
Prefeita Cecília Konell
entregou van e quatro

computadores para o Centro
de Resgate Social namanhã de
ontem. Estudantes daUnerj/
PUC também irão ministrar
aulas de informática para
capacitar os internos.

Página lO

ovem quemorou em
ara á relata caos
vívidono

.

apão
Há nove meses vivendo no país atingido por terremotos e tsunamis, Eliane da Silva Shiratu,
25 anos, concedeu entrevista exclusiva ao O Correio do Povo para falar sobre o clima de
medo e insegurança gerado pela catástrofe natural. Ela, omarido e a filhamoram em

Toyohashi-Shi, a cerca de 430 quilômetros de Sendai, que foi destruída pela catástrofe.
Páginas 4 e 5

Trecho entre Corupá eSão Bento do Sul foi palco do segundo deslizamento de terra desde domingo. Problema ocorreu no km
105, na noite de terça-feira. Limpeza do local começou ontem à tarde, mas não há previsão para liberar o tráfego.Página 7

A revista da mulher inteligente!

Falha deixa cidades
sem dinheiro para
fazer a reconstrução
Falta de um termo técnico
na portaria publicada no

Diário Oficial da União é
o motivo para o atraso na

liberação do recurso aos

municípios catarinenses
atingidos pelas enxurradas.
Página 9

"

'Banco do Brasil fi
agência em Cor

Página 11

LOURIVALKARSTI!-N

'Distribuição de
água está irregular
Em Corupá e Schroeder,
várias regiões atingidas
pela chuva de semana

,

passada sofrem problemas
de abastecímento. Órgãos
orientam população
a manter o consumo

.

controlado. Página 13
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História do Esporte

JoséAu
DAlBÉRGIO EÚSIO
Um Guardião Iluminado

�.. er guardião vai muito além da informação do dicionário
Houaiss: "são aqueles que defendem aguerridamente algo.....
ou alguém". Os guardiões são seres especiais cuja missão se

__, assemelha as do "agente 007". Falhas ou erros são fatais. Des
tacamos os mais ilustres: O Guardião das Portas do Céu: o Anjo da

Guarda; o Guardião dos Portões do Ilê: o Guardião da Luz; o Guardião
das Sete Encruzilhadas e Anúbis, o Guardião das Trevas. Dalbérgio,
foi bem mais do que um simples goleiro, era, sobretudo, um guardião.
Defendendo a meta de seu time transformava-se em "guardião místi

co", tinha o poder de decifrar o alfabeto dos bruxos, lia o pensamento
-

dos atacantes adversários; fazia magia defendendo bolas ditas impos
síveis; diziam até, que interpretava Oráculos, pois defendia a maioria
dos pênaltís batidos contra sua meta. Muito antes de Higuita, famoso
goleiro colombiano, que assombrou o mundo com defesas acrobática�,
Dalbérgio, compensava sua estãtura mediana (1,75m), com defesas CI

nematográficas, voos espetaculares, antecipações magistrais, coragem e

ousadia. Repunha a bola em jogo com sabedoria, transmitia confiança e

segurança para seu time. Se Nelson Rodrigues o tivesse visto atuar diria

que: "Dalbérgio seria cumplice do Sobrenatural deAlmeida"

.

.

> Bilbêrgio' �

.

. :
..

Nasceu nq diaS de agQsto de 1946na eicJ.�ge;deII?-daiâl. E tNho
, de 'Iuríbió AntônioElí�io e.deVíolanda P. Elísio. Eramenmo ainda

quando sua família mudou-se para Jaraê-Íá doS}ll. 9"pai,)o�ador '

de futebol, destacado ponta-esquerda, com passagens ;yItoqosas
nos clubes: XV de Outubro de Indaial, Vasto Verde e Palmeiras de

. -Blumenau, fora conrratado'pelo SD. Açarai de nossa Jaragy.á em
resposta à contr?:taçãq de 'Iaranto pelo rival Ba�pendi.,

,
"

E.C. Estrela Tricampeão (77/78/79) - Dalbérgio
é o 3° em pé da direita para a esquerda

Trabalho e Famnia
'-. Em 18 de setembro de 1961,
Dalbérgio foi admitido na Weg.
A empresa tinha apenas dois
dias de existência. Compunham
o quadro de funcionários: Ho
nório Pradi, Waldir Lessmann,
Dalbérgio Elísio e Udo Voigt. A
nova empresa se localizava na

Avenida Getúlio Vargas, onde
hoje é o Museu Weg. Dalbérgio
desempenhou múltiplas fun

ções em seu primeiro emprego:
trabalhou de prensador, solda-

dor e torneiro mecânico. Em

1969, foi executar importante
projeto mecânico na Metalúr

gica Erwino Menegotti. De 1979
a 81 trabalhou na Têxtil Cyrus.
Então

-

montou seu próprio ne

gócio, de representação co-

inercial, permanecendo nesta

atividade até 1996 quando se

aposentou. Dalbérgio é casado
com Zulma Elísio, tem três filhos:
Gefferson, Jackson e Lenilson;
três netos: Natália, Juan e Tiago. -

red a c-ao@ocorreiodopovo.com.br

lioniustoCa

C.A. Baependi - 1972 - Em pé: Táti, Juquinha, Elmo Lenzi,
Zigomar, Dalbérgio e Rubão. - Agachados: Aldinho,
Bugrinho, Serginho, Arno Valle e César Mattar

o Estudante
Dalbérgio iniciou a vida escolar aos sete anos no Grupo EscolarAbdon

Batista; lembra-se das professoras, CarmemPortelaRosa, OdalzitaBorges,
Estérea Lenzi e Zenaide Dellagiustina e dos coleguinhas de aula: Reiner

Modro, Irineu Patsch e de sua irmã Diria Elísio. Neste estabelecimento de
ensino estudou até completar o ginasial; o ensinomédio foi concluído no
Homago '(Colégio Estadual Holando Marcelino Gonçalves).

Acaraí - Campeão - 1969 - Em pé: Bubi, Stoinski, Caglioni,
Dalbérgio, Guido Schmitt, Sebastião Ayroso, Reginaldo e Fio.

Agachados: Juvenal, Nike, Adilson, Marcos, Edi e Afonso Nagel

.

Hoje _

Desfrutando de merecida aposentadoria, Dalbérgio dedica-se a

- um bem montado acervo de instrumentos musicais. São mais de 80

peças entre, bandoneon, harpa, citra, violão de dois braços, violão,
cavaquinho, acordeon, violino, piano, órgão, escaleta, stradela, cha
ranga boliviana, banjo etc. Fica aqui a homenagem de todos os [ara
guaenses a você, Dalbérgio, do tempo em que você era o espetáculo
e nós o êxtase.

No Mundo
dos Esportes

Dalbérgio iniciou as ativida
des futebolísticas no Água Verde
em 1960 atuando na ponta es

querda. Um dia o goleiro do time
se contundiu durante o jogo, o

treinador já havia feito todas as

substituições permitidas, como

sempre, sobrou para o ponta
esquerda. _ Dalbérgio teve atua

ção portentosa no gol, garantiu
a vitória do time e a posição -de

goleiro titular, Foi contratado

pelo Acaraí, onde conquistou o

tricampeonato juvenil. Ascen

deu ao time titular e foi cam

peão em 1969. Nos anos de 70,
71 e 72 defendeu o Baependi. O
time azurra conquistou. a Taça
dos Municípios. No período de
1973 a 1975 jogou no Iuventus,
e o Moleque Travesso foi bi

çampeão da Primeira Divisão
nos anos de 1974/75. O Esporte
Clube Estrela de Nereu Ramos
montou um esquadrão altamen
te competitivo e, com Dalbérgio
no gol, o time da maior colônia
italiana da região conquistou o

Tricampeonato da Primeira divi
são (1977/78/79). Dalbérgio teve

uma rápida passagem pelo Sele
to de Guaramirim e Comercial de
Massaranduba.

Simultaneamente ao

futebol, o grande goleiro
foi também astro no futsal,
defendeu a seleção jaragua
ense em nove edições dos

Jogos Abertos. Nos campeo
natos promovidos pelo Sesi,
Dalbérgio conquistou 'nove

títulos de campeão no fu
tebol: cinco vezes pelaWeg;
três vezes pela Metalúrgica
Erwino Mencgottí e uma

vez pelaTêxtil Cyrus.

Juvenil do E.C. Água
Verde - 1960 - Em

pé: Pedro, Lourival,
Lauro Stoinski,

,Irineu Horongoso,
Ademar, Ivo Konell
e Jorge Grossgias.

- Agachados: Irineu
Steilein, Renato
Nagel, Dalbérgio,
Osmar Nagel,

Eraldo, Téco, Edson
e Osni Piccoli
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EDITORIAL

Volta da CPMF

Pesquisa
divulgada ontem pela CNI

(Confederação Nacional da Indús
tria) constatou que 72% dos bra
sileiros são contra a recriação da

CPMF (Contribuição Provisória Sobre Mo
vimentação Financeira). O estudo "Retra
tos da Sociedade Brasileira: Qualidade dos
serviços públicos e tributação", realizado
em parceria com o Ibope, também mos

trou que 20% das pessoas entrevistadas
são a favor do retorno do tributo. O restan

te não soube ou não respondeu.
Em fevereiro deste ano, o "novo" im

posto, que teria o objetivo de financiar e

melhorar o atendimento saúde - tal" e qual
prometia a extinta CPMF, mas sem ter o re

sultado esperado - foi pauta de conversa

reservada dos governadores do nordeste
e a presidente Dilma Rousseff. Alguns go
vernadores chegaram a defender a cria

ção imediata do tributo. Houve também

quem se limitou a defender a aprovação da
emenda 29, que estabelece um percentual

para de investimentos em saúde por parte
da União.

No entanto, a pesquisa também trouxe

à tona um dado que muitas autoridades

fingem desconhecer: 73% dos entrevis
tados associam a má qualidade dos ser

viços públicos de saúde à má gestão dos
recursos por parte dos governantes. Em
todo o país, pessoas morrem nas filas dos

hospitais por falta de atendimento. Faltam

vagas, medicamentos e médicos, enfim, o
sistema é insuficiente para atender digna
mente às necessidades dos cidadãos.

É muito cômodo para o governo a ins

tituição de um novo tributo, fazendo com

que, novamente, os contribuintes venham
a pagar pela ineficiência da administra

ção dos recursos arrecadados. Temos que
dar um basta a isso. A sociedade não pode
tolerar a criação de mais um tributo que é

completamente inoportuno e desnecessá

rio, e que tem a finalidade única de enco

brir a má utilização e administração dos
recursos públicos.

CHARGE

DO LEITOR

Homossexualismo e a sociedade.
Porque esse tema incomoda?

-- stamos vivendo uma sociedade

individualista, onde cada um faz o

seu, uma sociedade que por seus
...... defeitos sofre com o preconceito
da homossexualidade. Porque isso inco
moda tanto?

Incomoda pessoas que não estão

se atualizando aos tempos modernos!
Amar uma pessoa do mesmo sexo, ter

desejo de se casar com ela, andar de
mãos dadas publicamente pelas ruas, '

porque isso incomoda tanto? 'Antes de
tudo devemos lembrar que somos seres

humanos, que sentimos-amor, compai- .

xão, ódio e vários outros sentimentos,
pois digo para você que existem várias
outras coisas que a sociedade vive hoje
no Brasil, se olharmos bem as tragédias.
acontecem todo tempo, e só porque
não acontecem conosco, achamos que
jamais irá acontecer!

Mas o índice de pessoas morrendo
está cada vez mais alto, assaltos estão
cada vez mais frequentes, a violência
infantil é um ato que está cada vez mais

triste, políticos corruptos atrapalham e

ameaçam nossa sociedade e está cada
vez mais relevantes, pessoas perdendo
moradias e famílias em enchentes que
acontecem toda hora.

Aqui vai uma dica para você, comece
a mudar seus conceitos! Ame mais, doe
sem esperar algo em troca, impressione
quem você ama e aceite as mudanças.
Pois pessoas inesquecíveis existem hoje,
amanhã e sempre! Não tenha medo do

que as pessoas vão ,pensar, se arrisque
mais e viva pela sua felicidade, sem se im

portar com o que os outros pensam!

