18b50, 21h10 - DUB

"

,
• GNC GARTEN
, Os Croods (3D) - 14h1 O, 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 - 19h1,O - LEG

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

'Colegas - 13h20, 20h10 - DUB
• Parker - 15h20, 17h50, 22h1 O - DUB

-Os Croods - 14h20, 16h40, 18h50, 21 h1 O - 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

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sol e muitas
nuvens em SC
o sistema de baixa pressão se

afasta mais para o oceano, mas

ainda provoca chuva no início do
dia no Litoral Norte, Sul e região
da Grande Plorianópolis. Nas
demais regiões do Estado, sol
entre muitas nuvens. Temperatura
mais elevada durante do....dia.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
�

AMANHÃ
MíN: 16°e
MÁX: 25°e

Ensolaradn

Parcialmente
Nublado

y
Instável

SEXTA
MíN: 18°e
MÁX: 23°G �

Nublado

SÁBADO
MíN: 18°e
MÁX: 23°e

•
Chuvoso

,,�.
Trovoada

LUAS

• MINGUANTE, 4/3
, • NOVA 11/3

'. CRESéENTE 19/3_

-e CHEIA ,27/3

HORIZONTAIS
1. Que se conhece / A primeira e a última letra de-altabeto
2. Interjeição que designa raiva, desprezo / Fécula de al-

gumas palmáceas muito usada para sobremesas
3, Possessivo masculino / Horrível de suportar
4. O até logo dos matutos / Ensopado
5. Provido dos aprestos necessários ,

, 6. Sobressalto
7. Sigla do estado de Fortaleza I Associação Médiéa Bra

sileira / Banco do Brasil
8. O músico popular norte-americano Chel (1'929-1988),

um dos maiores trompetistas de todos os tempos
9. A Marie Royal, candidata às eleições presidenciais de

2007, tendo perdido para Sarkozy ,

10. Qualquer tipo de tecido / A cantora Soares, de "Na
Roda do Samba"

11. Beberrão I Sufixo que se junta aos ternas dos verbos
e indica possibili,dade, necessidade ou dever

12. Refei_çãoda noite / Equipament� eletrQoico que indica

p''(jvr'Qerõ de origem das chamada's teh�fônicas
13. Ái iniciais do ator Keanu, de "Matrix" / As doze divi- 10

sões do Zodíaco.

VERTICAIS
1. De rara feiura, desajeitadamente disforme (como um 12

macaco) ! O ator inglês Gregory (1916-2003), um

dos grandes galãs da década de 1940 13

2. Peixe semelhante à sardinha, também chamado de

manjuba / Gran,de acúmulo de conhecimentos
3. O inimigo do Popeye, das histórias infantis / O pintor

francês,Matisse (1869-1954)
4. O centro de .. , Riad / (NE) Interjeição, designativa de

alegria e incitamento / O estado onde está encravado
o D,F

5. A ave Columba livia, domesticada há 5,000 anos pelos
àsiáticos para servir de alimento e correio

6. Molusco comestível, de fácil, deterioração / A arte de
Isadora Duncan e Ana Botafogo / As iniciais do ator
Gagliasso

7. Aberto em regos ou sulcos /Unidade de temperatura
no Sistema Internacional de medidas, de símbolo K

8. Instrumento de percussão usado nas baterias das es

colas de samba / (Quím,) Líquido incolor, obtido do
, alcatrão, usado na indústria de explosivos e também,
como antisséptico

9. A estilista mineira Angel (1914-19}6), misteriosamen
te morta / Grupo de pessoas que abre o desfile da
entidade carnavalesca,

.1.1: 'I ! I
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SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTAI

NAS BANCAS
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• FLOR DO CARIB� - GLOBO - 18H
Ester diz a Alberto que ainda ama Casslano. Cassiano

consegue tirar Duque debaixo da parede de terra que caiu sa

bre ele. Hélio visita o pai na cadeia. Ester se recorda de quan
do Cassiano lhe pediu que prosseguisse com sua vida caso

algo acontecesse com ele. Ester conta a Taís que Cassiano

morreu em um confronto com a polícia. Taís incentiva Ester

a ficar com Alberto. Viridiana conta para Dadá e Uno que sua

mãe trabalhou na casa de Dionísio, mas não revela o motivo

de ela ter ido emtiora. Cassiano escreve cartas para Ester. Sa
muca chama por seu pai.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Dominguinhos presta solidariedade a Charlô, que descon

fia. Felipe afirma que Carolina não ocupará o cargo que quer.
Vânia se prepara para ver a luta de Ulisses. Nieta pega a bo

neca russa, depois de Lucilene jogá-Ia contra Ulisses. Juliana

cuida de Nando. Analú fica enfurecida com a possibilidade de

Nando e Juliana se acertarem na ilha. Olívia e Charlô ficam sur

presas quando as luzes do castelo voltam a acender. Ulisses

sofre com seu adversário. Frô se arrepende de ter apoiado Lu

cilene. Juliana consegue baixar a febre de Nando. Montanha

manda RickytirarVânia da plateia, e Ulisses vence a luta. Olívia
revela um segredo de Charlô para Dominguinhos. Vânia cuida

dos machucados de Ulisses. lsadora passa a ajudarCharlô na

loja. Carolina é grosseira com Frô. Dominguinhos ouve os ape
Ias de Felipe e decide conversar com ele na biblioteca.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Helô avisa a Morena que terá uma conversa séria com

ela . .Theo encontra uma fo�o de Morena e se emociona. Helô

pede para Barros não falar nada sobre Theo para Morena. Áu·
rea sente-se mal de novo e Theo a leva para um hospital..Lívia
tenta disfarçar para Wanda sua angústia por causa de Theo.

cacilda se preocupa com Áurea. Lena avisa a Theo que Stenio

quer falar com ele. Theo não aceita receberde volta o dinheiro

Salve Jorge

Lívia leva um 'passa fora' de Théo
Completamente apaixonada pelo capitão Théo (Rodrigo

Lombardi), Lívia (Cláudia Raia) não dará paz ao rapaz. As

sim que chega ao Brasil a vilã liga para Théo e pede para ele
a encontrar, mas o que ela menos espera acontece e a toda

.

poderosa leva um sonoro 'não' domjlitar. "Não me liga mais,

tá?", diz o capitão, para desespero de Lívia, que fica inconfor
mada com o desprezo. Passada, a bandida finge não entender
o fora que levou e inventa desculpas para o comportamento
de Théo. Ela então liga novamente para o rapaz, que ignora a

ligação e resolve mudar o número de seu celular.

de lfvia. Celso desautoriza Antônia e Isaurinha se irrita. Aída

estranha o comportamento de Amanda. Ayla reclama de Cyla
ter deixado Bianca dançar em seu restaurante. Zyah se afas

ta de Bianca. Stenio estranha a reação de Lívia ao saber da

decisão de Theo. Érica comenta com Márcia que Áurea está

querendo atrapalhar sua mudança. Lívia se irrita com Wanda.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Jaime e Paulo vão até Laura e comentam que tem um

colega na classe que é maluco por ela, Jorge. Laura fica feliz,
diz que é um candidato maravilhoso. Jaime afirma que Jorge
é tímido e tradicional. Jaime e Paulo afirmam que vão fazer o

papel de cupido. Laura vai falar com Jorge, que é grosso, pede
para ela o deixar em paz. Laura afirma que Jaime e Paulo rnen

tiram para ela. Paulo diz que Laura tem razão, Jorge não quer
mesmo nada com ela, pois ela é gorda, feia e ridícula, ninguém
quer namorar ela. Laura fica extremamente magoada. Laura
pergunta a Helena se é feio ser gorda. Graça conta que pra
curou Jaime e Paulo por todos os lugares, mas eles sumiram.
Laura diz a Carmen, Valéria e Mário que sempre quis ter um
namorado, mas ninguém quer namorá-la, Jaime e Paulo estão

escondidos na casa de Firmino, mas sem o zelador saber. Eles

comem toda a comida de Firmino.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Isabel fica pasma com a reação de Taís, que promete

usar seu blog como arma contra Norberto. Luiza conta que
está com André e pede para Lucas ir embora. Álvaro conven

ce Abigail a passar uma temporada em Petrópolis após sair
do hospital. Isabel desaprova o comportamento da sobrinha

e conta para Eduardo, que briga com Taís. Lucas sofre ao

constatar que perdeu Luiza e Catarina de uma vez por todas.

Isabel pede para Eduardo morar com ela. Relutante, o advo

gado aceita o pedido. Diva afirma que Dóris será obrigada a

ajudar no golpe contra Aragão. A periguete exige que a irmã

suma com o celular de Marlene e promete aludé-la a recupe
rar o papel de protagonista de "Socorro Paquetá". André visita
Abigail e confessa estar apaixonado por outra mulher, Osório
nota o sofrimento de Violeta e diz que a filha deveria desistir

de interpretarVitor.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras,

FoI cas

Rihanna precisa deixar
vida de badalação

A cantora Rihanna, 25 anos, foi advertida

pelo médico. Na semana do dia 10 de março,

por causa de uma séria laringite, Rihanna teve
que cancelar dois shows que faria nos Esta

dos Unidos. A doença estava em um estágio
avançado. O médico alertou que ela precisa de
uma mudança no estilo de vida, ou isso pode
ria acontecer de novo. Eia ama fumar, beber e
ficar acordada até tarde. Em algum momento,
seu corpo pediria mesmo por um descanso.

Lindsay Lohan chega
ao Brasil esta semana

A atriz Lindsay Lohan deve desembarcar
no Brasil nesta quarta-feira, dia 27, segun
do noticiou o site TMZ. O motivo seria sua

participação no lançamento de uma marca

de roupas, ação que renderá a ela um pa

gamento generoso que promete passar das
centenas de milhares de dólares, revelou
ao site uma fonte próxima da atriz. O cachê
virá a calhar, já que a garota-problema está

passando por sérias dificuldades financeiras
e.problemas.comaJustiça ' .

Áries
,
20/3 a 19/4 - Fogo

Tenha cuidado com o excesso

de ambição ou autoconfiança.
Não convém entrar em atrito
com pessoa de autoridade. Uma

declaração de amor pode surpre
ender você neste dia. Boa fase

para iniciar urna nova relação.
Cor: verde-claro.

"'--..... Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Não se deixe abater pela apa
tia ou pelo pessimismo. Você

pode ter êxito em atividades que
exijam anonimato. Nada vai cair
do céu,mas o seu esforço seráva
lorizado. Cuidado para não sacri
ficar demais a sua vida amorosa.

Cor: tons claros.

) Gêmeos
I

.

i 21/5a20/6-Ar

Conflitos ou discussões im

produtivas podem marcar este

momento. Ao invés de reagir. a
tudo e a todos, procure se abrir
ao diálogo. Não perca a chance
de fazer uma viagem ou um pas
seio com aquela pessoa especial.
Cor:azul.

,

Câncer
121/6a21/7-Água

Não convém alimentar o es

pírito de competição no ambien
te onde trabalha. Este.não é urn
bom dia para trabalhar em equi
pe. Você pode estar muito sensí
vel à interferêncía de terceiros na
sua vida amorosa: cuidado!Cor:
tons escuros.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Este é urn bom dia para so

mar forças com as pessoas que

comungam dos mesmos ideais
e objetivos de vida que você. O

diálogo será o seu maior trunfo.
na vida a dois. As afinidades se

rão altamente valorizadas agora.
Cor: rosa.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Pode ocorrer urn transborda
mento de emoções e problemas
que você vinha tentando evitar,
mas que já não será possível ig
norar. Adois, tenha cuidado para
não provocar o ciúme de quem
ama ou se verá em conflitos. Cor:
tons escuros.

Ambição e ressentimento,
eis os piores conselheiros. Salústlo r

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

O astral revela urn confli
to entre os seus desejos mais
íntimos em relação ao que os

outros esperam que faça. Veja
as diferenças como urn fator de

complementaridade no relacio
namento com sua cara-metade.
Cor: amarelo.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Espontaneidade e franqueza
em demasia podem causar um

mal-estar nas relações cotidia
nas. Não tente apressar o rumo
dos acontecimentos. Sua atração
pelo mistério está em alta, mas
tenha cuidado com mentiras.
Cor: ciriza.

Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

Não brinque com a sorte ao

lidar com dinheiro. Você pode
ter perdas ou prejuizo se agir de
forma impulsiva nesta quarta.
Astral estimulante no amor e so
mente urna relação desgastada
corre risco de se romper. Cor:
tons pastel.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

'O dia pode começar tenso,
principalmente se não souber
conter a sua irritação. Não é hora
de pensar pequeno, por isso dei
xe de lado o comodismo. Tente
dividirmelhor o seu tempo entre
o trabalho e a vida amorosa. Cor:
verde.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Tenha cuidado com intrigas
ou contratempos. Siga as suas

convicções e tudo sairá bem. Não
perca a chance de alargar os seus
horizontes de trabalho. Viagem,
mudança ou passeio pode esti
mular o seu romance. Cor: cre
me.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Um sentimento de perda
não está descartàdo. Aproveite
o astral para reconhecer o que é
de fato importante em sua vida
e o que não serve mais. Veja as

mudanças com otimismo, pois
elas vão ocorrer a seufavor. Cor:
vermelho.
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HISTÓRIA E IDIOMA
QUARTA"FElRA, 27 DE MARÇOpE 2013

..

Silvia Kita
Historiadora

Instalada ajunta de

Conciliação e Justiça
Criada em 16 de janeiro, é instalada em

27 demarço de 1989, a Junta de Conciliação
e Justiça. O ato foi prestigiado por vários
prefeitos da região, empresários, sindicalistas,
juízes e promotores.A instalação foi realizada
pela presidente do TRT - Tribunal Regional
.do'Trabalho, Juíza Ione Ramos. Assume a

titularidade da Junta de Conciliação e Justiça
a Juíza Dra. MarthaMariaVillalba Fabre,
No dia 28 demarço, os trabalhos iniciaram
normalínente, sendo a juíza auxiliada por
juízes classistas: dos empregados - Lauro
Siebert eAntonio Nicolino Campos Rossi e dos
empregadores - Ivo Ewald eWaldyr Rubini.

Jornal Escolar
,,\

Falamos ontem da exposição de

jornais escolares que aconteceu durante a

Semana Educacional de 1943, em Jaraguá.
Nas escolas de nosso município também
tivemos jornais escolares, que traziam
notícias sobre os trabalhos e atividades
realizados pelos alunos e professores,
dentre outros temas interessantes para os

estudantes.
No Grupo Escolar Abdon Batista, em

1939; temos um jornal denominado "O
. Torrão", editado pelos alunos do Curso
Complementar, tendo por diretoraMaria
Benvenuti, gerenteMarília Crespo e os

repórteres Emílio Silva e Onilsa Borges.

Jornal O Torrão, nº 2 - Ano III - 1939

e la Pasqua ebraiea, che cadeva di
sabato.

n lunedi dell'Angelo e giorno
dell'ottava di Pasqua, ma non e

giorno di precetto per i cattolici.

icende Italiane.........-
Lapasqua

La Pasqua e la principale festi
vità del cristianesimo. Essa celebra
la risurrezione di Gesú che, secon
do le Scritture, e avvenuta nel terzo
giorno successivo alla suamorte in
croce. La data della Pasqua, va
riabile di anno in anno secondo i
cicli lunari, determina anche la ca

denza di altre celebrazioni e tem

pi liturgici, come la Quaresima e

la Pentecoste.La Pasqua cristiana

presenta importanti legami, ma

anche significative differenze, con
la Pasqua ebraica. Nella forma or
dinaria del rito romano, gli ultimi
giorni della Settimana santa seg
nano la fine del tempo di Quaresi
ma e la parte iniziale e centrale del
Triduo Pasquale.

Durante il Giovedi Santo, di

mattina, nella cattedrale si celebra
la messa crismale, durante la qua
le il Vescovo consacra gli olii santi
(crisma, olio dei catecumeni e olio

.

degli infermi), i quali serviranno
durante tutto il corso dell'anno

rispettivamente per celebrare le
cresime e i battesimi, ordinare i
sacerdotí e celebrare il sacramento
dell'unzione degli infermi. L'Ora
Nona deI Giovedi Santo e l'ultima
celebrazione.liturgica del tempo di
Quaresima che si conclude prima
dell'inizío della Messa Vespertina
in Coena Domini. I paramenti se
guono le regole dei colori liturgici.

n dono dellenova
A Pasqua c'e l'abitudine di: re

galare uova di cioccolata. In re

altà quest'abitudine e nata con il

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

tempo, ma all'inizio si regalavano
uova vere, con il guscio colorato,
col significato di rinascita e che la
vita rinizia.

n lunedi dell'Angelo
Detto anche lunedi di Pasqua

oppure Pasquetta, e il giorno dopo
laPasqua.

II Vangelo racconta che Ma

ria di Magdala, Maria madre di
Giacomo e Giuseppe, e Salomé
andarono al sepolcro, dove Gesú
era stato sepolto, con degli olii
aromatici per imbalsamare il cor

po di Gesú. Vi trovarono il grande
masso che chiudeva l'accesso alla
tomba spostato; le tre donne erano
smarrite e preoccupate e cercava

no di capire cosa fosse successo,

quando apparve loro un angelo
che disse: "Non abbiate papra, voi!
So che cercate Gesú il crocifisso.
Non e qui! E risorto come aveva

detto; venite a vedere illuogo dove
era deposto" (Me 10,1-7)). E ag-'
giunse: "Ora andate ad annuncia
te questa notizia agli Apostoli", ed
esse si precipitarono a raccontare

I'accaduto agli altri.
.

La tradizione ha spostato ques
ti fatti dalla mattina di Pasqua al

giorno successivo (lunedi), forse

perché i Vangeli indicano "il gior
no dopo la Pasqua", anche se evi
dentemente quella a cui si allude

La Colomba Pasquale
Con colomba pasquale si indicano diversi dolci pasquali tipici

dell'Italia. Vi sono due principali dolci cui fa riferimento la dizione "co
lomba pasquale": uno e la colomba pasquale. inventata in Lombardia

negli anni trenta del 1900 dalla Motta e poi diventata quella commer
cialmente piü diffusa in tutta Italia, l'altro di piú antica tradizione e la co- -

lomba pasquale diffusa in Sieilia e chiamata anche i palummeddi o pasti
fuorti. Entrambe sono state uffícialmente inserite nella lista dei prodotti
agroalimentari tradizionali italiani (PAT) del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) e riconosciute come tipiehe dei
-

rispettiviterritori (Lombardia e Sieilia).

Festa civile
Civilmente illunedi di Pasqua e

un giorno festivo, introdotto dallo
Stato italiano nel dopoguerra, e

che e stato creato per allungare
la festa della Pasqua, cosi come e
avvenuto per il 26 dicembre, in
domani di Natale o il Lunedi di
Pentecoste (giorno festivo in Alto

Adige e quasi in tutta Europa).

Tradizioni
IIlunedi dell'Angelo, in Italia, e

un giorno di festa che generalmen
te si trascorre insieme con parenti
o amici con una tradizionale gita
o scampagnata, pie-nie sull'erba e

attività all'aperto. Una interpreta
zione di questa tradizione potreb-

.

be essere che si voglia ricordare i

discepoli diretti ad .Emmaus, ln
fatti, lo stesso giorno della Resur

rezione, Gesú appare a due disce

poli in cammino verso Emmaus a

pochi chilometri da Gerusalemme:
per ricordare quel viaggio dei due

discepoli si trascorrerebbe, dun

que, il giorno di Pasquetta facendo
una passeggiata o una scampagna
ta "fuori lemura" o "fuori porta".

•
Resumo em português:
APáscoa na Itália:

A Páscoa é a principal
celebraçãocristã na Itália. Assim
como no Brasil, será festejada no

.

próximo dia 31 de março. Sendo
o berço do catolicismo, também
na Itália se comemora a Semana

Santa, cujos últimos dias marcam
6 fim da quaresma, começando j6.
na quinta-feira (Giovedi santo)
quando o bispo celebra na catedral
a missal crismal, consagrando o

óleo santo. Os italianos também

resguardam a Sexta-feira Santa,
dia de orações e missas e no

domingo ocorre afamosa entrega
dos ovos de Páscoa, que simboliza o

ressurgimento da vida. Inicialmente
erampresenteados ovos de galinha
cozidos e pintados!Para os

italianos à segunda-feira também
é feriado, (La Pasquetta ou Lunedi

dell'angelo) quefoi introduzido no

feriado de Páscoa após a guerra
para torna-lo mais longo.
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ESTÁ NA.HORA DE VOCÊ TER UM CARRO
COM TECNOLOGIA DE VERDADE .

.
CITROEN C3 PICASSO 2013
GL 1.5 FLEX

A PARTIR-DE

R$44.9901ÀVISTA

!

RTIR DE 0,9.9 % a.m.

TODAA LINHA CITROEN COM PREÇOS INCRíVEIS E TAXAS A PA
,

NOVO CITROEN C3
CITROEN G4 PICASSO
20132.016V

CITROEN AIRCROSS
2013 GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE _

R$54.99()'VERSÕES A PARTIR DE

-R$39.9901
;ÀVISTA

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

C3 PICASSO/ 3 X R$109,OO 3XR$174,00 3XR$166,00 3XR$174,00 3XR$174,00
A1RCROSS

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN
3 X R$ 89,00 3XR$153,00 3 X R$ 161,00 3XR$153,00 3 XR$ 153,00NOVOC3

UNHAC4 3XR$121,00 3 X R$ 185,00 3 XR$166,OO 3XR$185,00 3 XR$185,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Preços á vista, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor á vista de R$ 44.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada

de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. Novo. Citroên C3 Origine Flex 12/13 com valor á vista.de R$ 39.990,00 e CDC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas
com taxa' 0,99% a.m + IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor á vista de R$ 54.990,00 e CDC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99%
a.m + IOF. Citroên C4 Picasso 2.0 16V 12/13 com valor á vista de R$ 82.990,00 e CDC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 24 parcelas com taxa 0,89% a.m + IOF. TC de R$ 855,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas Iojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco Alfa. Financiamento

F
. - ,

I I tsimulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/03/2013 ou enquanto durarem os estoques. lrnapens.Hustratívas. I éiI� reyt� em �eu velcu o regu arrnen e.
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Pós Graduação:
• Desenvolvimento (Qgnitivo - início 16/04
• Gerenciamento de Pr'ojetos - início 16/04
• Segurança da Informação - início 16/04

.�
SE'nCIC

.�

Cursos de Informática
• Excel Básico - 18/03
• Excel Avançado -Início 25/03
• Auto Cad 2D e 3D - 03/04

, • Photoshop - 04/04 I'

Cursos de Gestão
• Oratória - início 18/03
• Palestra Motivação em Vendas- injcio18/03'
• libras - 23/03 ,��
• Planejamento Tributário -;Início 04/03
• Rotinas de Departamento Pessoai+ início.08/0� ,

_'

Cursos de Idiomas
• Inglês, alemão, Frances, espanhol início .; 01/04

"Inscrições abertas para cursos gratuitos - Pronatec

em parceria com o Governo Federal"

,.
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

616
Plantão: 47 9107 . 1865
atendimento@megaempreendimentos.com

BARRARIO
CERRO

CÓD. 631 - Possui
1 suite master, 2 dorme,
escritório, bwc social,

.

sala de estar! jantar,
cozinha integrada, lavabo,
churrasqueira interna e

2 vagas de garagem.
Amplo terreno
com l016m2.

R$450.000,00-
ACER'AIMÓVELDE
MENORVALOR

Empreendimentos Imobiliários

CASAS

CÓD. 710 - Amplo terreno cl 600m2,
casa possui 3 quartos, sala de estar!
jantar, cozinha mobiliada, bwc social,
lavanderia e 2 vagas de garagem.

R$285.000,00 - ACErrA
APTO DEMENORVALOR

..,-
cc

�
N

&i
oc
o

LIGUE: 3372 .

ILHADAFIGUEIRA

Conta com 1 suite, 2 quartos, sala
de estar, cozinha, área de festas c!

churrasqueira, bwc social, lavanderia,
dispensa, amplo jardim e garagem.

Terreno com 390m2.

R$340.000,00

Em área nobre do Centro da cidade, o

empreendimento oferece 2 apartamentos por
andar, hall social, espaço gourmet, piscina, gazebo,
brinquedoteca e fitness. O apartamento pensado nos

detalhes, conta em seus 156m2 de área privativa com
Sala de estar! home theater, Sala de jantar, Ampla
varanda com churrasqueira, Cozinha, Home office

(opclonall.t suíte master + 2 suítes, Lavabo, Área de
serviço, 3 vagas de garagem, Depósito individual e

Preparação completa para climatização.

CONSULTE-NOS!

TERRENOS I IMÓVEISCOMERCIAIS

R$125.OOO,OO

CÓD. 323 - Situado no Condomínio
Jardim Cristina, local tranquilo, área
verde e condominio de alto padrão.

Possui área total de 860m2.

R$195.OOO,OO

RESID.GENEBRA
AMIZADE

CÓD. 725 - (MOBILIADO)
Contem 2 quartos, sala
de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira, bwc social,
cozinha, lavanderia e 1 vaga
de garagem. Área privativa
de 70m2. Imóvel fica todo
mobiliado e climatizado.