Francie/ySouza, administração
na Furb em B/umenau

Opinião 3
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Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 21061936 ou

email pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, Romeo Piazera VictorDanich, RaphaelRocha Lopes,
presidente daAcijs Júnior, advogado

.

sociólogo ,
professoreadvogado

Imigração húngara em
. Jaraguá do Sul

" Os imigrantes húngaros e seus descedentes
devem ter orgulho de saber que sua

história foi registrada em um'l,ivro e que
exemplares ,deste estão pr�sentes em
algumás bibliotecas por todo o Brasil.

-No ano de 1891, há exatos 120 anos

atrás, os imigrantes húngaros começa
ram a chegar nos bairros do Alto Jaraguá
e do Garibaldi e foram com eles, junta
mente com outros imigrantes entre eles,
italianos, alemães e outros, que Iaraguá
do Sul começou a sua história, primei
ramente como uma simples colônia, de
pois ganhando o título de Distrito e após
isto se tornando o município que hoje
chamamos de Jaraguá do Sul.

Escrever sobre a história da imigra
ção dos húngaros me faz lembrar de meu
querido opa José Watzko, pois, o pai de
meu opa veio da Hungria junto com os

imigrantes. Apesar de não ter conhecido
meu bisavô, pude conviver com meu opa
e aprender um pouco sobre os' valores e

cultura destes imigrantes.
Segundo dados históricos nesta imi

gração vieram 200 famílias provindas do
distrito de Veszprém, entre elas os pri
meirosWatzko's e 30 famílias de Szekes

fehérvár, a maioria delas foram trazidas

pelo administrador italiano LuízPíazera.
Estes colonizadores construíram uma

igreja e após alguns anos já tinham esco

las funcionando diariamente e onde era

ensinado o húngaro e o português.
Os húngaros são descritos pormuitos

historiadores como um povo que possui
muita vontade de trabalho e mais do que
isso, possuem uma capacidade de adap
tação fácil. E foi o que aconteceu em Ia
raguá do Sul. Os imigrantes se adaptaram
ao novo modo de viver a vida.

Existem alguns costumes que são

mantidos até os dias de hoje pelos des
cendentes dos húngaros, entre eles:
borrifar as moças com água de colônia
durante a Páscoa, as serenatas, o pedido
costumeiro para noivar com a moça, os
casamentos típicos com cerimonial in-

teiro, fitas coloridas, padrinhos enfeita
dos e damas de honra.

Outra tradição mantida pelos húnga
ros é a preservação de cantos e músicas

que são tocadas em pequenas reuniões

após a missa e até mesmo nas casas e

nestes momentos é que os imigrantes
podem contar suas histórias para os seus

descendentes. Decorridos 120 anos da

imigração, Jaraguá do Sul tem o orgulho
de manter um grupo folclórico da etnia

húngara, o grupo "Dunántúl."
Também devemos lembrar do Livro

"Colônia Húngara" escrito pela pesqui
sadora Sra. Olga Piazera Maicher, jun
tamente com a historiadora Sra. Alcioní
Macedo Canuto Rudeck e o professor Sr.
Sidnei Marcelo Lopes onde conseguem
retratar a brilhante história destes imi

grantes. O livro somente pôde ser produ
zido com a utilização da Lei de Incentivo
à Cultura do Ministério da Cultura (a fa
mosa Lei Rouanet) e além disso com re

cursos que foram viabilizados peloGrupo
Weg. Os imigrantes húngaros e seus des
cedentes devem ter orgulho de saber que
sua história foi registrada em um livro e'

que exemplares deste estão presentes em
algumas bibliotecas por todo o Brasil, na
Assembleia Legislativa de Santa Catari

na, nas embaixadas e nos consulados da

Hungria e em muitas escolas municipais
e entidades que possuem ligação com a

cultura húngara.
Lendo um pouco sobre a história da

imigração deste povo, do qual tenho or

gulho de ser descendente, me lembro de
uma frase de Albert Einstein que descre
ve muito bem as situações passadas pe
los colonizadores, e que diz o seguinte:
"Dificuldades e obstáculos são fontes
valiosas de saúde e força para qualquer
sociedade".
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T GÉDI

Longe de casa e
, .

proxnna ao caos
Ex-moradora de Iaraguá do Sul, que está no Japão, relata
situação no país atingido por terremotos e tsunami

JARAGUÁ DO SUL

Sequência de terremotos de até 9
graus na escala Richter, tsunami
capaz de causar ondas de dez
metros de altura e prejuízos em

três centrais nucleares, com
ameaças de contaminação do
ar. Estimativa de 12 mil mortes
e cerca de 500 mil atingidos.
Falta de água potável, comida e,
principalmente, de informações
concretas sobre os riscos futuros.

situação de caos no Japão, inicia
da na última sexta-feira, comove

e preocupa o mundo inteiro. Mas
somente quem está próximo às re-

giões atingidas consegue mensurar o drama
vivido pelos japoneses e também estrangei
ros erradicados no país.

É o caso da ex-moradora de Jaraguá do Sul, .

Eliane da Silva Shiratu, 25 anos, que há nove

meses está em Toyohashi-Shi, a cerca de 430

quilômetros de Sendai, na Província de Miya
gi, regiãomais atingidapelas catástrofes. Casa
da com o atleta e ex-jogador do Iuventus, Gil-

, cemar Alves da Silva, 27 anos, ela viajou para
o outro lado do mundo para acompanhar o
marido, que recebeu convite para trabalhar na
região. Os dois têm uma filha, Isabella, de dois
anos, e primos que também vivem no Japão.

Descendente de japoneses, a jovem que
mudou-se para Iaraguá do Sul aos nove anos
concedeu entrevista exclusiva ao O Correio
do Povo através de e-mail para falar sobre o

clima de medo e insegurança que se' espa
lhou por todo o território japonês. Ela relata
os momentos de pavor vividos durante os

primeiros tremores e revela que a saudade
de casa, dos amigos e, principalmente, da fa
mília aumenta diante dosmomentos difíceis
enfrentados no exterior.

• Debora Volpi e Daiane Zanghelini
redacao@ocorreiodopovo.com.br

"
A sensação era de que
eu estava em cima de

uma esteira e alguém me

puxava para lá e para cá.
Na fábrica, evacuamos o
local e fomos até o pátio,

lá ficamos por cerca
de 20 ou 30 minutos.

"
STR EP

Primeiro terremoto foi registrado na última sexta-feira

DIVULGAÇÃO DAISUKE TOMITA - THE YOMIURI SHIMBUN-AP

.-r,.,
-'li

Equipes de resgate conseguiram encontrar com vida 2.282 feridos
"""

Eliane, ao lado da filha e do marido
--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Correio do Povo: Onde você e seuma

rido estavam nomomento da tragédia?
Eliane Shirátu: No dia do terremoto eu

estava trabalhando, eram 15h40 mais ou

menos quando começamos a sentir tremo
res fortes, as coisas estavam balançando:
placas, quadros emáquinas. Isso durou cer
ca de dois minutos e a sensação era de que
eu estava em cima de uma esteira e alguém
me puxava para lá e para cá. Na fábrica, eva
cuamos o local e fomos até o pátio, lá fica
mos por cerca de 20 ou 30 minutos. Todos
tentavam entrar em contato com a família

pelos celulares, mas nenhuma ligação era

possível, todas as conexões foram cortadas.
Ali mesmo recebemos a informação de que
o tremor havia ocorrido emMiyagi, na costa
do país. Quando retornamos ao interior da

fábrica, sentimos outro tremor, mais fraco e

não durou nem 30 segundos. Já meu espo
so estava em casa dormindo, acordou com
a cama balançando e tremendo, disse que
olhou para o teto e viu o lustre balançando
muito e, segundo ele, as portas e armários
de casa tremiam.

OCP: E quais. as consequências desta

o COImElO DO I)OVO • Quinta-feira, 17 de março de 2011

tragédia na região onde você vive?
ES: Estamos distantes do local onde foram

registrados os maiores tremores, mas pelas
ruas o que se ouve são muitos comentários
sobre o caos e sobre as pessoas desaparecidas.
A comida ainda não está faltando, porém os

estoques de águapotável e de arroz são escas
sos e já acabaram em vários lugares aqui da
nossa região. Estão nos alertando para fazer
mos estoque de comida e água, pois, se faltar,
terão de importar e os preços vão subirmuito.
Mas nos lugares onde conseguimos comprar
água, aquantidadepor famíliaera de urna cai
xa com seis garrafas de dois litros cada urna,
Em alguns mercados ontem mesmo (dia IS),
já não se encontrava água e as prateleiras de
macarrão já estavam vazias também. As no
tícias que temos é de que em outras cidades
mais próximas a região de Sendai, os merca
dos estão quase vazios.

OCP: O que a imprensa local tem divul

gado sobre os terremotos?
ES: Sobre os terremotos, já informaram

que eles vão continuar acontecendo no de
correr da semana, e realmente estão aconte

cendo, pois ontem (dia l!:i) ocorreram três até

às 22h32 e nesta madrugada (dia 16) acordei

próximo às 5h com mais urn tremor. O que
mais nos preocupaagora é a situação da usina
em Fukushima, pois ninguém sabe ao certo o

que acontece lá, todos estão apavorados com
o perigo da radiação e contaminação. Pedem
para sairmos com máscaras e guarda-chuva
nas ruas, pois pode chover e com ela pode es

tar a radiação. Com isso tambémmuitas pes
soas estão indo embora do país, pois o medo
agora não é mais com os tremores e sim com

a contaminação do ar e da água. O Japão é urn
país muito pequeno e isto não levaria muito

tempo para se alastrar por todo o território.

OCP: Qual a orientação que o governo
está repassando aosmoradores?

ES: Em Sendai, o isolamento já passa
dos 30 quilômetros. Mas como a radiação já
chegou ao ar de Tóquio ninguém mais sabe
o que vai acontecer, só sei que nesta região
poucos saem às ruas, ficam em casa com

portas e janelas fechadas e os que saem

usam máscaras e guarda-chuvas.

OCP: E nestes momentos, aumenta a

saudade dos familiares e amigos que estão

EspeCial 5

no Brasil? Como estão se comunicando
corneIes?

ES: Agora que moramos em outro país
podemos sentir a falta que amigos de verda
de e principalmente a família fazem, e isso
fica ainda mais forte em momentos difíceis
como este.Aqui émuito difícil fazer amizades
verdadeiras. As pessoas aquipensammais em

trabalho, avida é muito corrida e o dia parece
sermuito mais curto.Mantemos contato com
os brasileiros pelo telefone e pela internet.

OCP: Pretendemvoltar ao Brasil?
ES: Temos passagem marcada para o

final de maio, mas não estávamos pensando
emvoltar.Agora, com o que temocorrido nes
tes últimos dias, estamos pensando até em

antecipar a viagem de volta.

"

A comida ainda não está faltando,
porém os estoques de água·

potável e de arroz são escassos
e já acabaram em vários lugares

aqui da nossa região.
"

OFFICIAL U.S. NAVY IMAGERY OFFICIAL U.S. NAVY IMAGERY

OTSUCHI, JAPAN - REUTERS STR EP

.,

Tsunami causou ondas de até dezmetros de altura Ajuda humanitária ao Japão chega de vários países em todo o mundo

Sismo seguido de tsunami deixou a costa nordeste com um cenário apocalíptico Governo japonês estima que pelo menos 500 mil pessoas tenham sido atingidas pela catástrofe

I'/f
J � fJJ � ..

. PapeiIlria,� eeMrilDritt

paraa1aL:adtre vartjtr
Pedem para sairmos com máscaras e guarda
chuva nas ruas, pois pode chover e com ela

pode estar a radiação.'Com isso também muitas
pessoas estão indo embora do país, pois o medo
agora não é mais com os tremores e sim com a

contaminação do ar e da água.

"
Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376�4253

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Amanhã tem risoto doRotary
Arrecadação com os 250 pratos será doada integralmente para órgãos beneficentes
Educação e meio ambiente.
Essas são as duas bandeiras
que conduzem o trabalho do
Rotary Clube Jaraguá do Sul
- Vale do ltapocu.

ta semana, mas uma etapa
do trabalho será realizada
nas dependências do Círcu

....o Italiano, que fica no bairro
Vila Nova. Durante todo o dia, as 21
voluntárias do grupo se dedicam a

transformar os alimentos que .re
cebem de doação em um delicioso
risota, que começará a ser servido
a partir das 19h. Cobrando R$ 20

por pessoa, o Rotary Vale do Ita

pocu pretende arrecadar cerca de
R$ 5 mil- montante que será do
ado integralmente para órgãos be
neficentes da região, que aindanão
foram definidos.