R$200.000,OO -

RNANClÁva

ED. RAZiaRESIDENCE
Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco!2015

APARTAMENTO:
• 3 suítes - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozínha íntegrada
• Ampla sacada com
churrasqueira

• Sala de estar / jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

Rua Augusto Mielke • Baependi
(Próximo ao Clube

Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lâminado

• Acabamento
em gesso

• Massa corrida

CÓD. 704 - Terreno com 700m2, sendo
17,50m de frente, possui uma casa com
68m2 e 2 quartos. Ótima localização ria
Rua José Emmendoerfer, ideal para
edifício residencial e comercial.

CÓD. 715 - Amplo terreno
com 764m2, localizado prox. ao

Centro, lugar alto e tranquilo.

R$280.000,00 R$420.000,00

RESID. JARDIM DEMONET
CENTRO

CÓD. 104 - Possui 1 quarto,
sala de estar, cozinha integrada,
bwc social, lavanderia e 1 vaga de

garagem. Pronto pI morar!

R$145.000,OO

CÓD.713
-Edifício de alto

padrão, apenas
1 apto por andar.
Possui 244m'

de área privativa.
sendo 4 suites,
sala intima, sala
de estar/jantar,
espaco gourmet,
sacada, cozinha,
lavabo, lavanderia

e 3vagas de
garagem. Aptofica

mobiliado.
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Volkswagen lança campanhado
Novo Fusca em viagem ao passado

:: 'I
I

FONTE

Noticias Automotivas

A divísão brasileira da

Volkswagen colocou ao ar na

última segunda-feira, 25, a cam
panha integrada da nova ge
ração do Novo Fusca. São dois
comerciais comduração de qua
renta e cinco segundos, os quais
o público é levado a São Paulo
dos anos 70, quando o Fusca era
o único carro popular e o mais
famoso do País. Nesta "viagem
no tempo", os espectadores são

apresentados ao novo modelo,
que de acordo com a marca é o

"carro do futuro".
Para destacar a transforma

ção do Novo Fusca em relação
ao primeiro modelo, aVolkswa
gen reuniu em sua campanha
diversos ícones brasileiros das
últimas quatro décadas e vol
ta no tempo para apresentar as

novidades do cupê aos curiosos
-

paulistanos em pleno Viaduto
do Chá, no centro de São Paulo.
A trilha dos comerciais é "País

Tropical", dé Jorge Ben Ior, já que
"assim como o Fusca, "a música
atravessou os anos mantendo
-se entre as preferidas dos brasi
leiros, além de citar o carro em

sua letra".
Entre esses famosos está

o jogador Rivellino e o co

mediante Mussum em cenas

registraras na década de 70.,"
No melo de tantos contrastes,
para, segundo a Volkswagen,
representar a modernidade do
Novo Fusca, aparece o apre
sentador Cazé Peçanha, um re

presentante do Brasil do século
21 e que explica aos surpresos
personagens o que significa
cada item do modelo 2013.
A assinatura da campanha é
"Novo Fusca. O carro voltou".

I

.. �

i

Apartamentos na

Barra com I, .2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entreqe - Maio 2014
Próximo a escola,

-

padartas. indústrias,
mercados .

. ".Entrada +

-'parcelamento
direto + fi.nanciamento -

bancár'i.o + Uso do FGTS �

(conforme regras SFH)

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI 14482

Contato 47 8499-4778
o (OHHUO no »0\0

A vida acontece aquI.
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(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

VENDE-SE FLASH VIDEO LOCADORA

...

APTO novo com 64m2 contendo 2
dormitórios e demais dependências

R$ 119.000,00

Mais de 18 anos de atuação
Acervo com mais de 4.500 filme
Ambiente amplo e confortável

Excelente localização
Carteira de Clientes

130.000,00
(Aceita-se carro ou imóvel como forma de pagamento)

9655-5663 lEl3

(47)91 03-7819 .�,
8429-9334 8)

(47)

(47)

«Btfili\ aventurado aquele que teme ao Se�,I,or e alf\.da noS seus CQWI.;Vlhos»

Ref: d252

TERRENO NA BARRA DO RIO CERRO

Aproximados 412 m2
100.0/0 plano

Rua Asfaltada'
Frente para a Rua
Bertha Weege

J
J

R$ 1.45.000,00
Pagamento em Ref: d 128
100x direto com

a Construtora

\

3 dorm + cozinha + sala de TV +

banheiro social.

R$ 240.000,00

·Ref: d220 Ref: d196

APTO com 2 dorm +sala de estar

jantar+ cozinha + área de serviço :;
sacada grill + 1 garagem

R$ 167.480,00

APTO na planta contendo 2 dormitórios
e demais dependências

.

R$ 129.900,00

Ref: d138

3 dormitórios + cozinha + sala de TV +

banheiro social + garagem para 2
carros + área de serviço

R$ 137.900,00

Casa mista com 1 dorm, + cozinha +

sala de TV + .Banheiro social +
lavanderia. Terreno com 301 m2

R$ 129.000,00

Ref: d246

1 suíte + 2 dorm + cozinha + sala de
estar + jantar. Excelente localização

R$ 275.000,00

APTO com 2 dorm + cozinha
_

sala de
TV com 64m2 no Centro de Jaraguá

R$133.900,00

Ref: d152 Ref: d121

APTO novo com 3 dorm + cozinha +

sala de TV + banheiro social.

R$ 140.000,00

Ref: d180 Ref: d166

Terreno Residencial Ville Dy Lyon
Contendo 336 rn",

R$ 98.000,00

suíte + 2 dorm + cozinha + sala +

banheiro social + lavandeira + garagem
para 2 carros. Excelente acabamento

R$ 274.900,00

Sobrado com 3 dorm e demais
dependências.

R$ 150.000,00

Ref: d231

I
Casa cl 1 suíte + 1 dorm + cozinha +

copa + sala de estar + 2 vagass de

garagem + área de serviço
R$ 190.000,00

Ref: d214

L.-- ..

Sobrado com 2 suítes + cozinha + sala
estar + lavabo + sacada .com

churrasqueira
R$ 158.900,00

ALUGA-SE GALPÃO INDUSTRIAL EM GUARAMIRIM

Próximo à BR 280 "

Terreno: 700M2
Dimensões: 15 x 25

.

com 8,5 de altura

Valor a combinar

A c e 5 5 e
:1 .l'"

_.

j'ft w w . d a u e r m o v e 5 c o m b r
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BALCÃO DE NEGÓCIOS
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• Aulas particulares de Língua
Portuguesa para ensino

fundamental, médio e concursos

públicos. Prof". Marilene Maria
Schmidt. (47) 9955-5948. E-mail:
mary.ms23@gmail.com.

• Contrata-se Eletricista: A empresa
Tubofibra do Brasil contrata
Eletricista Mecânico para unidade
de Massaranduba. Desejável com
experiência. Os interessados
deverão enviar currículo para rh@
tubofibra.com.br ou entrar em

contato pelo telefone 47 3379-
5900.

• Precisa-se de pessoa do sexo

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

3273-2423.

• Excursão:Patagônia/ Argentina/
Chile de 20/04/13 a 02/05/13
- 13 dias e 12 noites. Saindo de
Porto Alegre e seguindo a Buenos
Aires/Ushuaia/Punta Arenas/ El
Calafate. Pacote inclui aéreo/
hotel/terres tre com rodoviário e

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

partir de U$ 2.986 por pessoa,

parcelados. Maiores detalhes tratar

fone - 3371 3993 ou 9973 8281.

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

47-9700-2254.

r
• Borges Eletricista residencial
e comercial, ligações novas e

conserto� em geral. Fones: 9926-
1371,9994-8588 ou 8437-5260-
Ivonei:

• Precisa-se de revendedoras de

perfumes importados, lucro de

100%. Tr: 3276-2100 f 8406-2183.

!

t

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

• Precisa-se de vendedoras externas,
Interessadas entrar emcontato

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

• Senhor trabalha como

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

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 ou 9194-2435 Marlene.

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

casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial] ou
acima de R$ 2.000 mês, período
integral, negócio próprio e] baixo
investimento e alto retorno. Contato
47 8418-3292 f 9988-2844.

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

..

EMP,REGOS

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

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

TR: 8406-2183/3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665 f 9702-9093
com Silvio.

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

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

• Hotel para cães - faça a sua reserva

com antecedência. Tel: 3375-2006
/9146-4864.

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

• Vende-se compressor de ar Shults

10bar, valor R$1.500, tratar com
Alexandre 9101-7885 32750128.

• Troco forno microondas 18 litros
Philco pouco uso por forno elétrico
nas mesmas condições. tratar:
33723922 ou 96166379 com

Walter.

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

• Consórcio contemplado; Crédito
R$70.5Q_0,00, entrada de

R$24.900,00 e assumir 106 de

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

115 de R$ 1.570,00. Temos outras

cartas. Tr: com Valdir 8494-5911
f 9270-3638. eza.valdir@yahoo.
com.br.

• Vendo titulo patrimonial da
Sociedade Desportiva Acaraí.
Tr: 3372-3234 f 9946-9866 com

Juvenal. Valor a combinar.

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

• Vende-se consórcio (HSBC)
sorteado carta de crédito no valor
de R$ 131.000,00, 100 meses

pagos, 49 pagos. R$ 1450,00 a

parcela. Tel: (47) 9157-2530.
• Vendo filhotes de Pastor alemão
branco. Tr: 3376-0608 Sandro

• Vendo cachorro yorkshire, com
1 ano 3 meses e vacinado. R$

500,00. Tr: 3370-0719.

• Vende-se duas câmaras frias para

congelamento. Tratar com Edemar
3376-1481 ou 9973-8743.

• Vende-se ar condicionado split
Comfee Cyclone - 7.500 Btus, Frio
- Novo na caixa. Valor R$ 750,00.
Tratar: 9185-4615 f 9655-6743

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

• Vende-se pranchões para móveis

rústicos (mesas). Valor a combinar.
Tratar com Luciana: 3370-4924 ou

9934-4390
• Vende-se estrutura metálica 15x8

com cobertura galvanizada. R$
5500,00. Tr: 3370-0719/9953-
3878 com Cristiano.

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

• Vende-se artesanato, tudo em

madeira, tábua de carne, vasos,

etc. Tratar com Wilson 3376-0726.

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

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-
2354 f 8813-5808 com Sergio.

• Vende-se produtos da Natura
e Avon. Contato: 3275-4315
Marlene

APARTAMENTOS

• Procura-se moça para dividir

apartamento. Bairro Baependi.
Apartamento semi mobiliado. Aluguel
R$375,00 aluguel + R$60,00 de
condomínio. Interessadas ligar:
Sandra 9115-9126 ou 9603-1280

(Fran)
• Vendo apartamento novo no bairro
Vila Lenzi próximo ao centro.

Área total de 94,05m2, sala em 2

ambientes, sacada -com churrasqueira,
2 quartos, cozinha, lavanderia, 1
banheiro, e 1 vaga de garagem. Ótimo
acabamento, pode ser financiável pelo
programa minha casa e minha vida.

R$ 143.000,00. Tr: (47) 8820-1162.
• Vende-se apartamento no centro de

Jaraguá, com 1 suíte e 2 derni-suítes,
sacada gourmet, lavabo, ampla sala
e cozinha, 2 vagas de garagem.
R$ 395.000,00. Aceita-se apto em

Balneário Camboriú, inclusive de
maior valor. Tr: 8403-6600.

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75

mt, com garagem, na rua Francisco

Piermann, aluguel R$ 650,00 +

condomínio (média de R$ 21,00). Tr:
9134-5434. _ , - _, -'.'

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

• Vende-se Apartamento no Bairro
Amizade com 2 quartos, cozinha

mobiliada, sacada com churrasqueira,
2 vagas de garagem. R$ 130.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482

CASAS

• Alugo casa de alvenaria (fundos)
sala/cozinha, 02 quartos, banheiro,
lavanderia, varanda. Próximo à

Casa da Cultura de Guaramirim.
Valor a combinar. Fone 3373-1435 f
9979434. Falar com Aurea.

• Vende-se casa de 120m2, terreno de

esquina, terreno de 450m2, 3 quartos,
sala cozinha garagem, toda murada.
Valor R$200.000,00. Tratar com
Ailton 9103-3926.

• Vende-se casa geminada, loteamento
Firenzi, 2 quartos, sala, cozinha,
garagem, área total 70m2. Entrada
+ financiamento, R$ 140.000. Tel:

9103-3926 Ailton.

• Aluga-se casa fundos, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem. Rua Rio de Janeiro, 87.
Somente casal, R$700,00. Tel: 47
9929-1715.