Não é a primeira vez que o gru
po : desenvolve um trabalho nesse

sentido. "Nosso principal objetivo é
atender creches, escolas do municí
pio e todos os órgãos que precisam

de ajuda. Por enquanto, estamos

com mega projetos que ainda são

utópicos, como a despoluição do
Rio Itapocu, mas fazemos peque
nas contribuições sempre que
podemos", afirma Simone Cama

zzetto, cirurgiã dentista que é tam
bém uma das sócias- fundadoras e

3a presidente do grupo.
Até agora, entre os trabalhos

desenvolvidos estão o Natal dos
Idosos e para crianças carentes,

contribuições à Casa de Apoio Pa
dre Aloísio e a brinquedoteca da
Creche do BoaVista.

Em Jaraguá do Sul, o segundo
grupo Rotariano - o primeiro é o

Rotary Clube Jaraguá do Sul -, de
nominadoVale do Itapocu, existe há
apenas três anos, e é considerado
"um bebê". O Rotary, que é hoje o

maior clube domundo em serviços,
completou 106 anos em 2011 e re

úne quase 1,203 milhão de pessoas
em diversos países.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Segundo Simone, o grupo é
formado por mulheres que, por
terem seus próprios empregos e

responsabilidades, tem uma visão
aberta e experiente do mundo

Só de mulheres, ,

mas sem restrição
o Vale do Itapocu também

tem um diferencial que é raro en
tre os Rotarianos: por enquanto,
�le é formado apenas por mulhe
res - que, aliás, dividem o tempo
entre as atividades do Rotary e

suas próprias profissões. Elas,
inclusive, não gostam nem um

pouco de ser chamadas de "clube
da Luluzinha". "Somos mulheres

por coincidência, nos formamos
aos poucos entre amigas. E esta

mos sempre abertas a homens,
não há nenhum tipo de restri

ção - no futuro, inclusive, tenho
certeza de que eles farão parte do
grupo", garante Simone.

EDITALDE INflMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO 'DE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 171092/2011 Sacado: ANUAR RHAMID BAKER Endereço:
DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA 331 AP 204 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
- Credor: CENTRO FORM COND LES UDA EPP Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 27312 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 232,00 - Vencimento:
15/01/2011

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
.

-

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à

sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 171358/2011 Sacado: ANAIR FISCHER SILVA Endereço: R:
ALEXFISCHER 2394 - RIO DA LUZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89204-010
Credor: EVAN PR COBRANCAS Portador: EVAN PR COBRANCAS Espécie: CH
- N° Titulo: 000501 O - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.241,00 - Venci-

mentç: 04110/2010
.

e- Apontamento: 171458/2011 Sacado: COMPANlAMINUANODEAUMENTOS
Endereço: ERMINlO N1COill\TJ: 65 - SANTA LUZIA - JARAGUÃ DO SUL-SC -

CEP: 89267-140 Credor: GLUCOAMIDO INDUSTRIA E COMERCIO lTDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2091 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 4.080,00 - Vencimento: 22/02/2011

Apontamento: 172232/2011 Sacado: ARNAlDO MALINSKI Endereço: RUA
NECO SPEZIA, 159 - JARAGUA ESQUERDO - Iaraguã do SqI-SC - CEP:
Credor: RUI PRUSSE Portador: - Espécie: CH - N° TItulo: 000240 2 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.315,00 - Vencimento: 11/10/2010

Apontamento: 172234/2011 Sacado: ARNAlDO MALINSKI .Endereço: RUA
NECO SPEZIA, 159 - JARAGUA ESQUERDO - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
Credor: RUI PRUSSE Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000238 O - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.310,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 172244/2011 Sacado: CENTRAL DISTR NOSSO PONTO UDA

Endereço: R JOAO JANUARIO AYROSO 125 - JARAGUA ESQUERDO - laraguá
do Sul-Se - CEP: - Credor: KORB CONSERVAS lJDA ME Portador: - Es

pécie: DMI - N° TItulo: 187 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.642,50 -

Vencimento: 26/02/2011

Apontamento: 171708/2011 Sacado: ClA MINUANO DE AUMENTOS Ende
reço: RERMINlO NlCOLlNl65 -SANTALUZlA - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP:
89267-140 Credor: lBRACIND BRASADIT COND UDA Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 004230-003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.543,91 -

Vencimento: 17/02/2011

Apontamento: 172013/2011 Sacado: ClA MINUANO DEAUMENTOS Ende
reço: RUA ERMINlO N1COUNl 65 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89267-140
Credor: BREMIL INDUSTRIA DE PRODUTOS AUMENTICIOS UDA Porta
dor: - Espécie:DMI - I';J°Titulo: 0017092-01-Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 4.974,60 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 172218/2011 Sacado: CLOOS & DEUMA DO BRASIL UDA
Endereço: R OSCAR SCHNEIDER 1777 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor:
BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL lJDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titu
lo: 000000847C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.200,00 - Vencimento:
21/02/2011

Apontamento: 171459/2011 Sacado: COMPANHIA MINUANO DE AUMEN
TOS Endereço: RUA ERMINlO N1COUNl 65 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89267-140 Credor: GLUCOAMIDO INDUSTRIA E COMEROO UDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2093 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
4.230,00 - Vencimento: 22/02/2011

Apontamento: 171555/2011 Sacado: COMPANHIA MINUANO DE AUMEN
TOS Endereço: RUA ERMINlO NlCOUNl65 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP:
89267-140Credor: L. C. MARTINS &CIAlJDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 001593/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.375,00 - Vencimento:
23/02/2011

Apontamento: 171921/2011 Sacado: COMPANHIA MINUANO DEAUMEN
TOS Endereço: RUA ERMINlO N1COLINI 65 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89267-140·Credor: IRMAOS SCHUR IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° TI
tulo: 0002823 02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.776,80 - Vencimento:
28/02/2011

Apontamento: 172012/2011 Sacado: COMPANHIA MINUANO DE AUMEN
TOS Endereço: RUA ERMINlO NlCOUNl 65 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:

89267-140 Credor: GASTROVILLE ADMINlSTRACAO DE RESTAURANTES
IJDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 325 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.192,05 - Vencimento: 01/03/2011

cimento: 31/01/2011

Apontamento: 172305/2011 Sacado: FARMASCHOPPING UDA Endereço:
AV.GETUIlOVARGAS 268 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000
Credor: DISTRIBUIDORAF PANAREIlD rr Portador: - Espécie: DMI - N° TI
tulo: 939098001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.235,76 - Vencimento:
28/02/2011

Apontamento: 172293/2011 Sacado: FARMASCHOPPING UDA Endereço:
AV.GETUIlOVARGAS 268 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000
Credor: DISTRIBUIDORA F PANARElLO If Portador: - Espécie: DMI - N° Ti
tulo: 9ª7785001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 579,04 - Vencimento:
28/02/2011

Apontamento: 171981/2011 Sacado: GENI GUEDES DE FREID\S Endereço:
RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER, 2430 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-
300 Credor: MARCOS ANDRE FAGUNDESME Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 0001010102 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$132,90 - Vencimento:
18/02/2011

Apontamento: 172236/2011 Sacado: GISElMAFERRARIAFONSO Endereço:
RUAREINOmO RAU, 728 - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250- Cre
dor: MARIA ADELAIDE FLORES ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
NF 1426/792 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 101,47 - Vencimento:
20/02/2011

Apontamento: 172057/2011 Sacado: HONEY MODAS lTDA-ME Endereço:
RUA JOAO FRANVER 305 SAlA 02 - SAO LUIS - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP:
89265-500 Credor: TANISE INDUSTRIA E COMERCIO lTDA Portador: - Es
pécie: DMI - N° Titulo: 3450003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 525,16
- Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 172141/2011 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ DO DIA
LIDA Endereço: RUAJOAOTOZINl2144 SAlAO� - CORUPA-SC - CEP: 89252-
550 Credor: REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
L Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: il56-A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 8,72 - Vencimento: 01103/2011

Apontamento: 172056/2011 Sacado: JACSON MOHR Endereço: AV lZIDIO
CARLOS PEIXER 1650 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: REFRlGERACAO
TEXFRIOUDA - ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 595�/13681-Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$175,00 - Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 172161/2011 Sacado: JORDANA MAIRA DE ARAUJO ME En

dereço: RUA REINOmO RAU 327 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Cre
dor: CORAIS COMERCIO E CONFECCAOUDAME Portador: - Espécie: DM
- N° TItulo: 0056 - Motivo: faltá de pagamentoValor: R$ 273,99 - Vencimento:
23/12/2010

Apontamento: 171779/2011 Sacado: LUISAIITHURKRUG Endereço: RUAIE
opomo KARSTEN 210 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-765 ÇI:edor: FABRI
CA DE MOVEIS FLORENSE UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 528-
09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l06,00 - Vencimento: 20/02/2011
_____ w :- :

_

Apontamento: 172064/2011 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN
ME Endereço: RUA AFONSO BARTEL 233 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP:
89256-100 Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 214931-20 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 5.339,10 - Vencimento: 02)03/2011

Apontamento: 171932/2011 Sacado: MARGRIT MATIllS KLOWAKI Endere- ,

ço: EST lTAPOCUZINHO, 12100 -Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89267-000 Cre
dor: DISTRIB DE BEBIDAS JOlNVILLE UDA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 01280358 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 231,50 - Vencimento:
10/02/2011

Apontamento: 172238/2011 Sacado: MARIA AUCE DA SILVA Endereço:
RUAGOlAS, 395 SAlA 07 - VIlA LENZI - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89250-000
Credor: MARIAADElAIDE FLORES ME Portador: - Espécie: DMI - N°TItu
lo: NF 1382/791 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 71,00 - Vencimento:
17/0212011

Apontamento: 171898/2011 Sacado:MED\LURGICACOSTAUDAME Ende
reço: RUA CAMPO ALEGRE 127 - ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89258-100 Credor: ClAUDIO SILVEIRA & CIA lTDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 1719 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 446,00
- Vencimento: 09/02/2011

Apontamento: 172082/2011 Sacado: MONYKE COMERCIO DE CALCADOS
IJDAME Endereço: RJOAQUIM FRANOSCODEPAUlA 220 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89254-7io Credor: I. TEYKORSKI & ClA IJDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 00D019BB - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
221,05 - Vencimento: 28/02/2011

Apontamento: 172083/2011 Sacado: MONYKE COMERCIO DE CALCADOS
UDA-ME Endereço: RUAJOAQUIM FRANCISCO DEPAUlA 220 SAlA2 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: l. TEYKORSKI & ClAUDAME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000020BC - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 205,56 - Ven0mento: 28/02/2011

Apontamento: 171923/2011 Sacado: PABLO HENRIQUE FUSSIL Endereço:
RUA pROGRESSO, 542 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89280-000 Credor: COREM
MAUDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0705045201 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 331,50 - Vencimento: 24/02/2011

Apontamento: 172208/2011 Sacado: PAULO RICARDO FAGUNDES ÚE LEAO

Endereço: liNDA HORNBURG KREUTZFEm 512 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
- Credor: ENOC DE SOUZAME Portador: MARCIODUm Espécie: DMI
- N° Titulo: 0272 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 272,68 - Vencimento:
20/02/2011

Apontamento: 172275/2011 Sacado: PMC TEXTIL UDA Endereço: R 25
DE )UU:IO 234 FUNDOS - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor:
BANCO SOFlSA SA Portador: TEXTIL RENAUXVIEW S/AEspécie: DMI - N'
TItulo: 273411D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.119,00 - Vencimento:
02/03/2011

Apontamento: 172278/2011 Sacado:_PMC TEXTIL UDA Endereço: R 25
DE JULHO 234 FUNDOS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor:
BANCO SOFISA SA Portador: TEXTIL RENAUXVIEW S/A Espécie: DMI - N°
Titulo: 2734 liA - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.123,99 - Vencimento:
02ro�2011

.

Apontamento: 172280/2011 Sacado: PMC TEXTIL UDA Endereço: R 25
DE JULHO 234 FUNDOS - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor:
BANCO SOFISA SA Portador: TEXTIL RENAUXVIEW S/A Espécie: DMI - N°
TItulo: 27325/D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$10.353,00 - Vencimento:
02/03/201L

Apontamento: 172259/2011 Sacado: SUPERMERCADORANCHO BOMUDA .

Endereço: RUAJOAO JANUARIOAYROSO 1616 - JARAGUAESQUERDO - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89253-100Credor:AlJOAUMENTOS lTDAME Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 8209 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 201,50
- Vencimento: 25/02/2011

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Cor
reio doPovo", na data de 17/03/2011. Iaraguã doSul �SC), 17 demarço de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach.
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 44

Apontamento: 171567/2011 Sacado: DARO FERREIRA Endereço: RAU EMI
DO BUTZKE 552 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89266-720 Credor: SHOPING
COM CERMAT DE CONSm Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 12753/5 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 223,59 - Vencimento: 08/02/2011

Apontamento: 172257/2011 Sacado: DENll.SON 1\1 FAGUNDES ROLAMEN
TOS Endereço: R BERmA WEEG 315 SAlA. 5 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
- Credor: BRAS SELOS COMERCIO DE SELOS MECANICOS L Portador: -

Espécie: DMl- N°Titulo: 289/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 411,29
- Vencimento: 21/02/2011

Apontamento: 171986/2011 Sacado: DIOGO E RITA COMERCIO DE MODAS
Endereço: RPREFWALDEMAR GRUBBA 5249 SL 8 - CENTENARIO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: BANCOMERCANTIL DO BRASIL SA Por
tador: PURAMANIA CONFECCOESUDA Espécie: DMI - N'Titulo: 07975/04
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 868,00 - Vencimento: 22/02/2011

Apontamento: 172050/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES UDA ME

Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 3860; Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89258-001 Credor: TEXTIL FARBE lTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titu
lo: 1021853D - Motivo: falta de pagamento Valor: R$' 798,47 - Vencimento:
25/02/2011

Apontamento: 17222112011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES UDA ME

Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-001 Credor: TEXTlL FARBE rrDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titu
lo: 1021134E - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.203,03 - Vencimento:
18/02/2011

Apontamento: 172303/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES UDA ME
Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 3860 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-001 Credor: TEXTIL FARBE UDA Portador: - Espécie: DMI - N° TI
tulo: 1021502E - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 941,41 - Vencimento:
24/02/2011

Apontamento: 171195/2011 Sacado: FABIANO ALVES Endereço: RUA PAULO
LEONE, 244 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-790 Credor: MECANlCA CEN
TER CARMIUDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00422 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 294,66 - Vencimento: 16/02/2011

Apontamento: 172272/2011 Sacado: FARMASCHOPING UDA Endereço:
AV.GETULIOVARGAS 268 SALA 1321 PISO - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89251-000 Credor: RIOMEDDISTRIBUICAOUDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 281145C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,01-Ven
cimento: 05/02/2011

Apontamento: 172294/2011 Sacado: FARMASCHOPING UDA Endereço:
AV.GETUIlOVARGAS 268 SALA 132 1 PISO - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-se
- CEP: 89251-000Credor: RIOMEDDISTRIBillCAOUDA Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 28323lB - Motivo: falta de pagamentoValor: R$144,39 - Ven
cimento: 07/02/2011

Apontamento: 172296/2011' Sacado: FARMASCHOPING IJDA Endereço:
AV.GETUIlOVARGAS 268 SAlA 132 1 PISO - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89251-000Credor:RIOMEDDISTRIBUICAO UDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 282650A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 165,06 - Ven-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Duas quedas de-barreira
nosúltimos três dias
Dnit trabalha na limpeza do km 105, que foi atingido terça-feira ànoite

Um novo deslizamento
de terra atingiu a 8R-280,
no limite entre Gorupá e

São Bento do Sul. Dessa
vez, o problema aconteceu
no km 105, conhecido
como Serra de Gorupá.

queda de barreira acon

teceu na noite de terça
feira, por volta de 2lh30,

Operários que trabalha
vam na recuperação de outros

dois trechos danificados por des
lizamentos na rodovia tiveram

que interromper os serviços para
retirar o acúmulo de terra, pedras e
vegetação que invadiram a pista no
fim de semana. Duas escavadeiras
e vários caminhões foram usados

para limpar o local, A previsão era

concluir a limpeza até o final da
tarde de ontem.

No último domingo, a pista ce

deu no km 89, mas o acesso entre

os municípios de Corupá e São
Bento do Sul está impedido desde
o dia 10 de janeiro, quando houve
um grande deslizamento de terra

atingiu o km 94. De acordo com

técnicos que 'trabalham -na rodo
via, apesar de não ter chovido na

região desde aúltima segunda-fei
ra, a terra ainda está encharcada, o
que deixa o solo pesado e suscetí
vel a esse tipo de dano.

De acordo com informação do
, Dnit .(Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes), o

trânsito da BR-280 entre Corupá e

São Bento do Sulvai continuar inter

rompido por tempo indeterminado.
O órgão ainda não sabe informar

qual será o prazo necessário para
conclusão das obras na rodovia.

De acordo com o Dnit,
trânsito entre Corupá e

São aento do Sul ficará
interrompido por tempo

indeterminado.

A alternativa para quem pre
cisa se deslocar de uma cidade a

outra são as estradas do interior,
que aumentam o percurso entre

os municípios em cerca de dez

quilômetros. As opções são os
-

desvios do Rio Novo - que seria
liberado após limpeza da pista
no km 105 - e do Rio Natal.

• Elisângela Pezzulti
elis@ocorreiodopovo.com.br

AVISO CONTRIBUiÇÃO SINDICAL ANO 2011
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO, COM
SEDE Á Rua Guilherme Weege, 50 - Sala 605 - Centro Médico e Odontoló

gico, Bairro Centro - Jaraguá do Sul-SC, com base territorial nos Municípios
de Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Corupá, Guaramirim, Schroeder e Mas

saranduba, representante da categoria Profissional dos trabalhadores e con- _

dutores de veículos, fiscais, trocadores e escritórios, oficinas, e manutenção
em geral nas empresas de transportes rodoviários e urbanos, intermunicipal,
interestadual, e internacional de passageiros, e transportes de passageiros
de turismo, fretamento e trabalhadores nas empresas de locação de veículos
(motoristas), COMUNICA OFICIALMENTE a todos os empregadores, sobre a

obrigação legal de fazer o desconto e recolhimento da CONTRIBUiÇÃO SIN
DICAL de seus -empregados representados por este Sindicato, na base terri
torial aqui citada, referente ao exercício de 2011. Conforme determina o Artigo
582 da CLT e seus parágrafos, devera ser OBRIGATORIAMENTE DESCON
TADA a importância correspondente a um dia de trabalho da remuneração do

trabalhador do mês de março de 2011 e recolhida a favor desta entidade, im
preterivelmente até o dia 30/04/2011, em conta especifica através da GRCSU
no Código SIndical 008.209.�0420-3 e CNPJ da Entidade 03.369.223/0001-
19. A falta de recolhimento até a data prevista ou depois dessa, sujeita o

empregador as penalidades do art.600 CLT, multa de 10%(dez por cento),
nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês
subseqüente de atraso, além de juros de mora de 1 %(um por cento) ao mês e

correção monetária, a ensejar também medida judicial (art. 606 CLT). Ressal
tamos que, por força do §2°do art. 583 da CLT, e do Art.2° da Portaria n03.233
do Mtb, de 29/12/83, as empresas estão obrigadas a encaminhar á Entidade
Sindical Profissional, a relação dos empregados contribuintes e a fotocópia
do comprovante de pagamento da contribuição sindical, no prazo de 15 dias.

Jaraguá do Sul-Se, 11 de março de 2011.

PAULO HENRIQUE TECHENTIN . PRESIDENTE

PIERO RAGAZZI

PREJuízo

L.:_.J..
,

_ • F

Caminhão derruba dois postes
.,. ,

Segurança, 7

"
Passei a noite toda
dentro do carro.
, PADRE ANTÓNIO

11\1IAIU,
MORADOR DE SÃO
BE,NTO DO SUL

"

Sem hora de
voltar para casa

Na tarde de ontem, o padre
Antônio Taliari, natural de Co

rumbiara (RO), e que está re

sidindo temporariamente em

São Bento do Sul, esperava para
poder voltar para casa. Na terça
feira à noite ele participou de um

jantar com amigos em Corupá
e logo depois houve a queda de
barreira no km 105. "Passei a noi
te dentro do carro", contou. On
tem, o motorista de caminhão,
Valdir Blásio, que trabalha na

recuperação da rodovia, dividiu
seu almoço com o padre.

Previsão era que
trabalho de limpeza
fosse concluído no final
da tarde de ontem

AC�OENTE NO AR

Queda de parapente
Por volta das l6h de ontem, um

piloto de parapente caiu de uma

altura de cerca de dois metros. O pi
loto de 33 anos estava prestes a ater
rissar emumaáreana ruaFrancisco

Hruschka, bairro Jaraguá Esquerdo,
quando o equipamento se fechou.
De acordo com informação dos
BombeirosVoluntários, a vítima so

freu apenas ferimentos leves.

(;Ot�SÃO
Garro bate

em ambulância
Ontem à' tarde, na rua Rio de

Janeiro, bairro Czerniewicz, o mo
torista de um Gol cortou a frente
de uma ambulância dos Bombei
ros Voluntários. Quando aconte

ceu a colisão, a ambulância estava
levando uma gestante de 22 anos,

que passa por uma gravidez de ris
co e estava tendo convulsões, ao
Hospital e Maternidade Iaraguá.

,

Foi preciso aguardar a chegada de
outra ambulância para conduzi
la ao hospital. Não houve feridos,
apenas prejuízos materiais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Separação ou reconciliação
o presidente doDEM, Carione
Pauanello, questiona a postura do
vice-prefeito Irineu Pasold. Diz que
se o PSDB descarta uma aliança
'Com o Democratas em 2012 o
certo seria bater em retirada da

Prefeitura desde agora. "Cargo
eles querem, masfazer campanha
não, quem tem hombridade pede
para sair'; desafia Cacá. Hoje, os
tucanos têm cerca de 30filiados no
quadro domunicípio, entre eles dois
secretários de bom trânsito com a

prefeita CeciliaKonell;Silvio Celeste
eCélioBayer.Não seria de estranhar
a permanência delesmesmo com

a oficialização dofim da aliança,
que na verdadejá nasceu com os

dias contados, na visãodemuitos.
Oque causa um desgasteaoPSDB é

justamente essapostura deoposição
eo desfrutedesersituação aomesmo
tempo.Atéqueopartido nãodecida
deque lado está, suas lideranças
perdem um poucoa credibilidade

alcançada ao longo da história
política domunicípio. Esse será um
grande desafio para nova presidente
da sigla, a professora Isaura
Silveira, que terá que enquadrar
todos para tentarfechar asfissuras
e afinar o discurso.

,De saída?
Ninguém assume publicamente ainda, mas o ex-prefeito Moacir
Bertoldí pode deixar o PMDB até outubro desse ano para garantir
sua candidatura à Prefeitura em 20i2. O destino ainda é incerto.

De
�

e

Atendendo solicitação do Sindicato dos Servídores
MuniciP�tÍtf (Sínsep), o presidente da Cârnal'a de
Guaramírlm, 08n1 Fortunato (DEM), não colocou na
pauta devotação o projeto de reajuste do salãrio dos
funclonartos públlcos, Ao anunciar que () projeto só
será votado depois que o prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) receber os representantes do sindicato,
Daklns fQi aplaudido pelos servidores que assístíam
à. sessão. 'El11 Assembleia, o Sfnsep aprovou o pedtdo
de 120/0 de reajuste no salãrlo, ruas o UJlnJento

proposto pelo Executivo é de 6,36o/0f

Explicação
AComissão de Constituição e

Justiça daAssembleia aprovou
requerimento apresentado pelo
líder do PT, .deputado Dirceu
Dresch, solicitando que o secretário
Fazenda, UbiratanRezende,
explique o projeto de reforma
administrativa em trâmite, em
especial a suposta economia que
a reformapossibilitaria ao Estado.
O secretário de Coordenação
eArticulação,Antonio Ceron,
também será convidado. O
encontro deve acontecer no dia 23.