• Vende-se casa no Bairro Estrada
Nova. Com 125 metros, alvenaria, 3
quartos, sala e cozinha conjugada,
garagem para 2 carros, murada, portão
eletrônico, interfone, estrutura para
receber outro piso. Próximo de escola,
farmácia, faculdade, mercado. R$
225.000,00, lugar tranquilo, rua sem

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

CHÁCARA

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

SALA COMERCIAL

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

Castelo Branco, 2128. Tr: 3374-
1488.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua

Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. Tr� 3275-1185/9912-
6200.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.
Tr: 9220-0047 Daiana,

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila
Lenzi apartir de R$ 380,00 e Casa
na Vila nova 3 quartos. Próximo ao

Papagaio autopeças, Tr. 33714364
com Ivonete.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau,
próximo a faculdade. R$ 350,00. Tr:

9958-8075 com Bruno.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com

Marlene.

• Aluga-se galpão novo na Barra do
Rio Cerro, com 33.oM2 ou 660 M2,
próximo a Leison Malhas, excelente
localização. Tratar: 9185-4615 f
9655-6743

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora
e Conveniências. Tr: 3376 1684 ou

99052584.

• Vende-se malharia com 4 teares em

ótimo estado, oportunidade para
investimento. Tratar: 9185-4615/
9655-6743 f 3376-1378

• Vende-se loja de roupas femininas
com 5 anos de mercado clientela

formada, boa localização - centro

de Jaraguá, com estoque, móveis

cremalheiras, armários, mesa,
balcão caixa, provadores, frigobar,
computadores, escritório, sistema
fiscal. Valor a combinar. Tr: 8849-
6617.

• Aluga-se galpão 160m2, bairro Nova

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

• Aluga-se galpão, rua Campo Alegre,
196. Metragem 270 a 300 m", Preço
a combinar. Tratar com Aniceto
3372-1173 ou 9997-0019

• Aluga-se Galpão de 160 mt2 na

Nova Brasília. Valo); a combinar. Tel:

3371-5904/9933-9964.

TERRENOS/LOTES

• Vendo Lote 15x26, frente para

asfalto, escri turado, pode ser

financiado, local alto. Valor
R$95.000,00. Tratar 47 9955-0833
Irineu.

• Vende-se terreno em Schroeder I,
Vila Paraíso, casa mista de 15x30m2,
terreno estruturado. Valor a negociar
ou troco por casa na praia. Tratar
com Saulo 3374-2252 ou 8825�

3163.

• Vende-se Terreno em Schroeder -

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

• Vende-se terreno 12,5 x 30 m, rua

Guilherme Tomelin, Bairro Caixa

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

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

• Vende-se terreno em Nereu Ramos,
5 hectares de terra. Tr: 3276-0264 f

• 8800-9346.

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

asfaltado, contrato direto com

proprietário. Tratar: 9128-5957 f
3376-0081 f 9655-6743

• Vende-se lote com 324m2, 12x27,
1 __Lot -, CllclQttiJU.-:-.ba_irro Santo.
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Antônio. R$ 60.000,00. Aceito
troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66-
bairro Izabel, Corupá, 40 metros do
asfalto.' R$ 65.000,00 Aceito troca.

Tr: 9979-2017

/

CHEVROLET

• Vende-se Montana Sport l.4
completa, opcionais com -roda de liga
leve e pneus aro 16, na cor branca

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

. • Vende-se Zafira 2006 - Elite,
preta, completa, 4 pneus novos

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

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

construção. Fone 327�-0128 ou

9101-7885.

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

alarme, na cor vermelha. Tr: 9117-
1176/9600-9002. Valor a negociar.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 206, ano 2008,
completo, 4 portas, prata, em
excelente estado. R$7.000,00 de

entrada e assumir financiamento.
Tratar com Leandro 9658-8618 ou-

8455-6772.

• Vende-se Peugeot 207 l.4 XR Sport
- 2011 - Branco 26.000 km Ar,
Direção, vidros, travas, MP3 Player,
Rodas de liga, 29.800,00 sem troca.

Marcel- 99124880 ou 3371-2106

• Vende-se Peugeot 307 SW, 2007,
automática, banco de couro Top de
linha. R$26.000,00 + Prestações.
Tr: 8812�7170.

FILHOTES

VOLKSWAGEM

• Gol G5 2009, l.0, Preto, 4p, Flex;
completo: ar-condicionado, direção
hidráulica, alarme, vidros e travas

elétricas, som, chave reserva.

Manual, Nota Fiscal, com todas as

revisões na concessionária, muito
hem conservado, troca por terreno.

(047) 9213-3567'com Alexandre.

• Vende-se Saveiro l.6, ano 2009,
geração 4, branca, pouco rodada.
Valor R$23.000,00. Tel: 9931-
9410 ou 8406-5033.

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

• Vende-se Gol 99, prat-a, 4 portas,
16 válvulas. Com alarme e som.

R$10.500,00. Tratar: 8897-0958 -

Claudemir

.• Vende-se VW Fox 1.0 Trend, 4
portas, Ano 2009, Quilometragem:
42.000, cor prata. Opcionais:
Completo, ar condicionado, direção
hidráulica, vidros elétricos,
retrovisores elétricos, banco
motorista com regulagem de altura,
banco traseiro retrátil, todas
revisões em dia, IPVA 2013 pago.

Preço R$28.500,00. Telefone (47)
8847-8985 - Leo.

• Vende-se Colf Confort Li�e, 2.0
completo por R$ 22.000,00. Tratar:

(47) 9979-0403.
• Vende-se Golí Sportline 1.6

2008, vermelho, 2° dono, 87.000
km. Valor R$35.000,00 ou

R$37.000,00 na troca. Tel: 9697-
3806 - Everton.

• Vende-se Saveiro g4 ano 2009,
básica com lona marítima e pneus
novos. R$ 23.500,00 Tr: 9931-
9410 e 3275-3538.

FIAT

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

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

• Vende-se Fiat Strada 1.4, ano 2010,

• Vende-se filhotes de Maltês puros com 45 dias. Valor a

combinar. Tratar com Viviane (49)8835-5277 ou Sérgio (47)
9706-7671.

VENDO APARTAMENTO
NO RESIDENCWPORTO SEGURO

BAIRROVIla NOVA
Com 106m2, uma quadra do centro,
1 suíte + 2 dormitórios, WC, Sala
estar/jantar e cozinha(mobiliada)
integrada, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 garagem com

possibilidade de comprar outra.

LIº andar voltado para o sol da manhã,
boa ventilação e sem barulho da rua,

Venda direta com o Preprietárlo,
'

Valor R$ 247.000,00.
Tr: 8404-6650.

J

CASA ESlRADANOVA

• Vende-se casa noBairro �strada
Nova. Com 125 metros, alvenaria,
3 quartos, sala e cozinha

conjugada, garagem para 2
.

carros, murada, portão.eletrônico,
interfone, estrutura para receber
outro piso. Próximo de escola"
farmácia, faculdade, .mercado.
R$ 225.000,00, lugar tranquilo,
rua sem saída. Tr: 9919-1152

I 3376-3089 (após horário

modelo Treking, vermelha, com dir;

hidr:, 36.000km, único dono.Valor a
combinar: Tratar c�m Nilson 9953-
9966.

• Vende-se Palio 2005., 4 portas, branco,
GNV, 90 mil km originais, segundo
dono, R$ 13.506,00, fone: 9145-6290.

• Vendo Palio Branco.vl portas, ano
emodelo 2002 fire, vidro elétrico

na frente, limpador traseiro. R$
11.500,00. Tr. 9114-3374 com André
ou 9243-8500 Néia.

FORD

• Vende-se·FOrd Ka GL 2004, completo,
prata, ótimo estado. Tratar com Evandro
3376-1496

• Vende-se Ford Ka 2006 - 52.000 km,
branco, todo revisado, 4 pneus novos,
R$13.900,00. Fone: 9103-7772.

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

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec

muito econômico, 04 pneus novos

todo revisado em ótimo estado, R$
11.500,00 podendo financiar, Tratar
com Rafael (47)9617-2252 ou

(47)8877-6219.
• Vende-se um Ford Focus ano 2005,
preto, 1.6 completo, banco de couro. R$
19.000,00. 1T: 3379-2303/9114-5998
Com Roherto.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec

muito econômico, 04 pneus novos

D{ARISTA
• Disk diarista, limpeza
residêncial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016-
com Daniela.

GALPÃO
,

-

• Aluga-se galpão novo na

Barra do Rio Cerro, com
330M2 ou 660 M2, próximo
a Leison Malhas, excelente
localização. Tratar: 9185-
4615/ 9655-674;3

-

MALHARIA

•Vende-se malharia com 4

teares em ótimo estado,
oportunidade para
investimento. Tratar: 9185-

4615/9655-6743/3376-
1378

TEaRENO

•Vende-se terreno com 412,OOM2
(12,5 x 33,0) no lot. Residencial

>
Mass - Rio da Luz - Acesso

asfaltado,contrato direto com
proprietário. Tratar: 9128-5957
/3376-0081/9655-6743

todo revisado em ótimo estado, R$
11.500,00 podendo financiar, Tratar
corri Rafael (47)9617-;2252 ou

(47)8877-6219.

CAMINHÃo
• Vende-se caminhão Fiai Iveco, ano 2000,
com baú. Tratar cofn Joã� 9181-3777c

• Vende-se caminhão Mercedes 66;
gabine baixa. Lata, carroceria é pneu em
ótimo' estado. Motor; caixa e diferencial
revisados com mecânica de 1113. Preço
a combinar: Tratar com Aniceto Pedroti
9997-0019

• Vende-se caminhãoWolkswag(m, toco,
modelo 17210 ano 2001. Carroceria
Graneleira. Preço a combinar: Tíatar com
Valdemar 8855-2072 ou 3373-0190..

lOTOCICLETA

• Vende-se Bros 125, ano 2004, azul,
partida elétrica. Valor R$3.800,00.
'Iratar com Daniel 9602-9490.

• Vende-se moto CG 150 ks 2004/2005
azul, fmal 9. R$ 3000,00. Contato:
3373-2054

• Vendo moto Ronda CG Titan 125
ano 2002, azul, em ótimo estado, com
bauzinho. Preço a combinar: 'Iratar:
3372-1303.

COROLLA

• Vende-se CorollaXIl1.6,
automático, 16v, preto, 2006, 2°
dono, 82.000 Km. Original, em
perfeito estado, ótima procedência.
R$ 3i.900,OO. Tratar: 9185-4615
/%55-6743 / 337&1378.

• Vende-se moto Suzuki l.100. Ano:

1998/1999, Preta. 'Ielefone c;ontato: ,

3376-1573 >

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

• Vende-se CRF 250 R, 2004, em
.

ótimo estado, guidão e capa de banco .

ainda original, moto a toda prova. R$
11.500,00 somente venda. 1T: 3055-
7854 / 8823-1548. Após as 19:00.

OUTROS

• Vende-se Kia Soul20l0, cínza, abs,
airbag, bancos em couro, câmera de ré,
6O.oookm. Valor R$ 40.000,00 - á vista,

'Iratercom André (47) 9993-2�.
• Vende-se Fusca ano' 76, branco, 4 pneus
novos. Valor R$3.000,00. Tratar com
Daniel 9602-9490.

• Vende-se Corolla l.8, 2012, prata,
9.300 km, Valor R$55.ooo. Tratar com
Arildo 3372-2435.

• Vende-se Renault Logan Expression
2009, vermelho, completo, com manual

do proprietário, chave reserva. Segundo
proprietário. Valor a combinar. Tratar
com Daniel após as 18hrs 9962-3584.

• Vende-se Corcel I 1972, R$ 4.500,00 e

Kadet 96, R$4.800,êlo. Telefone: 9625-
8805 - Valmir

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

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

FIESTA

• Vende-se Fiesta 1.0 Hatch
2007 - Branco, baixa km,
original, boa procedência.
.lpva pago até 2014. Apenas r$
17.900,00. Tratar: 9128-5957
/3376-0081/9655-6743

I-�

_ r
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BuickSpedal
o modelo mais barato da marca era a

porta de acesso para um mundo
de luxo abaixo só da Cadillac

FONTE

Noticias Automotivas

Mais antiga marca americana
em atividade, a Buick precedeu a

GM em cinco anos - a Buick es

tava sob o comando de William
Durant em 1908, quando o con

glomerado foi fundado. O objeti
vo de Durant, agora comandando
a GM, era claro: o grupo teria sua

produção segmentada em marcas

com autonomia técnica e sofis

ticação distintas. Era uma forma
inédita de fidelizar o cliente. O jo
vem começaria com um Chevro

let, trocando-o por um Oakland,
depois um Oldsmobile, mais
tarde o Buick, até chegar ao topo
num Cadillac.