DIVULGAÇÃO
'1IIIIIIIilIIIUII/lIIIIIIIIIJIIIIIII,IIIIJIlIIIilIIIUlIl'1110111/1il1111il111I�!IIIIIIII/!IlIIIIJII!DIIIIIIIIII'llmIIlIIlIIWIDI�IIJlIIIIIIIIIII� IlIlDUll/UlllllUllllllWllllOllIllIIllllIlWlllilJYIIIUllllllllllmJlWlllUl11IIIWIilllllllllIJlUIIIIIWiIWII/IOmWII/RII 1llUlllilllOllmom/UIIIIIIOflllOlJYIIIIUlllllllllflIllrnOlllllWll/ilIJIlOllIlIlIlJIHlRllllflIlID/IOIIIIIIII/IIIHIIIIIIWIIIHIUlIU/IIIJOI

•

ASDR...

Tesourada
A prefeita Cecília Konell
estuda algumas medidas para
reduzir gastos em função
das enxurradas. Na lista, dois
projetos devem ser adiados, a
Casa da Cidadania e também
a construção de calçadas pelo
município. Por enquanto, o
corte de despesa com a folha de

pagamento, ou seja, demissão
de comissionados, hoje em

torno de 300, não está sendo
considerado.

Fechada
Quando foi anunciada a

incorporação do Besc ao
Banco do Brasil, Ideli Salvatti

.

(PT), na época senadora, e
Luiz Henrique (PMDB), ainda
governador, correram para
garantir que a negociação
não previa o fechamento de
nenhuma agência. E ontem a

direção do BB anunciou que
vai encerrar as atividades em
30 delas. Corupá foi atingida
pelamedida. Quem vai dar
uma explicação agora?

Convocação
o DCE (Diretório Central dos Estudantes) da Unerj/PUC enviou uma

convocação aos alunos da instituição para que eles compareçam à
audiência pública que vai debater o possível aumento no número
de vereadores de 11 para 19, na próxima legislatura. O presidente
Luís Fernando Almeida ainda chama atenção ao dizer que quem não
utiliza seus direitos, não merece tê-los. É o movimento estudantil
tentando dar seu recado e influenciar de maneira positiva nas

decisões políticas. Para lembrar, o debate acontece no dia 28 de

março, na sede do Sindicato doVestuário, a partir das 19h.

o PMDB decidiu entrar
de cabeça na disputa pela
indicação da SDR. O deputado
Carlos Chiodini, depois de se

encontrar com lideranças da
sigla na região, vai entregar
um protocolo ao governador
pedindo a vaga, já que na
campanha Raimundo Colombo

prometeu que o cargo seria do

partido que obtivesse omelhor

desempenho nas urnas da

região. Aliás, NilsonBylaardt
também teria manifestado

posição contraria à nomeação
,

de Lio Tironi na segunda-feira,
em reunião com o secretário de

Articulação, Antonio Ceron. A
tática de Colombo de aguardar
para conciliar não tem dado
muito certo.

Tranquilidade
Passadas duas semanas da

nomeação do secretário de
Administração, Ivo Konell (DEM),
nenhum vereador se pronunciou
publicamente contrário e

.

nemmesmo as entidades

representativas. Entendem que
omomento é de concentrar

esforços para recuperar os
prejuízos.Medicamento,

o vereador José deÁvila (DEM) teve indicação aprovada para que a

SecretariaMunicipal de Saúde, em parceria com a Rede Feminina
de Combate ao Câncer, faça levantamento e cadastre as mulheres

que tenham câncer demama e precisem do medicamento
"trastuzamab", até o dia 31 de março desse ano. A iniciativa tem
como base uma decisão da justiça federal que obriga o Estado e a

União a conceder o remédio gratuitamente aosmunicípios, quando
comprovada a necessidade. O remédio é novo e caro, mas tem se

mostrado o mais eficiente no tratamento.

Sintomático
Causou estranhamente-o fato do
senador Paulo Bauer (PSDB) ter
sido o único a não acompanhar a
comitiva liderada pelo governador
Raimundo Colombo (DEM)
durante sua estadia em Brasília.
Para alguns, pode ter sido um
recado do descontentamento
do senador com a demora na

nomeação da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional).

Dando aula
, Segundo o jornal Folha de São Paulo, o deputado Tiririca (PR-SP) tem
sido um dosmais econômicos da Câmara. O parlamentar gastou só R$
42,03 emmarço, com "serviços postais". Em janeiro, pediu reembolso
de R$ 519 por duas passagens aéreas -sendo que uma delas custou R$
80. Já o deputadoWàldemar Costa Neto (PR-SP), que lançouTiririca
na política, gastou R$ 17,6mil em janeiro, com escritório, seguranças e

telefonia. É Tiririca dando aula de economia.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Uma novaportaría
deve serpublicada
Falha burocrática impede a liberação dos R$ 30 milhões

sso acontece porque no

documento publicado no

Diário Oficial da União
não consta o termo. correto

para designar a destinação dos
recursos às obras de recons-

'

trução. Segundo a assessora de

comunicação da Defesa Civil
do Estado, Fabiane Costa, a pa- Tamanini está tentandomarcar uma reunião com o governador Colombo
lavra 'reabilitação' deve compor
a portaria, pois a-denominação
autoriza a utilização do recurso ,

para contratar serviços e horas

máquinas de trabalho. Apenas
as ações de assistência e socor

ro, que já são realizados com o

fundo estadual do órgão, foram
permitidas.

Por isso, o texto precisa ser

revisado pelo Ministério da In

tegração Nacional e uma nova

pottaria deve ser publicada no

Diário Oficial da União. Até sex

ta-feira pode haver alguma mo

vimentação no processo. Se o

governo federal não se manifes
tar até o fim dessa semana, o di
retor estadual do órgão, o major
Márcio Luiz Alves, irá resolver o

problema diretamente em Bra

sília, conforme informações da
assessoria de imprensa.

I '

REGIÃO

A falta de uma palavra
na portaria número

77/02/02/2011, Que
institui as normas e

procedimentos para
distribuir os R$ 30 milhões
entre os municípios
catarinenses atingidos
pelas enxurradas,
impossibilita a Defesa
Civil do Estado a liberar o
-dinheiro repassado pelo
governo federal.

SEM VERBA

Enquanto isso, a Defesa Civil
do Estado ajuda os municípios
em situação de emergência com

doações de cestas básicas, col
chões, quites de limpeza e higie
ne, além de deixar a equipe téc
nica à disposição da população.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

do liberar o recurso repassádo
pelo governo federal. São R$ 800
mil confirmados até' agora, e ,os
préjuizos causados pelas fort�s
chuvas no município aindanem
foram totalmente calculados,
mas beiram os R$ 10 milhões.

)
.

''''I'::
.
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',' DSperaIDOs o Ull:l11€UFO o quanto
antes. A Defesa CiVil prometeu
pagar em horas mãquínas, mas
(:) 'Contrato com a empresa ainda
não foi fumado. A Prefeitura só
lTai comandar os serviços", afir
ma. Iamaníní entrou em conta

to com o governador Raimundo
Colombo para marcar urna reu
nião, mas a data ainda não está
acertada

AGRADECIMENTO
A família enlutada de

Karina Beatrice Kaufrnann,
ainda consternada com o seu falecimento, agradece à médica
Dr Maria Tereza, a médica e amiga Aldinea Walkoss pelo
prestimoso atendimento, ao Ministro Amandus Klabunde da

Paróquia de São Sebastião pelas palavras de conforto e a

todos que enviaram coroas de flores e prestaram solidariedade
acompanhando a extinta até sua última morada.

,

Também convida a todos para a Missa de sétimo dia que será
realizada aos 18 dias do mês de março de 2011, sexta feira,
às 19 h, na Igreja Matriz São Sebastião.

.'1\

Cidade enfrenta dificuldade, com vários trechos da BR-280 interditados

?

Prefeitura desiste de decretar
estado de calamidade pública

CORUPÁ
A Prefeitura de Corupá não

vai mais decretar estado de cala
midade pública. Depois de uma

vistoria feita pelos técnicos da
Defesa Civil do Estado no mu

nicípio durante a segunda-feira,
o prefeito Luiz Carlos Tamanini
decidiu prorrogar a situação de

emergência por mais 90 dias, as
sim que encerrar o prazo do pri
meiro decreto nodia 20 de abril.

Conforme o prefeito, a Defe
sa Civil do Estado avaliou o caso

.de Corupá e orientou. o-governo
municipal a manter o decreto
de situação de emergência. Isso
porque, a administração públi
ca ainda pode oferecer os prin-

cipais serviços básicos para a .

população. Somente nos casos

de comprometimento total da
estrutura pública, é que a Defe
sa Civil do Estado homologa os

pedidos de decreto de estado de
calamidade pública.

Dentre os serviços conside
rados básicos pela Defesa Civil

(água, energia elétrica, comu

nicação e transporte), estão as

passagens de pedestres e veí
culos que apresenta os maio
res problemas. Um dos trechos
bastante afetado é a BR-280, no
quilometro 94. Tudo isso além
dos problemas que se estendem
do quilômetro 89 ao 117 da rodo
via federal.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DOSUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 47/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE AUXILIAR DE FLOCULAÇÃO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/03/2011 das 8:00 h às 11:30 e das
13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 12/04/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 45/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MOOALlDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/03/2011 das 8:00 h às 11:30 e das
13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 08/04/2011-14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.corn.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente
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Centro deResgate recebe
van e computadores
Internos terão aulas de informáticaministradas por alunos daUnerj /PUC

j
1

, 1
J
i

1

JARAGUÁ DO SUL

i
• i

Nos próximos dias, o Centro
de Resgate Social vai ficar
ainda mais párecido com

uma casa comum.

a manhã de ontem, foram

entregues pela Prefeitu

r� quatro computadores
e uma van zero km, que

ficará inteiramente disponível aos
funcionários e moradores tempo
rários do centro. A partir de agora,
cuidadores sociais com conheci
mento de informática devem se or

ganizar emuma escala para ensinar
.

os moradores as funções básicas
de um computador e a navegação
pela internet. Já a van deve servir

para atividades tão importantes
quanto o resgate de moradores de
rua feitos princípalmente através
de denúncias - além de serem le
vados ao centro, os internos terão
umaagenda organizada de passeios
como o zoológico de Pomerode e os

pesque-pagues da região.
'�té agora, tínhamos apenas um

Uno. E só o corpo técnico já preen
chia todo o espaço, nem tínhamos
como fazer a abordagem e levar a

pessoa conosco. Agora, vamos po
der melhorar os serviços e ter mais

disponibilidade. Faremos com a

van coisas que fazíamos, às vezes,
atémesmo com o meu carro", conta
José Élio Sebastiana, coordenador
do Centro de Resgate Social.

"

AJUDA ACADEMICA

Estudantes da Une�/PUC tam

bém devem auxiliar o ensino de
informática. 'Agora, os alunos tem

30 horas de serviços comunitários

obrigatórios, e fazemos parcerias
para que eles possam escolher o

que mais gostam de fazer. As au

las aqui serão nos fins de semana",
explica Márcia Zanievicz da Silva,
professora responsável do núcleo
de projetos comunitários da Unerj
Este ano, 130 alunos vão compor a

primeira turma que terá "serviço

comunitário" no currículo, já que é

preciso ter feito 30% do curso antes

de começar essa fase.Ano que vem,
uma nova turma se junta à anterior,
já que os que cursam bacharelado

. precisam ter feito 50% do curso, ao

contrário dos alunos de tecnologia.
Um dos beneficiados pelo la

boratório de informática e a aquisi
ção da van éValdo R Antônio, que
nasceu em São Paulo e está em

Iaraguá apenas por alguns dias,
antes de "seguir viagem", como

ele mesmo gosta de denominar.

'Agradeço a Deus por esse lugar.
Nessa cidade encontramos uma

porta aberta, e isso não existe em

muitos lugares. Todos aqui fazem
omelhor que podem", declara oan
darilho de 48 anos.