Durant soube explorar o pres
tígio da Buick.Ter um era sinôni
mo de status, não muito menor

que possuir um Cadillac. Para

superar a crise de 1929, a Buick
reestruturou sua gama em 1936,
batizando os carros com nomes

próprios. O top era o Limited, se
guido por Roadmaster, Century e

Special, este o mais acessível. O

Special oferecia cinco opções: três
cupês, um sedã de quatro portas
e um conver-sível. O estilo aero

dinâmico era evidenciado pelo
para-brisa inclinado e faróis ogi
vais. A suspensão dianteira inde

pendente com molas helicoidais

adequava seu comportamento ao

desempenho do motor oito em li
nha Dynaflash.

Com 3,8litros, tinha 94 cv, gra
ças a' um carburador Stromberg
de corpo duplo e válvulas no ca

beçote - um abismo tecnológico
sobre a Oldsmobile. Possante,
atingia 137 km/h e arrancava fa
cilmente em segunda, com suavi
dade inigualável. Em 1937, já com
4,1 litros e 107 cv, ficava quase
sem rivais e não canibalizava os

Cadillacs, com seusV8,V12 eV16.
Uma reestilização total viria

em 1939, com o capô em cunha
e grade mais baixa e larga. No

ano seguinte os faróis eram in

tegrados aos para-lamas, como
no carro da foto, e em 1941 a

carroceria seria compartilhada'
com a

.

Chevrolet. A produção
foi interrompida em 1942, logo
após a entrada dos EUA na Se

gunda Guerra. A produção do

Special seria retomada em 1946,
mantendo o estilo e apenas duas

opções, o sedã de quatro portas
e o sedanete de duas. Um novo

Special viria só em' 1949, estre-

ando dois elementos caracte

rísticos da marca: o sweepspear
(vinco lateral descendente) e as

três aberturas no capô, simulan
do escapes de um avião. Omotor
ainda era o Dynaflash 8 de 4 li

tros, mas agora seu desempenho
era inferior ao Oldsmobile Ro-

.

cketV8, menor e mais leve.
A Buick focou na reestliza

ção para 1950 e no ano seguinte
aumentou o Dynaflash para 4,3
litros, mas os 124cv não faziam

frente ao Rocket, com 135cv. A so

lução foi lançar em 1954 oV8 Nai
lhead (cabeça de prego, devido ao

pequeno diâmetro das válvulas
no cabeçote). Com osmesmos 4,3
litros, atingia 140 cv.

O último ano do Special foi
1958, dando espaço a seguir aos
primeiros compactos da Buick,
nos anos 60. Omodelo até voltaria
ao show room, porémmenor (leia
na página ao lado), mas nunca

mais seria o mesmo sucesso.
I

. � -.,

Jaraguã 99 - Casa 02 dorm, eoz
área de serviço. garagem.

Cond. AzaJeias- Terreno em Resídencia
fechado com área toIal de 688 m2.

LOCAÇÃO

INTER·
M ó V E S

(47)3371-2117
GAAANTA O·SEU!!!

Excelente imóvel para área .industrial,
comercial e construção de prédios
Rua Erwino Menegotti, Vila Rau

A PARTIR R$ 147.000,00
Am� - Apart 02 dormitórios. Co.linha Sala estar 'jantar sacada

• c/churrasqueira e vaga garagem. ENTREGA DEZEMBRO 2013
AWGAR$ 560,00*

Centro- Reli TulipasApart 01 dor. sala
área de serviço. sacada pró"- WEGI

"Apart.CenIroO' lI!Ii!e,02 dom!iIótlo!s••=sacadad�egaragl!m.Ed.OniIIR$ 950,00
'Apatt. �O 0' ouIfe. 01 doon.. ooz:.__� ..�. Res. lIIarina RS 190,40
.''-parI CeI1In> 03 domt!fIlfiQs, WZÍf1Il3 d�. EdIficIo Dona AIzfra R$ 750,00
·Apalf.Celtlro 03�. ctIZfOOa{saIa c/garagem EdiIico GirnWnIs R$ 700,00
"Apalf.HcMlB_rua (lZdomt!fIlfiQs.�d� fdífico Klein R$ 550,00
Casa Rue Joio Planlcl1ftk !l4�. QlZInI)a, salae�. Ponto Comen:lal R$ 1.200,00 '

Casa V'tla Rau 02 dormlItIIíos. -mlTa,1SIlb. ii_de ssMço e gamgem. RS 800,00
"SaIaC_n:iaI. d100m'df<fronIeaC-EFmAlr.lllalwehallJeocIorodaf_ RS 6.000,00
kJ;tComllfdal· el81111'JltO*-aoMlffllIIIIoleltssa,TrtsRlotidoSul RS 750,00

,

'IIAI$ c:4lNIIOMfNIo

..

www.interimoveis.net .

Rua .1060 Plco.l" 104 • Centro· .I...a8uá do Sullse

. 0" \

ApalIt Vila r:J 01 suíte +02 ómn. Excelente Terreno na Pret. Walde I
5lIaIda=�REIKJ. total de 2.571,05 m2. Gruba. Defronte Citroen. 2.763,25m' i

PlantA0 Vendas: 8404-8498(01) I 9183--2333 (vivo) I 969s-5446(tim) I
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GoveITIo lança ação para. - .

prevenIr contra a gnpe
SAÚDE. Meta é vacinar 31,3 milhões de
,. �

pessoas. Campanha começa no dia 15 de abril

Agência Brasil

Minis.tério da Saúde preten�e
vacmar este-ano 31,3 nu

lhões de brasileiros contra a gripe.
O número representa 80% de um
total de 39,2 milhões de pessoas

. que integram os chamados grupos
prioritários - gestantes, idosos
commais de 60 anos, crianças en
tre 6 meses e 2 anos, profissionais
de saúde, índios, população carce
rária e doentes crônicos.

A CampanhaNacional deVaci
nação começa no dia 15 de abril e

segue até o dia 26 do mesmo mês.
No dia 20 de abril (sábado), todos
os 65 mil postos de saúde do País
vão funcionar para um dia de mo

bilização. Ao todo, 240 mil profis
sionais de saúde devem participar
da ação, além de 27 mil veículos

.

terrestres, marítimos e fluviais.
Serão distribuídas cerca de 43

milhões de doses que, este ano,

protegem contra os seguintes sub
tipos de influenza: A (HINl) ou

gripe suína, A (H3N2) e B. Além
dos R$ 330 milhões gastos com a

vacina; o governo federal vai en
viar aos Estados e Municípios R$
24,7 milhões para apoiar ações de
mobilização e preparação de equi
pes de saúde.

Uma das novidades anuncia
das pela pasta é a inclusão de mu
lheres em puerpério (período de
até 45 dias após o parto) nos gru
pos prioritários para vacinação.
Outra mudança vai possibilitar
que pessoas com doenças crônicas
tenham acesso ampliado à vacina

pormeio de postos de saúde e não

apenas centros de referência.

ELZAFIUZAlAGÊNCIA BRASIL

MINISTRO Alexandre Padilha disse que a dose contém o vírus
em sua forma inativa, mas que não há risco de contrair a gripe

Vaticano

Papa não quermudar
Depois de quase duas

semanas de sua eleição,
o papa Francisco, de 76
anos, demonstra que
não quer mudar para
o apartamento papal e

sim utilizá-lo apenas em

situações específicas.
O porta-voz do Vaticano,
padre Federico Lombardi,
disse que Francisco, "por
enquanto", vai continuar
morando na Casa Santa
Marta - onde- vivem al-

\ � guns cardeais. O papa está
no local desde antes doFRANC1SCO Religioso

mora na Casa Santa Marta conclave, que começou no

último dia 12, e permane
ce lá. Lombardi disse que
o papa apenas trocou de

quarto na Casa Santa Mar
taparaoutro "mais amplo".
O porta-voz acrescen

tou que Francisco usará o

apartamento papal - que
inclui quartos, salas, cozi
nha, banheiro e escritórios
- para situações específi
cas. No apartamento tam

bém há espaços para trata
mento médico.

Em julho, o Papa vem

para o Brasil participar da
Jornada da Juventude.

MENSAGEM
Às vezes, tem pessoas que a gente esquece rápido,

mas não é o caso do meu filho Helton. Dia-24, completou
dois anos que ele foi morar com Deus. Para a família e

amigos, ele continua presente nas boas lembranças, e boa
companhia que ele nos proporcionava. Fica com Deus, meu amado filho, te
amaremos para todo o sempre.

Helton Arruda de Oliveira.

Mensalão

Barbosa nega
•

mais prazos
o

_

presidente do Su

premo Tribunal Federal

(STF), ministro Joaquim
Barbosa, negou os pe
didos dos advogados do
ex-ministro da Casa Civil,
José Dirceu, e do empre
sário Ramon Hollerba

eh, para que os prazos de

apresentação de recursos

contra a decisão da Ação
Penal 470, o processo do

Mensalão, fosse ampliado.
Condenado a dez anos e

dez meses de prisão por
formação de quadrilha e

corrupção ativa, Dirceu

pediu ao STF que os votos

escritos dos ministros no

julgamento da ação penal
fossem divulgados antes

da publicação do acórdão.
O embargo de declara

ção é um recurso rotinei

ro, apresentado ao juiz ou

tribunal que emitiu uma

sentença sobre a qual res
tam dúvidas, por qualquer
uma das partes.

I

I

I
t
\
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Cosmos
Esta agência de viagens genuinamen

te jaraguaense, que já tem inais de 30
anos de mercado, agora expande suas

fronteiras e está instalada também em

Indaial, Balneário Camboriú, Joinville,
Blumenau e São Paulo. Um de seus prin
cipais produtos é o serviço de gestão de

viagens corporativas. Na média de mer
cado, a conta de gastos com viagens é
uma das cinco maiores despesas, muitas
vezes apenas menor que a de salários.

Trabalhadores
Dos pouco mais de 200 milhões de

brasileiros, 166 milhões estão na faixa
de idade em que poderiam estar traba
lhando e 100 milhões deles formam a

chamada população economicamente
ativa, isto é, estão nomercado de traba
lho. Como 93 milhões estão emprega
dos, o restante é a massa de desempre
gados. A diferença entre os que estão
na idade e os que trabalham se explica
pelo volume de mulheres com baixa

qualificação que ficam em casa com os

filhos, muitas por falta de opção de cre
che pública para deixá-los. Igualmente,
um volume crescente de jovens retarda
sua entrada no mercado de trabalho

para continuar seus'estudos, o que será
muito positivo no futuro.

,"

Ep�gri
A EpagrijCiram está com site novo

que, além de mapas digitais, imagem de
satélite e nível de rios, também informa
a previsão do tempo e o clima nos diver
sos municípios, para os próximos cinco
dias. Uma interessante fonte de pesqui
sa, não só para o pessoal do campo.

Lourival Karsten

MERCADO
•

Premíssas
A previsão de crescimento do PIB dos
.l"\economistas do Bradesco se baseia
nas seguintes premissas: inexistência do
risco de ruptura no mercado internacio
nal, efeitos dos estímulos à economia e

, investimentos em infraestrutura, retoma
da dos investimentos públicos (Estados e

municípios), aumento no lançamento de

imóveis, safra recorde em 2013, expor
tação para Argentina, normalização das
vendas de caminhões. No ano passado,
estes fatores tiveram efeito bem negativo
sobre o desempenho da economia e não se

espera sua repetição em 2013. Até a ques
tão do "abismo fiscal" nos EUA e a questão
de Chipre já não preocupam tanto.

DIVULGAÇÃO

,

. '

EconolDla
Esteve na plenária do AcijsjApevi, a economista do Bradesco, Fa

biana D'Atri, que traçou um quadro bem consistente dos principais
vieses da economia brasileira. Explicou a previsão errada de cresci-

�

menta do PIB em 2012 de 3;7% para o "pibinho" de apenas 0,9%, com
uma série de contratempos de ordem interna e externa. Informou que
a previsão do departamento de economia do Bradesco é de crescimen
to do PIB de 3% a 3,5% em 2013 e de 4% para 2014.

Empregos
Segundo Fabiana D'Atri, deverão ser criados 1,3 milhão de empregos

e, para 2014, a expectativa é repetir este número, apesar da tendência de
queda. Para este ano, espera-se um aumento de 2,5% nos salários, o que
é outra preocupação, pois está havendo aumento nos salários, enquanto
a produtividade não está crescendo. Isto gera diversas distorções, sendo
a principal a perda de competitividade. O único ganho real de salários
possível- emuito bem-vindo - é o gerado pelo aumento naprodutividade.
De outra forma, ele é repassado par� ��ipr�7�� �� !J1<;uimenta a inflação.

www.gumz.com.br
(47)33714747
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INDICE PERloDO
SElIC 7,25% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% 26.MARÇO.2013
CUB 1,210,03 MARÇO.2013
BOVESPA +1,45% 26.MARÇO.2013
NASDAQ +0,53% 26.MARÇO.2013
AÇÕES PETR4 18,59 -0,21%

VALE5 32,99 +1,07%
BVMF3 13,36 +0,91%

POUPANÇA 0,4134 27.MARÇO.2013
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,20% US$108,270
OURO 0,00% US$ 1599,900

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM, 2,0160 2,0166 +0,23%
DÓLAR TUR, 1,9300 2,0700 -0,48%
EURO 2,5929 2,5942 +0,41%
LIBRA 3,0570 3,0586 +0,28%

Indicadores
As perspectivas para o câmbio

em 2013, segundo Fabiana D'Atri, é
a oscilação em torno dos R$ 2 em

relação ao dólar. Quanto à taxa de

juros, não existe nenhuma necessi
dade de mudanças ao longo do ano,
mas é possível que haja dois ou três
aumentos de 0,25% na taxa básica
de juros para conter a inflação. Os
economistas esperam inflação de

5,2% em 2013, por conta de algumas
pressões' ainda fora de controle.

Varejo em alta
De acordo com a economista do

Bradesco, o varejo deverá continu
ar em alta ao longo dos próximos
anos, apesar das distorções embuti
das no processo. O principal destes
desequilíbrios está no fato de que
enquanto o consumo aumenta, a in
dústria segue com crescimentomui
to fraco. Desta forma, cria-se um

problema que é o abastecimento do
mercado com produtos importados.
Nada disto foi planejado e os ajustes
deverão acontecer ao longo dos pró
ximos anos, com uma retomada no
crescimento da produção industrial
e dos investimentos.

Contabilidade
C� Empresarial
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Aumento dos ovos
de páscoa é de 6%
VARIAÇÃO No balanço
realizado desde 2011 nos

principais mercados, o

reajuste foi de 19,78%

'Agência Brasil

Em relação à Pascoa passada, a

alta dos preços dos ovos de cho
colate foi de 6,42%, atingindo 0,38
ponto percentual acima da inflação
dos últimos 12 meses, que foi 6,04%.
A informação foi dada àAgência Bra
sil pelo economista do Instituto Bra

sileiro de Economia da FGV, André
Braz. De março de 2011 a fevereiro
de 2013, o preço dos ovos de Páscoa

subiu, em média, 19,78%, índice que

representa 7,78 pontos percentuais
acima da inflação do mesmo perío
do, medida pelo Índice de Preços ao

Consumidor (IPC), da Fundação Ge
tulio Vargas (FGV) ..

Para André Braz, a alta do ovo

de Páscoa não foi maior em relação
ao ano passado porque os preços de

alguns insumos básicos utilizados na
fabricação do produto tiveram que
das significativas, como o preço do

cacau, que caiu 12% nos últimos 12

meses, e do açúcar, que teve queda
de 11% no mesmo período.

Entre as sete capitais pesquisa
das, o maior aumento médio do ovo

de Páscoa, segundo a FGV, foi em
Porto Alegre (8,35%); seguido por
São Paulo, que teve alta de 8,15%.
Belo Horizonte teve o menor índice.

Balanço de fevereiro

SCéoquarto
em novas vagas

Os dados do Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados di
vulgados pelo Ministério do Traba
lho e Emprego, aponta que em feve
reiro de 2013 foram criados 15.072

empregos com carteira assinada
em Santa Catarina., O aumento de

0,79% no número de empregos
formais foi o maior na região Sul

(0,67%) e no Brasil. Santa Catarina

ocupou o quarto lugar do ranking
nacional de geração de postos for
mais de trabalho e o terceiro lugar
em expansão do emprego.

EDUARDO MONTECINO

CUSTOS Aumento não foi maior devido à queda no preço de insumos

Indústria

GeneralMotors
-demite 596 em SP

Salários

Sindicato fica
com desconto

A General Motors (GM) anun
ciou ontem a demissão de 596 fun
cionários que estavam em layoff,
com o contrato de trabalho suspen
so, mantendo o salário, desde agos
to de 2012. A fábrica de São José
dos Campos (SP) tem excedente de
mão de obra desde que a monta

dora passou a transferir parte das
atividades para outros municípios.
Os desligamentos ocorrem após

meses de negociação que garantiu
estabilidade, até o final do ano, de

750 trabalhadores.
. - I J. I ( '. J. l

Trabalhadores de todo o País,
sendo de instituições públicas ou

privadas, que estão sob Q regime
das leis trabalhistas, terão descon
tados compulsoriamente de seus

salários de março um dia de tra

balho do mês. O valor é referente
à contribuição sindical, instituída
pela Consolidação das Leis do Tra
balho (CLT). "Por ser uma lei fede
ral, cabe ao Estado somente fazer o
desconto e repassar aos sindicatos",
explica o gerente de Remuneração
'F'hn:ciortal, Valmir dos Passos.

WEGS.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
.

PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Comunicamos que o Conselho deAdministração daWEG, em reunião realizada hoje,
deliberou declararjuros sobre capital próprio ("JCP") no valor total de R$40.143.859,56,
correspondente a R$ 0,06470589 por ação, aos titulares de ações escriturais nesta
data de 26 de março de 2013, "ad referendum" da Assembleia Geral. O pagamento
de JCP ocorrerá a partir do dia 21 de agosto de 2013 e será feito pelo valor liquido de
R$ 0,05500000 por ação, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por
cento), exceto para os acionistas que comprovarem até 28 de março de 2013, junto
ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira escrituraria das ações da WEG S.A.,
sua condição de imunes ou de desobrigadas da retenção por disposição legal. O
valor pago como JCP será imputado aos dividendos obrigatórios conforme determina
o artigo 37 de estatuto social da WEG. A partir de 27 de março de 2013 as ações de
emissão da WEG S.A. serão negociadas "ex-juros sobre capital próprio". Informações
adicionais podem ser obtidas no Banco Bradesco SA, departamento de ações e

custódia, Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou diretamente na

sede da WEG S.A., Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.? 3.300, CEP 89.256-900,
Jaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-6973. Jaraguá do Sul, 26 de março de 2013

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N"
006/2013-FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: Menor Preço
Por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de

propostas, visando ao Registro de preços a aquisição de medicamentos

para Farmácia Básica ao longo de 12(doze) meses, destinados para aten
dimento aos pacientes da Rede Municipal, conforme especificações no

ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro de Preços.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até ás 09:00 hs
do dia 10 de abril de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. ABERTURA DOS ENVELOPES 01-PROPOSTA - às 09:30 hs do dia
10 de abril de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos

exigidos, pela equipe Técnica da Secretaria de Saúde (obs: Para esta fase não
há necessidade da presença dos representantes). O CREDENCIAMENTO,

-,
disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serãoas 08:30
hs do dia 23 de abril de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 7.382.835,92 (sete
milhões trezentos e oitenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa
e dois centavos). INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jara
guá do Sul (SC), 21 de março de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201-JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274- 1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTFSID
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do cõdigo de Normas da CGI/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados aprotesto neste Cartório, parapagamen
to 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. FICAMINTIl\..fA
DOS DO PROTES1D:

Apontamento: 241885/2013 Sacado: ADRlANA DE OLIVEIRA RODRIGUES Endereço: RUA PROFES
SOR HEINRICH GEFFERf 356 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-290 Cedente: GUMZCONTABILIDADE
E CONSULlDRlA EMPRESA Sacador. - Bspécíe-DMI - N' TItulo: 9200157663 - Motivo: falta de paga
mente Valor: R$ 622,00 - Data para pagamento: 03/04/2013-Valor total a pagar R$693,67 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 622,00 -luros:Jl$1,86 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 9,96

Apontamento: 241676/2Q13 Sacado: AGM RESTAURANTE LIDA ME Endereço: R BERNARDO DOR
NBUSCI-l701 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Cedente: AV DlSI'RlBUIDORA DE EMBAlA
GENS LIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 2338/2 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$
277,35 - Data para pagamento: 03/04/2013-Valor total a pagar R$353,85 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 277,35 - Juros: R$1,94 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 241973/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS LTDA ME Endereço: R ROBERJU ZIE
MANN 201 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: UlTRAPISO COMEROO E IMPORIACAO
LIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo:N45488/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 975.12 - Data
para pagamento: 03/04/2013- Valor total a pagar R$1.053,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$
975,12 - Juros: R$ 3,57 EmoIwnentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gênda:R$14,71

Apontamento: 241991/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS LIDAME Endereço: R ROBERfO ZIE
MANN 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: RED - FIDC MUITlSETORIAL LP Sacador:
UlIRAPISO COM !MP LIDAEspécie: DMI- N'Titulo: N44527/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
735,47 - Data para pagamento: 03/04/2013- Valortotal apagar R$811,50 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 735,47 -Juros; R$I,47 EmoIwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
24,50-Diligência: R$14,71

Apontamento: 242062/2013 Sacado: BERNADEIEBATIS1i\ DE FRANCA Endereço:RUAIOSEVlCENZI
247 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-240 Cedente: INDITEC INDICnC PROCLIDA Sacador. - Espé
de: DMI - N' TItulo: 0313016190 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 210,65 - Data paro pagamento:
03/04/2013-Valor total a pagarR$308,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 210,65 - Juros: R$1,05
Emolwnentos: R$.l2,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 36,64

Apontamento: 241947/2013 Sacado: EVERfON 10SE DUARTE Endereço: RUA THEREZA FERRAZA
164 - T1FA MONOS - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89265-173 Cedente: BVFlNANCElRA S/A CFI Sacador.
- Espécie: CBI- N'Titulo: 197oo045.J1280374903 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.057,32 - Data
paro pagamento: 03/04/2013- Valor total a pagarR$2.724,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.057,32 - Juros: R$ 581,53 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 25,64

Apontamento: 241954/2013 Sacado: JOSE DE OLIVEIRA BASTOS Endereço: RUA ADOLFO TlUBESS
355 APTO 02 - VIEIRAS - IARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-690 Cedente: BV F1NAJ'iICEIRA S/A CF!
Sacador: - Espécie: cm - N' Titulo: 131038957 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.294,91 - Data
paro pagamento: 03/04/2013- Valor total a pagar R$3.ool,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.294,91 - Juros: R$ 625,74 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 241976/2013 Sacado: MARCOS JOSE RODRIGUES Endereço: RUA JOSE BRUNNER
290 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-380 Cedente: RCF INCORPORADORA IlDA Sacador. - Espécie:
DMI - N' Titulo: NPOOO40531 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 2250,02 - Data para pagamento:
03/04/2013- Valor total a pagar R$2.332,08 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.250,02 - Juros:

��_���?_�?!_�_,:,::�:���_��:�:_�����_�_���_�:_I_�_�_����?�_��:���?_:_�il���_��!�_�!_���I__
Apontamento: 241978/2013 Sacado: MARCOS JOSERODRIGUES Endereço: RUAJOSE BRUNNER 290
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-380 Cedente: RCF INCORPORADORALIDA Sacador: - Espécie:DMI -

N'TItulo: NPOOO4054 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 500,06 - Data parapagamento: 03/04/2013-
Valor total a pagarR$576,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,06 - Juros: R$I,66Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 241957/2013 Sacado: ODAIRJOSE DESOUZA Endereço: RUAURUBIO 300 - jaraguã do
Sul-SC - CEP: 89254-366 Cedente: CASAS DA AGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N'Tltulc: N41862/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$152,37 - Data paro paga
mento: 03/04/2013-Valor total apagarR$229,59Descrição dos valores: Valor do título: R$152,37 - Juros:
R$ 0,35 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,.10 Condução; R$ 24,50 - Diligência: R$17,02

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo" na data de
27/03/2013. Jaraguá do Sul (SC), 27 de março de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabeliao Substituto
Total de títulos publicados: 10

\
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VISITAS Voluntários desenvolvem trabalho de porta em porta, em todo a cidade de Guaramirim

Bombeiros pedem
doação via Celesc
RECURSOS Média mensal arrecadada é de
R$ 5 mil. Meta é aumentar para R$ 20 mil

Débora Remar

A lém de apagar incêndio,
fiatender feridos em aciden
tes de trânsito e responder a

chamados de emergência clíni
ca, a partir de hoje os Bombei
ros Voluntários de Guaramirim

começaram a visitar residên
cias para pedir doações. AB con
tribuições mensais, feitas atra-

_ vés da conta de energia elétrica,
são uma importante fonte de

renda para manter equipamen
tos e viaturas em bom estado de

conservação.
_

A última campanha para au

mentar o número de doadores
aconteceu há dois anos. "Como
a cidade cresceu muito, aumen
tou também o número de ocor

rências, incrementamos a frota
e fizemos grandes investimen
tos em equipamentos. Agora,
pretendemos aumentar o envol
vimento da comunidade, dar a

Alerta

Contríbuíçâo é somente pela conta

."