A van, que tem 16lugares, cus
tou R$ 106mil. Já o custo estimados
dos computadores 'chegou a cerca

de R$10mil- estes, no entanto, fo
ram remanejados de outros setores

I

e não significaram gastos diretos.
. • Bruna Borgheti '

bruna@ocorreiodopovo.com.br

HISTÓRI

.Tempo de permanência é livre
o Centro de Resgate Social existem em Jaraguá do Sul desde 2006, quando José Élio

Sebastiana fazia quase todo o trabalho sozinho e só era possível ficar na casa por até cin
co dias. No momento, em que o prazo é indeterminado, os 13 funcionários da casa são

responsáveis por nove homens abrigados - mas, desde 2006, 1.485 pessoas já passaram
pela casa. Das 978 abordagens já realizadas, 433 partiram de denúncias da população. A
capacidademáxima do local é de 18leitos - quatro femininos e 14 masculinos.

Van, que custou RS 106 mil, tem 161ugares e será usada para
recolhimento e passeios com os moradores temporários

Nessa cidade encontramos uma
porta aberta, e isso não existe
em muitos lugares. Todos aqui
fazem o melhor qúe podem.

VAlDO B. ANTÔNIO, 48 ANOS,
MORADOR TEMPoRARIO

"

,

Segundo Élio, o Centro tem uma média de 12 a 14 internos por vez

AUMENTO

Até 25 'denúncias por mês
Segundo o coordenador do Centro, as denúncias aumentaram expressivamente des

de julho de 2010, quando começaram as campanhas do programa "Não dê esmola', com
o objetivo de dar oportunidade aosmoradores de rua. "Uma esmola pode ir parar numa
pedra de crack ou litro de bebida.Aqui, eles são ajudados de verdade", explica Élio.Assim,
as cinco denúncias recebidas por mês se transformaram em cerca de 25 ligações men
sais. O número para contato, q�e templantonistas durante 24 horas, é (47) 3371-1534.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ATIVIDADES DOS NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

I

Mais de 900 pessoas
prestigiaram a palestra
com o alpinista Rodrigo
Ralnerí, que em abril
irá escalar o monte
Everest e descer de

parapente. Página 3

Os novos coordenadores dos
Núcleos Setoriais passaram
por um treinamento. Com. o
objetivo de preparé-íos para
coordenar as atividades do'
seu Núcleo .

. Páginas 4 e ,5

I
1
I

I Kayrós Hotel concorre este
i I mês ao MPE nacional, que

i será entregue peía
t presidenta DUma Rousseff

)

I em Brasma �DE
r Página 6

o Engenheiro Cleverson
Siewert participou da pri�
meíra reunião do Núcleo
de Jovens Empreendedo
res ACIJS - APEVL Com a

palestra Jovens lideran

ças, segundo ele os desa
fios são importantes para

. o crescimento profissional
e pessoal. Página 7

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I MARÇO 2011 ASSOCIATIVISMO EM DESTAQUEATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACUS-APEVI'

1
i
!
I J

1 o CORREIO DO POVO AR�IGO,:
Empresa Parceira do Associativismo A Vlraaa 00 ano �a��ou e a� meta� nem che�aram no pa�e11t I

,

j
1

, 1
i
t
,
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E'sta é a primeira edição de 2011 do jornal
Núcleos em Pauta e nele iremos mostrar os

novos coordenadores dos Núcleos Setoriais ACI

JS-APEVI, onde alguns irão falar das suas expec
tativas e os desafios que encontrarão durante o

ano. A coachíng, Fabiana Koch, mostra de que
forma podemos, ainda em março, traçar nossos
objetivos e metas para 2011.

Assim como a maioria das pessoas o, Núcle
os em Pauta também tem metas e objetivos e

um deles é continuar abordando as informações
,relacionadas aos Núcleos Setoriais, principal-
mente assuntos que envolvam a comunidade em

geral e a classe

empresarial. Tra
zendo a cobertura
dos eventos e das

ações, mostrando
como é importante
o associativismo,
desta maneira, es
treitando laços en

tre a sociedade e o

poder público.
ACU5- APEVI

conta hoje com 20
Núcleos Setoriais

que ao, longo do
ano desenvolvem
inúmeras ativida

.

des desde a geração de negócios, ampliação de

network, capacitações, ações sociais e eventos.

Os Núcleos Setoriais:';reúnem representantes- de
, '·"ii ''''''

empresas do mesmo'segmento ou multisetoriais,
buscando por meio do planejamento estratégico

,

e da troca de informações o desenvolvimento das
suas atividades.

" '

Com isso aumentamos de tiragem, ou seja, o
número de jornais que circulam na microrregião
passou de oito mil para 12 mil, e com todas as

páginas colorldas, sendo que 10 mil exemplares
circulam em dois principais jornais da cidade.
Desta forma conquistamos mais leitores e o jor
nal passa a ter uma melhor visibilidade pela qua
lidade das imagens coloridas.

E queremos mais... Mais participação dos as

sociados e nucleados ACU5-APEVI. Trazendo in

formações, que de alguma forma envolvam e in
teressem a comunidade jaraguaense e da região.

. !

"Com isso aumentamos de
ti !d • ti

raiem, ou sel', o numero
, de jornais que circulamnl
IDlcrorregl_o passou de oito
milpariUmil, e com todas

'1ft , .dJ das "'6'0IS COIOnu'S, sen, o

que 10mil exemplares
circulam em dois principais

}o,••ls da ddadeJ.f.

EXPEDIENTE

ACUS·ASSOCIAÇÃODfMSSARIALDEJARAGUÁDOSUL
Rua Octaviano Lobardi, 100 - CEP: 89255-000

Jaraguá do Sul- Santa Catarina
,

Fone: (47) 3275-7000 - Fax: (47) 3275-7001
E-mail: acijs@acijs.com.br

Presidente: DurvalMarcatto Jr.

Vice-PresIdente para Assuntos de Comunicação: Bruno Brelthaupt Filho
Conselho Editorial: Mariana Aparecida de Andrade, ValmirColeto, Rosell da
Silva, Thiago Garcia e Marieli Nlcolodl,

\Coordenação Geral: Anne carollne Barbosa Alota

Produção: Luana Uma
Projetp Gráfico: Stélio Ricardo Rosenstock

"E-mail: núcleos@acljs.com.br
Informações sobre núcleos: (47) 3275-7012

Caso a crença de que o ano realmente só
comece após o Carnaval no Brasil, seja

algo que você acredita, então neste 2011,
você está com vantagem. Você está dentro
do prazo para definir e agir em busca da re- _

alização dos seus sonhos. �

Quando pensamos nos objetivos a atin
gir, muitas vezes desistimos antes mesm9 ,

de medir o grau de viabilidade da meta. Tudo isso,
por não nos sentirmos merecedores, ou por não
acreditarmos que a realização possa acontecer... ": :

Primeiramente, agradeça a tudo e à todos que já
passaram pela sua vida profissional e, pessoal. Em
seguida, reconheça o que você já conquistou. Agra
decer e reconhecer permite com que novas realiza

ções entrem na sua vida.
Daí sim, dê início ao, planejamento das metas.

Foque em O QUE você quer. Como dizia Walt Dis

ney, permita-se sonhar. Seja sonhador. O que você

quer? Quando não definimos o que buscamos, quan
do a dúvida se fazpresente, fica realmente difícil do
Universo colaborar. Então, antes de tudo, defina O

QUE você quer. Registre os seus objetivos. Valorize
o seu sonho, por mais absurdo que possa parecer.

Apróxima ação é definir os passos. COMO você
vai conseguir. Pense em qual será o último e o pri
meiro passo. Crie uma sequência de acontecimentos

que levarão à realização do objetivo. Confie, e prin
cipalmente, siga com determinação, persistência e

perseverança.
Outra dica é buscar uma referên

cia. Quem já conseguiu o que você está
buscando agora? O que esta pessoa fez?

Quais foram os seus passos? Fazer esta

projeção pode contribuir muito para você ,

se sentir capaz também.
E super importante, crie expecta

tivas somente sobre- você. Não transfira a respon
sabilidade de realizar o seu sonho para as outras

-:

pessoas, ou fatores externos. Aprenda com as difi

culdades, e reflita sempre: "O QUE eu posso fazer

para me aproximar da,minha meta?!"
À medida que os passos vão sendo dados, reflita

sobre o que mais pode ser feito. O que ainda está
faltando? O que pode ser melhorado para a realiza

ção do seu objetivo. Lembre-se que o sucesso e o

fracasso não nascem da noite para o dia. Por isso,
é preciso muita luz, muito foco e muita ação para
fazer a meta acontecer.
E como diz Dalai Lama: "Só existem dois dias no

ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem
e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia
certo para amar, acreditar, fazer e principalmente
viver".
Viva a suameta hoje! Afinal o ano novo já começou.

Fabiana FKoch
Executive & Personal Coach

,

Equipe doNúcleo de GastronomiaACIJS-APEVI na Enoteca Decanter Thiago Menezes

. Semana da Gastronomia em abril
((Semana de Gastronomia de Jaraguá do Sul", ,

.

acontece de 2 a 9 de abril, os restaurantes in

tegrantes do Núcleo de GastronomiaACIJS-APE
VI, oferecerá promoções em pratos diferenciados
e sorteio de brindes em suas casas.

O coordenador Carlos Piloto diz que o Nú
cleo de Gastronomia surgiu pela necessidade de
melhorar o padrão oferecido pelas empresas do
setor. Ele entende que a atuação integradapoderá
fortalecer o segmento, capacitar a mão de obra

nesta área, reduzir custos e melhorar aprodutivi
dade por meio de compras conjuntas e promover
ações que elevem afrequência nas casas.

A criação de núcleos reunindo empresas de

alimentação e de hospedagem vem ao encontro de

ações que estão sendo articuladas pelaACIJS em
'

parceria com a Secretaria Municipal de Desen
volvimento Econômico e Turismo e Convention
Visitors Bureau. Com objetivo de'promover o tu

rismo em nossa região.

. , .\- ..... ., .. .,
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Quase mil pessoas participaram
da palestra

.

"O mundo sob a

. perspectiva de quem chegou ao topo
do Everest" realizada pelo alpinista
Rodrigo Raineri. Através de brinca
deiras Rodrigo conquistou o público,
interagindo uns com os outros.

Com 22 anos de escalada Raineri é
'

um dos alpinistas mais experientes e

técnicos do país. Sua próxima aven-
.

tura é escalar a montanha mais alta
do mundo, o monte Everest, em abril
deste ano. E quer conquistar mais
uma façanha, descer voando de pa
rapente.

A relação que Rodrigo faz com

,o esporte de aventura e o dia a dia
das pessoas é a paixão e o gosto pelo
que faz. "Sonhos e projetos podem se

.

tomar realidade com plano de ação,
metas.e trabalho em equipe", disse.
Rodrigo explicou como chegou ao

Aconcágoa, que tem 6.962 metros
de altitude e é o ponto mais alto das
Américas. Levou dias andando com

t-1��� �. -,
.

ve�0S de 160 km por hora. "Foram
seis anos de sonho, dois de projeto,.
sete dias de escalada e 10 minutos
no cume, mesmo com pouco tempo

.
Em 2008, Rodrigo realizou um

sonho antigo: chegar: ao cume da
maior montanha do mundo o monte

Everest.
Em 2006 viveu uma enorme per

da: VitorNegrete, seu melhor parcei
ro, e amigo por 18 anos, que morreu

nomonte Everest, após atingir o cume
sem o uso de oxigênio suplementar.

No Everest, em 2005, Rodrigo
mostrou maturidade, experiência
e optou pela segurança: chegou a

8.200m sem auxílio de oxigênio su

plementar, continuou a escalada com
.

o auxílio de oxigênio por causa do
clima, e sabiamente retomou a pou
cos metros do cume (8.850m).

Em 2001, desceu e mediu a maior
cachoeira do Brasil, a Cachoeira do
Pai Nosso, na Serra do Aracá, em ple
na Selva Amazônica, com,353 me-

tros. � .

auia de' montanha e instrutor de
escalada em rocha e gelo há mais de

tal com 4.808m pela terceira vez. 15 anos, escala e lidera expedições
A grande novidade' desta expedição . na América do Sul, Europa, África e

-não foi a escalada, mas sim a desci- Ásia. Superar desafios desta natureza
da: desceu voando de parapente, em requer bem mais do que capacidade
apenas 29m30s. fisica e técnica.

Ié'!
I
I

,

!
I
I

Luiz Carlos Buzzarello com a repr��entante daCâ-
I

I
mara da Mulher Empresária, Giovana Hornburg

Rodrigo Raineri: "Todo mundo que se supera terá uma vista que ninguém terá"

foi gratificante. Todo mundo que se

supera terá uma vista que ninguém
terá", ressalta Rodrigo.

Em 2010, escalou o Mont Blanc,
maior montanha da Europa Ociden-

I

UETA

"

FOTOS:UETA

"

1

'�

I
Na ocasião a ACIJS,homenageou um desempenho igualou acima de Social.Empresarial alcançou 92% '91% e a Câmara. da Mulher Em
os Núcleos Setoriais que se desta- 90%. Epela segunda vez consecu-: de desempenho. O Núcleo de Ges-, presáriaficou com 90%·de desem-
caram no ano passado e obtiveram tiva o Núcleo de Résponsabiliddde tão e Qualidade chegou a marca-de- -penho. . I,,,

'

, "�.

'Advocacia Empresarial
Endereço: Rua Olívio pomingos Brugnago. t 19

BairroVila Nova, - Jaraguâ do'Sul - se '

Fone: 473275-2044
" .

E·maif: bastos@bastosadvogado$�com.br
Sita: WNW�bastosadvogados.com.br

Advocacia Previdenciária
Endereço: Rua SenhaWeege, 525 _, SalaOS

Bairro ,Barra do! Rio�erro -Jaraguá do, Sul - se
'

fone: 47 3312..·2304 ..

E..maU: previdenciário@bastosadvogadot.com.br
S� www.bastoadvogados�c�m�bf .. '

. _ ..

J
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- Minha �xpectativa sobre o Niícleo de ResponsabÚidade
'

Social Empresarial é de muita' união e pró-atividade de
,todos os membros do núcleo, como sempre foi. Somos
ainda um-grupo pequeno, mas.têdos com bastante atua
ção. V. os mostrar aos empresários e a comunidade, o
quanto prtante trabalh�rç"��sllQto Responstlhillilllde ,

" Sopal 'esariaI e ó quanto pr�c�samos deSQiistifica;'lo,
�

cada v maÍs é ° nosso grandeoojêtivo. Se falarmos tan- ,

to de Sustentabilidade Corporativa; do quanto essa visão é
,

importante'para os negócios não podemos esquecer que o

nosso Núcleo também precisa ser sustentáveL
Nosso desafio para este ano é cumprir o Planejamento

E�tra:tégico.e a participação nas reuniões de forma qu� se

jamos contemn�ados pelo t�rcetto a�Q consecutivo c{)mo
um dos núeleós üesfaque. 'r. • '

,
.. ,

,.

"- Nossos maiores desafios estão ligados a amplia
ção do Feirão do Imposto, implantação do "Projeto
'Escola Modelo". (empreendedorisrnô nas eS(:)0ta,s) e

�

,

,

realização de novos Debates Regionais com-temas
de interesse dos empresários. Teremos também As-

'

sembleia Geral Ordinária do CEJESC (Conselho
Estadual do Jovem Empreendedor) em maio, bem,
como, no V Encontro de Jovens Empreendedores
(novembro, nosso mês de aniversário), pretendemos

.

trazer um nalestrante de renome naciQnaL)O 11 será
'i Um ánd de manutenção das ações de 2010, jirioriza-'
ção 'da capacitação e 'geração de 'negócios entre os
-nucleados.

.

Tiago Coelho
, ,

é coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores
ACIJS·APEVL e diretor da Fisêall Soluções.

estão de um coordenador_ do �úcleo Setorial acon
ece anualmente, em funçao diSSO, novos coordena
ores participam de um treinamento que aconteceu

. entre os dias 22 e 23 de fevéreiro no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul e contou com a presença das Associações da

Região: Associação Empresarial de Corupá, Associação Em
presarial de Guaramirim,Associação Empresarial de Jaraguá
do Sul, Associação Empresarial de Massaranduba, Associa
ção Empresarial de Schroeder.

O Treinamento de Lideranças tem o objetivo prepará-los
para coordenar as atividades dos Núcleos, o papel da Asso
ciação Empresarial, do consultor, a importância do associa
tivismo, e o planejamento estratégico e lidar com situações
cotidianas, por exemplo: falar em público e até mesmo as

saias justas desta atividade.

PAUTA
ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

.
Outro ponto abordado no treinamento foi o papel da asses

soria de imprensa, apresentado pela jornalista e assistente de

Comunicação do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, Lua
na Lima, que fez uma explanação sobre oassunto.e como é o

contato dos coordenadores com os veículos de comunicação.
Para a consultora do Programa Empreender da Regional

Norte, Geovana Fusile, o grupo que participou do treina
mento e das dinâmicas foi atuante e comprometido. "Desta
maneira os Coordenadores poderão, da melhor forma e com

o apoio das entidades e dos consultores locais do Programa
Empreender, realizar seus planos de ações, junto aos Núcleos
e melhorar sua condução como líder nas atividades do dia a

dia", conclui Geovana.
A seguir alguns novos coordenadores do Núcleos Seto

riais, falando das suas expectativas e desafios para a gestão:

Novos coordenadores dos Núcleos Setoriais no Treinamento de Lideranças

Laércio dos Santos

coordenador do Núcleo de

Gestão 'e 'QualidadeACIJS
AFEVI e coordénado'r da
Gestão da Qualidade da
Metalúrgica Hame Ltda

coordenador doNúcleo de

Hospitalidade e ãtua como e

w

"

gerente do Kczyrós Business
ss

Hotel
.

. .

11ft1_I.I1II11"
- O Núcleo de Gestão de Qualidade existe há
11 anos e foi premiado como Núcleo desta

que 2010 pela ACIJS e assumir como coor

denador faz com que a responsabilidade seja
ainda maior.

A expectativa para 2011 é que consiga
mos desenvolver todas as atividades propos
tas no planejamento estratégico, assim como

as metas definidas no início do ano. Além é
claro: de buscar novos nucleados.

O principal desafio do núcleo é manter -

um 'alto índice de frequência dos nucleados
nas reuniões e desenvolver novas atividades
que motivem e envolvam toda equipe, visto
que, alguns assuntos não são de' interesse de
todos os participantes, mas que se fazem ne-

'

cessários..

Atravé;s do envolvimento e da participa
ção ativa da equipe que se obtém resultados

positivos e que se consegue o sucesso nas

atividades e eventos realizados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para o >:gê!�nte geral �çlp Hotel,
Julio Cesa�>dé<Oliv�ira�':' e' coorde
nador do Nucleo d�;,:'Hospitalidade
ACIJS-APEVI:'o que, fez o Kayrós
a levar o prêmio estidual foram as

modernas piáticas .de gestão tra

zidas de grálides �4e-s hoteleiras

europeias. e )10S últimos' .anos todos
os -esforços foram direcienados ao

capital hutPano, treinamentos e

cursos que
_

sempre" estiveram pre
sentes no dia a dia da empresa,' e
o acompanhamento individual que
cada colaborador recebe de seu su

pervisor,
Segundo Julio a conquista do I

Prêmio MPE foi de grande im

portância para a imagem do hotel.
"Ultimamente notamos que novos

hóspedes nos procuram pelo selo
de excelência que o Prêmio MPE
nos concedeu e ainda, os colabora
dores estão mais motivados por se

sentirem orgulhosos em trabalhar
em uma empresa que é reconhecida
como o melhor hotel de toda Santa
Catarina entre as micros e peque-

Jaraguá
do Sul será represen

tada nacionalmente este mês

pelo Kayrós Business Hotel
em Brasília. O evento MPE - Prê-

. mio de Competitividade para as

Micro e Pequenas Empresas, é
uma premiação que reconhece em
nível estadual e nacional as empre
sas que utilizam os conceitos de
prática de gestão para aumentar a
produtividade e a competitivida
de. O prêmio é realizado pelo SE
BRAE, Movimento Brasil Compe
titivo (MBC), Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ) e Gerdau. O
hotel jaraguaense é integrante do
Núcleo de Hospitalidade da ACI
JS-APEVI.

Foram 86 mil empresas inscri
tas no Brasil em oito categorias,
destas 15 mil em Santa Catarina. O
Kayrós venceu a etapa estadual na
categoria Serviços de Turismo, cuja
entrega da premiação ocorreu em

dezembro de 2010 no Centrosul, em
.

Florianópolis.E no dia 22 demarço
irá disputar a etapa nacional.

Júlio (C) com a equipe do Kayrós Hotel em Florianópolis
nas empresas", ressalta.

Todos os anos os Núcleos Se
toriais se mobilizam para que um

maior número de empresas parti
cipantes se inscrevam no MPE. A
ACIJS acredita que desta forma as,

micro e pequenas empresas mesmo

que não cheguem à etapa final re
ceberão um relatório de análise da
sua gestão, na qual poderá promo
ver melhorias e se tomar cada vez

mais competitivas. É um prêmio
gratuito e de acesso a todas as mi-
cro e pequenas empresas.

"Qu�adanão 81 ilDplanta, conqaista-sa"

'"
.

".!' ...

Deise Wischral com

palestra sobre Qualidade
no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul

Integrantes da Câmara da Mulher Empresária

Qualidade é o sinônimo de
melhoria continua que per

mite avaliar, aprovar, aceitar ou
recusar qualquer coisa, fazer
certo na primeira vez e focando
o Cliente. Foi com essas pala
vras que a diretora de comuni

cação do Núcleo dos Jovens

Empreendedores, Deise Wis
chral, realizou' palestra sobre
"Qualidade", no dia 24 de feve-

. reiro no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, promovida pela
Câmara da Mulher Empresária
ACIJS-APEVL Ela observa que
qualidade não é apenas uma ca

racterística do serviço ou produ
to e sim uma atitude interna que
se coloca naquilo que se faz. "A

responsabilidade pela qualidade
em uma. empresa é de todas as

pessoas que nela trabalham, in
dependentemente do posto que
ocupam, do local onde. estejam,
ou do serviço que prestam", dis
se. Para Deise todos ganham
com a qualidade: sócios, colabo
radores, fornecedores, clientes e

sociedade em geral.

Outro assunto abordado foi
a ISO 9000 que é um conjunto

. de nonnas e requisitos que per
mitem que o desempenho da
empresa seja cada vez melhor
aumentando a qualidade e a

competitividade da empresa. Se
gundo Deise hoje, mais de 161

países utilizam as normas ISO. E
a entidade que representá a ISO
no Brasil é aABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas).
A série de normas ISO 9000 fo
ram criadas em 1987, revisadas
em 1994, 2000 e no ano 2008
OCOlTeu a última revisão.

Deise 'explica ainda, que os

indicadores são medidas de de
sempenho e representam os si
nais vitais de uma organização.
"Medir é importante, o que não
é medido' não é gerenciado'.',
disse. Deise finalizou dizen
do: "qualidade não se implanta,
conquista-se". A diretoria e os

funcionários, todos, são respon
sáveis e o grau de satisfação será
o retomo da motivação e o da

produtividade.
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Cleverson (Esq.) com a equipe NJE falando da sua carreira de sucesso

"O mundo se faz com experiência e também
com a juventude". Esta foi a frase de um tímido

garoto que venceu barreiras e virou secretário de
Estado da Fazenda e hoje é diretor Técnico da Ce
lese Distribuição, o engenheiro Cleverson Siewert,
que não mediu esforços e participou da primeira
reunião do Núcleo dos Jovens' Empreendedores

. ACIJS - APEVI, no dia IOde fevereiro, no Centro
Empresarial. Com a palestra Jovens Lideranças.

Sua carreira iniciou como engenheiro de ven

das, na empresa Tigre, nesta ocasião viu sua vida
mudar. "Tive qu� criar habilidades para vender a

engenheiros mais experientes", ressalta. Clever
son traz desde sua infância uma bagagem de mui

tos estudos e dedicação. Aprendeu a ter persistên
cia e a falar com o público, só assim conseguiu
seguir adiante. "Os desafios são fundamentais para
o crescimento, sempre irão existir pedras no nosso

caminho, mas o mundo conspira ao nosso favor,
sendo honesto e tendo disciplina", disse.