O subcomandante
.

alerta, os
moradores para não darem ne

nhum valor em dinheiro, já que
a contribuição é feita apenas
através da fatura da Celesc. "Sou
bemos de falsários que agiram
usando o nome dos Bombeiros,
apresentando um livro-ouro.
Por isso, a nossa campanha usa

um formulário para preencher'
com dados da conta de luz", es
clareceu. Hoje existem cerca de
i.ômil pessoas que contribuem
desse modo com os Bombeiros
de Guaramirim.

Voluntário há 12 anos, Edv�r
Pereira de Mello também con

tribui com o trabalho de arreca-

chance de contribuir", explicou o
subcomandante administrativo
dos Bombeiros Voluntários de

Guaramirim, Ildemar Alves Lis
boa. Amédia mensal de doações
atúalmente é de R$ 5 mil e a in

tenção do comando é chegar a

R$ 20 mil. "Quando realizamos
. baile e outros eventos, garan
timos recursos para estabilizar
um pouco as contas, mas no mês
seguinte já entramos no verme

lho outra vez. Temos um déficit
anual de cerca de R$ 4o-mil, que
são gastos principalmente com

documentação e manutenção
das viaturas", revelou Lisboa.

dação. "Já participei de outras

campanhas e sei o quanto é im

portante, pois temos um retor

no muito bom. Somos sempre
bem recebidos pela população
e, quando podem, os moradores
colaboram", elogiou. AB doações
mensais partem de R$ 5 e não
há valor limite. ' ,

Tentativa de homicídio

Crime ocorreu em 2012
o servente Flávio Roberto So

ares Araújo, de 34 anos, foi con
denado a cinco anos e seis meses
de detenção por tentativa de ho
micídio contra Ana Paula Ruckl,
em março do ano passado, e por
porte ilegal de arma, um revólver

calibre.gz, Ele ficou no Presídio

Regional de Jaraguá do Sul por
um ano, desde a data do crime,
e lhe foi concedido o direito de re
correr em liberdade.

"Hoje o senhor sai daqui em li
berdade e com todas as condições
de se tomar uma pessoa melhor.

Espero que este seja um episódio
isolado da sua vida e que você te
nha aprendido a lição durante o

período de detenção"; aconselhou
a juíza Anna Finke Suszek, que
presidiu a seção do Tribunal do
Júri, ontem, em Jaraguá do Sul. A
acusação foi feitapeloPromotorde
JustiçaAndréMilioli e o réu teve o
advogado dativo Fagner Ferreira
Azambuja como defensor.

Araújo estava dentro de um

veículo e teria feito dois disparos
em direção à vítima, que estava a

pé e se_recusou a entrar no carro.

Ela correu e o foi alvejada no bra
ço. O réu foi preso poucas horas

depois, ainda com a arma do cri
me. Os dois não se conheciam e o

motivo da abordagem teria sido
de cunho sexual.

A confissão em juízo e os pro
jéteis que sobraram no revólver
serviram de atenuantes. Pela
tentativa de homicídio, o réu foi
condenado a quatro anos e seis

meses, e o porte ilegal de arma

rendeu mais um ano de deten

ção, num total de cinco anos e

meio. Ao término do julgamento,
a juíza concedeu a progressão de

pena, para O regime semi-aberto,
e finalizou permitindo que ele re
corresse da sentença em liberda
de. De acordo com o advogado de
defesa, a sentença foi favorável a
Araújo, mas o réu deverá apelar.

LÚCIOSASSI

CONDENADO Flávio R.oberto, 34 anos, teve pena estipulada em

cinco anos e meio, mas vai re_correr do processo em liberdade

Veíetdorecuperado
Carreta foi roubada com a carga

Dezmil quilos de presunto fo
ram recuperados pela PolíciaMi
litar na manhã de ontem, dentro
de uma carreta roubada. Mora
dores da Rua Leopoldo Friedel,
no Bairro Ilha da Figueira, em
Guaramirim, perceberam que há
dois dias a carreta estava estacio
nada I na rua e acionaram a PM

na manha de ontem. O proprie
tário do veículo informou que o

baú transportava mais de 30 mil
quilos do produto, avaliado em

R$ 170 mil, quando foi roubado
no sábado passado, dia 23, em

Campo do Tenente, no Paraná. A
Polícia Civil investiga o caso e até
agora ninguém foi detido.
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CSM mostra força e

vence Carlos Barbosa
., .. Em boa atuação coletiva, equipe de Sérgio Lacerda passa pelo
atual campeão mundial e mostra estar bem preparada para a Liga Futsal

A CSM venceu o Carlos B�r-1"\.bosa por 2 a 1 na noite

de ontem, em amistoso inte
restadual realizado na Arena

Jaraguá. Apesar do caráter

comemorativo, o jogo foi

quente, com cara de final de

campeonato. Foi a primeira
vez que a equipe jaraguaense
atuou diante de seu torcedor
na temporada, deixando uma

impressão positiva.
Sergio Lacerda apostou ini-

.

cialmente no quinteto formado
por Djony, Nenê, PC, Daniel
e Dian. Mostrando uma pos
tura ofensiva desde o início,
marcando a saída de bola ad

versária, a CSM não hesitava
em arriscar chutes contra a

meta de Rennan.
Foi premiada aos 12:24,

quando Hugo encontrou Pepi
ta no meio da área. O estreante

ala não perdoou e abriu o pla
car. Porém, o Carlos Barbosa

chegou ao empate aos 14:37,
com Jonathan, acertando um

chute rasteiro e cruzado contra
a meta de Djony. A igualdade
persistiu até o intervalo.

Na volta para o segundo
tempo, a partida ficou ainda
mais quente e a arbitragem
precisou acalmar os ânimos
distribuindo cartões ama-

. relos. Com a bola rolando, a

CSM foi mais eficiente e che

gou a vitória com Daniel, aos

31:40. Nenê puxou o contra

ataque e serviu o ala, que sol
tou a bomba de pé esquerdo
para dar números finais a

partida.
"A forte marcação deles

dificultou. Más tivemos uma

postura legal, unidos, queren
do o mesmo objetivo", anali
sou o ala Guto. "Era importan
te jogarmos bem contra uma

equipe referência. Erramos,
mas estamos no caminho cer

to. Se conseguimos manter a

regularidade, faremos uma

boa Liga Futsal", concluiu o

técnico Lacerda.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PÉ DIREITO Contratado para esta temporada, ala Pepita deixou sua marca na estreia diante do torcedor jaraguaense, na Arena

Pré-temporada
Ouadrangular encerra a fase de preparação

Seguindo em sua prepara

ção para a Liga Futsal, a CSM

participa de um quadrangular
amistoso em Canoinhas, entre
os dias 3 e 5 de abril. Além da

equipe da casa, a competição
contará com a participação do

Concórdia (futuro adversário'
na Liga Futsal) e do Coritiba.

"Essas partidas amistosas

ajudarão muito a nossa equipe
a ganhar ritmo de jogo e che

gar bem preparada fisicamente
e taticamente na Liga Futsal",

afirmou Sérgio Lacerda.
Os jaraguaenses iniciam

a caminhada rumo ao quinto
título na competição nacional
no dia 15 de abril, quando rece
bem o Krona/Joinville, às 20h,
na Arena Jaraguá.

Na pré-temporada, a CSM
realizou amistosos contra Ma
rechal Rondom, Blumenau,
Lages e Rio do Sul, além da

participação na Copa Catara

tas, em Foz do Iguaçu, junto
com Joinville e Corinthians.
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ISEN f Sem misturar política
com futebol, Oliveira quer
reduzir as dívidas do Juventus

IJuventus

Os planos do
novo presidente

Umamissão quase impossível,
mas uma visão otimista. É desta
forma que Jeferson Luís de Olivei
ra assume a presidência do Juven
tus e promete brigar até o último

suspiro pela permariência da equi
pe na elite do futebol catarinense.
''Vamos lutar bastante e reestru

turar o Juventus já pensando na

Copa Santa Catarina", comentou.
Exercendo simultaneamente o

mandato de vereador, Oliveira

garante que não irá misturar a

política com as situações internas
do clube. "Sou vereador, mas não
quero levar política para dentro
do João Marcatto. Meu objetivo é

ajudar o Juventus e elevar o nome
da cidade", afirmou.

Referente aos salários atra

sados, a expectativa do novo

presidente é pela regularização
imediata. "Vamos tentar pagar
os salários dos jogadores que
permaneceram conosco e iniciar
um grande projeto que o clu-

• be merece". Sem uma diretoria
definida, agradeceu aos profis
sionais que montaram a equipe
para o Estadual e ,promete va

lorizar todos que optarem por
permanecer no grupo. "Vamos
analisar os nomes para montar a
nova diretoria. O time montado
é mérito da gestão anterior e va
mos ver quem vai querer pe�ma
necer conosco", finalizou.

y
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CAMPEÕES Atlético e Kiferro são os maiores vencedores da história do Varzeano

Inscrições ao

Varzeano são
,;;.

prorrogadas
FUTEBOL AMADOR Equipes ganham mais alguns dias
para montarem seus elencos e efetivarem ,suas inscrições

.

A FME postergou o pra
.1"\z0 de inscrições do

Campeonato Varzeano de
Futebol. Agora, as equi
pes interessadas terão até
a próxima segunda-feira,
dia 1, às 17h, para efe
tivarem suas inscrições
na disputa do 31° Troféu
Raul Valdir Rodrigues.

"Hoje temos 11 equipes
inscritas e queremos che

gar a 36. Acreditamos que
-

esse fim de semana a mais
irá ajudar aquelas equi-

J
!

pes que ainda não tiveram

tempo de se organizar,
tanto em campo, quanto
na parte administrativa",
afirmou o coordenador
de eventos da autarquia,
Marquinhos Ranucci.

A competição aconte

ce entre 20 de abril a 20

de julho, não existindo a

cobrança de taxa de ins
crição. Porém, as equipes
devem deixar um cheque
caução no valor de R$
500, nominal à FME. Este

será descontado em caso

deWO.
Pêlo regulamento, que

pode ser baixado no site
da entidade (www.fmeja
raguadosul.com.br), cada

equipe poderá inscrever
até 22 atletas.

Em disputa, premia
ção em troféu e meda- -

lhas do 1° ao 4° lugar,
além de troféus para
quesitos como discipli
na, artilheiro, destaque
e melhor defesa.

Massaranduba

Kaianifatura aOlimpíada entre empresas
A Kaiani Malhas con

quistou o título da la

Olimpíada entre Empre
sas de Massaranduba. O
evento foi promovido pela

CME, com o apoio do Sesi,
reunindo 16 empresas e

350 atletas. Durante dois
finais de semana foram

disputadas as modali-

dades de futsal, pênalti,
truco, voleibol, sinuca,
bocha, pebolin, tênis de
mesa, atletismo, natação,
canastra e dominó.

[fI . I

Tiro Esportivo

Lopes vence
no Brasileiro

Hóquei
Novo desafio
aos Aliens

Football

Nove atletas
em seletiva

O Clube de Atiradores
Jaraguá esteve em Timbó
no sábado, dia 23, onde dis
putou a segunda etapa do

Campeonato Brasileiro de'
Carabina e Pistola, evento

da Confederação Brasilei
ra de Tiro Esportivo. Cin
co atletas representaram. a
cidade, com destaque para
Samuel Lopes, ouro na cate
goria carabina de ar e bron
ze na carabina deitado.

Depois do quinto lugar
Da 2a Copa da Am�ade
da Grande Florianópolis,
realizada no último sába
do, dia 23, em São José,
o Aliens Roller Hockey
se prepara para mais um

desafio. Em Curitiba, dis
puta o Campeonato Para

naensejCatarinense, entre
os dias 20 e 21 de abril. O
evento será realizado no

Clube Três Marias.

Nove atletas das equi
pes de futebol americano
da região participaram no

sábado, dia 23, do Combi
ne, uma seletiva itinerante
de atletas para a Seleção
Brasileira da modalidade.
O objetivo é mapear talen
tos para a Copa do Mundo
da Suécia, em 2015. Os tes
tes aconteceram em Join
ville e os resultados serão

divulgados em breve.

DONI CASTILHO/DFOTOS

REVELAÇÃO Dupla jaraguaense Schvambach e Floriani mostrou pontencial

Enduro

Pilotosjaraguaensesemsegundo
Quatro duplas de Jaraguá do Sul participaram go sábado, dia 23,-J.�q�� Enduro

Brasil de Regularidade, em Caçador. .Eduardo Schvambàéh.e JúliOCesãf"'FlÕrÍani são
vice-campeõeç Ilª categoria Junior. Cassius Gonçalves e Eduardo Finta terminaram
no 6° lugar na categoria SuperMáster, à frente de outras duas duplas do município.

Proteja ilJa 'família.màfiz.ea�
13 Jjj91enila� filearmmrlíoiOBados
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Estadual tem
rodada cheia
de emoção
AFUNILANDO Com apenas cinco partidas para terminar
o Campeonato Catarinense, equipes jogam hoje e amanhã

Agência Avante!

D estando cinco roda
fidas para o encerra

mento da primeira fase do

Campeonato Catarinense,
somente a Chapecoense,
campeã do turno; possW
vaga assegurada nas se

mifinais. Líder do returno
e sensação da reta final da

competição, o Atlético de
Ibirama encara o Joinvil

le, hoje, às 19h30, na Bai
xada. Com a derrota para
o Guarani de Palhoça na

última rodada, o técnico
Mauro Ovelha, vê o jogo
como chave para as pre-

tensões do Grená.
"A classificação às semi

finais vai ser fruto do nos

so trabalho e não podemos
perder pontos", declarou.
Por outro lado, Arturzinho
irá promover cinco modi

ficações no Joinville, como
a estreia do lateral Fabinho

Capixaba, ex-Palmeiras.
A Chapecoense recebe

o Metropolitano, às 20h30,
na Arena Condá. Melhor

campanha do Estadual, o

Verdão do Oeste não sabe
o que é vencer há três jogos
e espera recuperar os I?on
tos perdidos contando,com
o apoio incondicional dos
seus torcedores. Após ser

,

goleado pelo Figueirense, a
equipe de Blumenau tenta

corrigir os defeitos e conti

n�ar na briga por uma vaga
nas semifinais.

Em jogo que interessa
diretamente ao Moleque
Travesso, o Camboriú en

frenta o Figueirense, às

22h, no Robertão. Ven
cendo a equipe do Vale do

Itajaí, pode ultrapassar o

Juventus na tabela. \

Na quinta-feira, o Avaí
fecha a rodada contra o

Guarani de Palhoça, às 21h,
na Ressacada. Um resulta
do negativo do Bugre tam
bém é fundamental para os

objetivos do Moleque.
LUIZ HENRIQUE/FIGUEIRENSE FC

NATORCIDA Vitória do Figueirense sobre o Camboriú pode ajudar o Juventus

Tênis

Com alto investimento, Rio recebe.Aí'P 500
O Rio de Janeiro iniciou

os preparativos para receber
pela primeira vez na história
um torneio de nível 500 da
ATP eWfA a partir de 2014.
Contando com a colaboração
domilionário Eike Batista, o
orçamento do evento está

estimado em R$ 25 milhões.
O local premiado com a pri-,
meira edição será o Jockey
Clube, que terá sua estrutu

ra reformada e contará com

oito quadras de
.
saibro. O

maior gasto será, revertido
na construção de uma arena,

com capacidade para sete

mil pessoas. Devido à im

portância do torneio no cir
cuito 'mundial, tenistas como
David Ferrer, Rafael Nadal,
Novak Djokovic e Roger Fe
derer surgem como favoritos

. - I
na competiçao.

Pela recuperação
Após perder para o Paraná e deixar

a última invencibilidade do Paranaen

se, o Coritiba busca a reabilitação na

noite de hoje, às 22h, em Rolândia, O
Coxa vai encarar o Nacional e terá os

desfalques do zagueiro ,

Pereira e do
meia Rafinha, suspensos, e do meia

Alex, poupado. Campeão do turno, a

equipe já está garantida na final.

Uma nova chance
Contando com o desfalque do volan

teDenilson, o técnico Ney Franco bus
ca alternativa no elenco Tricolor para
o confronto contra o Paulista, hoje, às
22h, no Jayme Cintra. No entanto, o

volanteWellington deverá ganhar mais
uma chance de provar o seu valor. Além

disso, existe a possibilidade Fabrício ou

Rodrigo Caio na posição.

Meta é a vitória
Na estreia de Paulo Autuori, o Vas

co espera buscar a primeira vitória no

returno do Carioca. O adversário será
o Olaria, hoje, às 16h, emMoça Bonita.
Recuperado de lesão, Dedé retorna a

titularidade. Na base da conversa, Au
tuori quer resultado imediato. "Quero
fazer a equipe funcionar o mais rápido
possível", comentou.

Sport ainda sonha
Atrás do Náutico e Santa Cruz,

o Sport ainda sonha com o título do
Pernambucano. Na noite desta quar
ta-feira, o Leão encara o Chã Grande,
às 21hSO, na Ilha do Retiro. Líder da

equipe, o lateral Cicinho está otimista.
"Temos que ter tranquilidade e vamos

ter jogos em casa, onde contaremos

com o apoio dos torcedores", declarou.

I

�:Viçosa em boa fase -

Líder disparado do Goianão, o Goiás
está contando com a estrela do atacante
Júnior Viçosa. Iniciando a competição
como reserva, o. jogador assumiu a ti

tularidade e liderança da equipe. "Sou
,feliz 1).0 Goiás e quero dar sequência ao

trabalho"; comentou, Nesta quarta-fei
ra, o Esmeraldino enfrenta o CRAC, às
22h, rio Serra Dourada.

l

Dungamuda time
Contrariando a máxima de que

time que vencedor não se altera, o téc
nico Dunga realizou cinco mudanças
para o duelo contra o São José, hoje, às
22h, no Passo D'Areia. A iniciativa tem
o intuito de dar ritmo aos jogadores.
Desta forma, Alan, Romário, Vitor Ju
nior, Dátolo e o atacante 'Gilberto terão
mais uma chance no Colorado.

Reforço estrangeiro
Em jogada de marketing, o Bahia

contratou o meia norte-americano

Freddy Adu, que estava no Philadel

phia Union. No entanto, o maior desa
fio do Esquadrão de Aço é regularizar o
jogador dentro do prazo de inscrições
do Estadual. Precisando de visto de

trabalho, Adu poderá ser registrado no
máximo até 24 de abril.

Lateral em dívida
Liberado para resolver problemas

pessoais, o lateral André Santos retor
nou a Porto Alegre e promete se recu

perar. Em dívida, o jogador quer uma
sequência de jogos. "Conclui minha

mudança para Porto Alegre e quero jo
gar. Estou pronto para o que der e vier",
comentou. Amanhã" o Grêmio enfrenta
o Cruzeiro de Porto Alegre, às 19h30.

_ :r" •
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MULTIDÃO Procissão no Rio Molha é uma das principais manifestações da fé durante a Semana Santa. Evento é realizado no início da manhã desta sexta-feira
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Calendário religioso de Páscoa
IGREJA CATÓLICA

Programação
será marcada por
confissões, missa do

lava-pés e procissões
Carolina Veiga

Para' resgatar o sentido religioso
da Páscoa, comemorada este ano

no próximo domingo, dia 31 de mar

ço, as igrejas católicas de Jaraguá do
Sul prepararam uma programação
religiosa especial para os fiéis. As ce

lebrações vão desde a realização da
tradicional Missa de Lava-Pés, que
será realizada na Igreja Matriz São

Sebastião, no Centro, na próxima
quinta-feira, dia 28, às 19h30, até a

encenação da Paixão de Cristo, trecho
bíblico que discorre sobre a morte e

ressurreição de Jesus Cristo, apre
sentada na Sexta-feira Santa, dia 29,
às .19h, na Igreja Matriz São Judas
Tadeu, no Bairro Água Verde. Uma
das tradicionais celebrações é a pro
cissão da Via Crucis ao Rio Molha, às
Sh, quando os fiéis sobem ao bairro
e oram nos pequenos santuários que
simbolizam as 14 estações do trajeto
de Cristo rumo à crucificação.

-A programação da Igreja Matriz
encerra no domingo, com a Procis
são da Ressurreição a partir das 6h,
seguida pela .Missa de Páscoa, que
acontece às 7h, às 9h30 e às 19h. Na
Igreja Matriz São Judas, a Missa de
Páscoa será realizada às 8h.

Horários dasmissas na Semana Santa:
• Comunidade MatrizSão Sebastião=
• �oje
• 7h - Missa como de costume.
• 8h30 às 11 h30; 13h30 às 15h - Confissões.
• 9h30 - Missa e Unção dos Enfermos.
• 15h30 - Missa como de Costume.
• 19h30 - Missa dos Santos Óleos
• 19h30 - via-Sacra.
• Quinta-feira

.

• 8h30 às llh30; 13h30 às 17h30 - Confissões

(dirigir-se à secretaria).
• 19h30 - Celebração da Ceia do Senhor, Lava-pés,
• 21h às 24h - Vigília Eucarística - Adoração
ao Santíssimo Sacramento.

• 29 de março. Sexta-feira Santa.
• 5h - Celebração da paixão do Senhor e Procissão

do morto (trazer rádio para acompanhar a
transmissão da Rádio Jaraguá AM)

• 8h30 às 11 h30 - Confissões.
• 30 de março.
• Sábado
• 19h - Solene Vigília Pascoal (Trazer Velas)
• 31 de março. Domingo de Páscoa
• 6h . Procissão da Ressurreição (transmissão
pela Rádio Jaraguá AM), adoração.

• 7h . Missa de Páscoa.
• 9h30 - Missa de Páscoa.
• 19h - Missa de Páscoa.

• Comm1idadêSãoJUdasTadeu:
• Quinta-feira - 19h30-
Missa Instituição Eucaristia

• Sexta-feira Santa - 8h - Celebração da

Misericórdia Confissão Comunitária.
5h - Celebração da Paixão·

19h - Teatro da Paixão e Procissão.
• Sábado - 19h - Missa e Vigília de Páscoa.

• Domingo de Páscoa - 8h - Missa de Páscoa

• Comunidade Santa Clara:
• Quinta-feira - 19h - Missa da Eucaristia
• Sexta-feira Santa: 15h - Celebração da Paixão

e às 19h - Encenação ou procissão
• Sábado - 20h - Missa e Vigília
• Domingo de Páscoa· 6h - Missa de Páscoa

• Comunidade Sagrado Coração de Jesus:
• QuJnta-feira - 19h - Missa/Instituição Eucaristia
• Sexta-feira Santa - 15h . Celebração da Paixão
• Domingo de Páscoa - 9h30 . Missa de Páscoa

• Comunidade Santa Ana:
'-

• Quinta-feira - 19h30 - Celebração do Lava-Pés
• Sexta-feira Santa - -6h . Terço e caminhada

penitencial e às 15h a celebração da Paixão
• Sábado - 18h - Missa e Vigília
• Domingo de Páscoa- 9h30 . Missa de Páscoa

• ComunidadeSanta CecIlia:
• Quinta-feira - 20h30 - Celebração do Lava-Pés
• Sexta-feira Santa ·15h . Celebração da Pajxão

• Comunidade São Luis Gonzaga:
• Quinta-feira - 19h30 - Celebração da Ceia'do
Senhor e Lava-pés. Das 21h às 23 horasVigília
Eucarística e Adoração ao Santíssimo Sacramento

• Sexta-feira Santa - 15h - Celebração da

Paixão do Senhor
• Sábado - 19h - Solene Vigília Pascoal
levar velas)

• Domingo de Páscoa - lOh30

• Comunidade NossaSenhora Rainha da Paz:
• Sexta-feira Santa - 17h . Celebração da

Paixão do Senhor
• Sábado - 19h - Solene Vigília Pascoal

(levar velas)

• Comunidade SãoCristóvão:
• Quinta-feira - 19h30 - Celebração da Ceia

do Senhor e Lava-Pés, Das 21h às 22h

Vigília Eucarística - Adoração ao

, Santíssimo Sacramento
• Sexta-feira Santa - 16h - via-Sacra (trazer
livro do grupo bíblico de reflexão). 17h
Celebração da Paixão do Senhor

• Sábado - 19h . Solene Vigília Pascoal

(levar veias).

• Comunidade São Benedito:
• Domingo da Páscoa - 8h30 - Missa de Páscoa

• Comunidade Nossa Senhora:
do Perpétuo Socorro

• Hoje - 19h30 - Missa

• Comunidade São José Operário
• Sexta-feira Santa - 8h - Via-Sacra nas ruas

(trazer livro do grupo bíblico de reflexão).
• Domingo da Páscoa - Páscoa. lOh
Missa de Páscoa

• Comunidade Nossa Senhora do Rosário:
• Quinta-feira - 20h30 - Celebração da Ceia do

Senhor e Lava-Pés. 22h - Vigília Eucarística -

Adoração ao Santíssimo Sacramento.
• Sexta-feira Santa - 5h - Via-Sacra e confissões

(vários padres). Às 17h, Celebração da

Paixão do Senhor
• Domingo da Páscoa - 8h30-

Missa de Páscoa
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