Na secretaria da Fazenda passou por vários

cargos e era responsável por R$ 13 bilhões em re

cursos. "Não foi simples e nem fácil a questão da
idade pesou muito: Tive que mostrarmuito conhe

cimento, o mundo se faz com a experiência e com

a juventude", explica .

. Para o coordenador do Núcleo de Jovens Em

preendedores ACIJS -APEVI, Tiago Coelho, a

vinda do diretor Técnico da Celesc, trouxe a ex

periência de um jovem que ingressou na carreira

pública e obteve sucesso. "Começamos o ano com

uma personalidade que agregou informações aos

jovens empreendedores mostrando as cobranças e

as dificuldades que ele teve que passar para chegar
ao cargo", explica Tiago.

Para este ano o Núcleo de Jovens Empreende
dores tem o ponto chave que é a facilitação da ge

ração de negócios, na qual os jovens terão espaço

para apresentação de suas empresas nas reuniões.

Além da capacitação, será dado sequência aos pro

jetos já existentes como, Mentor de Líderes, De
bate Regional e ao Feirão do Imposto, tendo este

último, por proposta do Conselho Estadual do Jo

vem Empreendedor de Santa Catarina- CEJESC, a
iniciativa de muitas ações ao longo de todo o ano.

Palestrante
Ronaldo

Benkendorf (C)
com o coordena
dor do NJE (Esq.)

. Tiago Coelho e

o integrante do
Núcleo Matheus

Alves

J
.... o',

.
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OempreSáriO R�nal�o Be�endorf, diretor- da em-
.

tempo dedicadoao trabalho. "Quem_mu�td tra�alha não
presa Orbenk e vice-presidente do Conselho Es-: sobra tempo de pensar em- ganhar dinheiro", disse, An

tadual dos Jovens Empreendedores de Santa Catarina tes de tudo as pessoas devem ter um tempo para cuidar
esteve com sua palestrashow, no dia 2 de março, no CE- da sua saúde, sempre buscando o equilíbrio entre .. a saú-

JAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. ,*:de, trabalho e a vida pessoal, ��1·."
"

Ele foi o convidado da reunião do Núcleo de J@'Í�i,{
...". As"p�ssoas devem e,.staJ;sempre em busca do conhe

Empreendedores da ACIJS-APEVI com o objetivo de cimento � do relaciomi'fu61\to que é 'fundamental. "O

compartilhar experiências no campo do associativismo. relacionamento abre muitas portas para a geração dos

Com muito humor Ronaldo iniciou dizendo, que te- negócios, ter ideias e simplicidade são fatores determi

mos que estar sempre preparados para. as mudanças, nantes para o sucesso", explica.
pois são inevitáveis e acontecem com muita velocida- Para finalizar, Ronaldo disse que jamais devemos

de. E disse, ainda, que para começaruma empresa, não. largar o cliente insatisfeito. E mais "Faça as pessoas

precisa termuito dinheiro, mas boas ideias.'
.

felizes que elas lhe farão felizes e a liberdade só se dá

Segundo Ronaldo, devemos tomar cuidado com o para quem tem responsabilidade", conclui.'

(

"�
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ONG Cristo Cross, popularmente
onhecida como "Espaço Vida",

,
uma instituição sem fins lucra

tivos que tem o objetivo de oferecer aos
adolescentes e jovens, de 12 a 29 anos,$f-
uma alternativa' diferente, como grafite,
Hip-Hop, capoeira e oficinas de dança,
desta maneira, afastando os adolescen
tes do mundo das drogas. O Espaço foi
criado com a proposta de desenvolver
um programa preventivo, oferecendo ati
vidades culturais, educativas e sociais ..

à

população em 'Situação de vulnerabilida-
de social.

-

A ONG faz parte do Núcleo. da Res

ponsabilidade Social Empresarial ACIJS
-APEVI e, atende aproximadamente 50

jovens. Os encontros acontecem nas ter

ças, quintas e sábados, no "Espaço Vida",
na Rua Ângelo Schiochet, 113, Centro. A
Ong trabalha com os jovens desde 2004,
quando iniciou apenas com reforço esco

lar, no Bairro Jaraguá 84, e as atividades
eram voltadas para crianças que estavam
com dificuldade no aprendizado por isso
deixavam de frequentar a escola, hoje o

projeto se estende para a comunidade.
Dentro das oficinas os jovens partici

pam de apresentações de dança e música,
facilitando seu ingresso no universo mu-

�
1

r

,

Rudi Sano é de São Paulo e está na cidade
há três anos. É professor de História e Teo

logia . "Eu faço o que todos deveriam fazer,
ajudar o próximo. Isso é a base da socie

'dade", conclui Rudi.

sical a exemplo de grupos que já grava
ram seu CD. Todo ano é realizado um en

contro de Hip-Hop, com participantes de
Santa Catarina e Paraná. "Nosso objetivo
é trazer os adolescentes e os jovens para
uma discussão. Alguns jovens que fre

quentam o espaço já se envolveram com

drogas, e hoje estão libertos e a cultura

-- - -

. .

os CO
•

I
ajuda a afastar dessas escolhas erradas",
disse Rudi.

Além das oficinas realizadas o Espaço
Vida leva entretenimento, saúde e cultura

para a comunidade. Através de progra
mas como: "Pequenos Reparos", onde
os jovens com a ajuda de empresas, en-

,

genheiros e pedreiros reformam casas de

pessoas carentes. Há também o programa
.

"Pequenos Cuidados", que conta com aju
da de médicos e enfermeiros voluntários
no auxílio de pacientes que necessitem de
cuidados em casa. E o outro programa é
de atividades, onde as oficinas são leva
das para os bairros.

Além disso, há programas de preven
ção contra as drogas nas escolas, com pa
lestras e triagem com adolescentes usu

ários de drogas que queiram e tenham a

necessidade de internação. "Depois da

triagem os adolescentes são encaminha
dos para comunidades terapêuticas", ex
plica.

Rudi destaca, que a participação do
Núcleo de Responsabilidade Empresarial
dará oportunidade de levar o programa
para as empresas.

Oficinas e palestras são realizadas
dentro da ONG

-- --

-,
-

--.-.-:---

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Hip Hop
é uma das

. atividades
,

realizadas no

Espaço Vida

__ .· 0
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Lourival Karsten

lhe Bell Eventos
Está divulgando sua parti

cipação na 2a Feira de Noivas e

Festas, que acontece em Brusque
nos dias 18 a 20 de março.Trata
se de uma feira voltada total
mente para as empresas que atu-(

am na área de festas, incluindo as

de casamento.

Investir na bolsa
Este é o tema da palestra que

será ministrado na TB Investi
mentos no próximo dia 19 de

março. "Adquirir uma ação é o

mesmo que se tornar sócio de
uma empresa. Quando ela cres

ce, você é. beneficiado também",
enfatiza o gerente da XP Investi
mentos e especialista em finan

ças, Leandro Corrêa.

ARQUIVO OCP

Eles já estão aqui
A invasão dos veículos importados

continua e agora é a JACMotors que faz o

lançamento de sua rede de concessioná
rias. Itajaí será uma das cidades brasilei
ras a receber uma das 46 concessionárias
da marca chinesa no Brasil. Serão mais
de 40 inaugurações simultâneas, no dia

I

18 demarço, marcando o início oficial da
montadora no país. E até o final do ano,

a expectativa é ter 80 concessionárias da
marca em todo o território nacional. Esta

loja de Itajaí é do Grupo Strasbourg.

Passando batido
Enquanto se discute a clara destruição da

estrutura industrial que ocorre em nosso país,
está sendo esquecida uma outra questão, ain
da mais importante. Estamos ficando cada
vez mais para trás em relação aos produtos de
maior valor agregado, pois as pesquisas são

·poucas e os incentivos menores ainda e por
isto são raras as empresas que atuam nos mer

cados de futuro. Desta forma, nos próximos
anos só poderemos contar com commodities

para pagar as nossas contas.

Posse Acüs/Apevi
.J

No próximo dia 30, às 19h30 acontece na Arweg a

posse das novas diretorias das duas entidades.
-

A Acijs
terá na presidência por mais um ano Durval Marcatto
Junior enquanto aApevi estreia na presidênciaAlessan
dto Trupel Machado.

DESDE1988

(47)3373-8008
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
sala 01 - Centro - Jaraguá do Sul-SC
jaraguadosul@casadonotebook.com.br

Problemas

Menegotti
A Menegotti Máquinas e

Equipamentos ainda comemo

ra os resultados alcançados em

2010 e está repartindo estas con

quistas com os colaboradores

que em média colocaram 1,82
salários extra no bolso a título de

participação nos resultados. Em

alguns setores, este valor chegou
a ser de 1,99. Trata-se de um au

mento de quase 132% neste be
nefício em. relação ao obtido no

ano anterior. A empresa espera
que neste ano os resultados se

jam ainda melhores.

Ainda debilitada pela crise,
a economia mundial está sendo
duramente sacudida a cada aba
lo sísmico e explosão de reator

no Japão. A terceira maior econo
mia do mundo está se tornando
uma grande incógnita para os

próximos meses e anos.

lanznaster
Deixamos de registrar no úl

timo dia 15 os 43 anos comple
tados pela Relojaria Lanznaster,
uma das referências nossa cida
de. Manter-se no comércio, na
mesma atividade por tanto tem

po, exige um diferencial.

06 - 23 - 33 - 36 - 53

01 - ·02 - 03 - 04 - 05
07 - 10 - 14 - 15 - 16
19 - 21 - 22 - 24 - 25

INDICADORES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSENBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO.

Em cumprimento aos artigos 17, 18, 21 e 22 do Estatuto So
cial, a ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS
DE GUARAMIRIM '- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, convoca

os associados e conselheiros em pleno gozo de seus direitos

sociais, para a ASSE�BLEIA GERAL ORDINÁRIA E REUNIÃO
DO CONSELHO FISCAL, que será realizada no dia 30/03/2011,
com início as 19:00 horas, em primeira convocação e às 19:30
horas em segunda e última convocação, na sede social, situada
na rua 28 de agosto n° 2700, nesta cidade de Guaramirim (SC),
com a seguinte ordem do dia:

.

Apreciação do balanço anual, relatório de atividades 2010 e rela
tório da auditoria externa.

Guaramirim 16 de Março de 2011
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Aulas para jovens carentes
Unimed e Bombeiros firmam parceria para desenvolver atividades socioeducativas

,

12 Geral

s

Os Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul vão
firmar uma parceria com

a Unimed parajovens que
pretendem seguir carreira
na corporação.

Os interessados terão aulas
teóricas e práticas, abordando
temas como a prevenção e redu

ção de desastres e o trabalho da
Defesa Civil, técnicas de bombei
ros, educação no trânsito, meio
ambiente, entre outros.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 17 de março de 2011

ARQUIVO OCP
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Os alunos também farão vi
sitas em escolas, museus, em

presas e outras instituições do

município, como asilos, creches,
Alcoólicos Anônimos, parques e

reservas ecológicas. As viagens
de estudos também fazem parte
da ementa. E a integração entre

os estudantes é garantida com

acampamentos, gincanas, jogos
e esportes coletivos, teatros, mu-.
sicais, cinema e etc. Interessados terão aulas práticas e teóricas sobre temas relevantes à corporação voluntária

Curso será oferecido
para adolescentes que

pretendem seguir carreira
como bombeiros.

VISITAS

, PREVISÃO DO TEMPO

Hoje,
às 8 horas, a Unimed

assina contrato de par
ceria com os bombeí
ros. A assinatura acon

tece na sede da associação, com
a presença do responsável pela
Corporação, Giorgio Donini, do
Presidente da Unimed, German
Marcelo Negrão Iimenez e do ge
rente geral da Unimed, Davidson
Gustavo Reif.

O projeto pretende desenvol
ver atividades' sócioeducativas
e culturais' e específicas da área
dos bombeiros, sem custo para
adolescentes de ambos os sexos,
comidade entre 15 e 16 anos, in
cluindo os mais carentes do mu

nicípio. A data de início das aulas
e as inscrições serão divulgadas
após a parceria ser firmada.

AUMENTO
OE: NUVENS
Presença de sol em
SG, com aumento de
nuvens a partlr da tarde.
Temperatúra em elevação.
Vento de nordeste
a noroeste, fraco a

moderado com r(\jadas.

\

\

lJTOBt\l

Mar revolto nesta

quarta-feira em se
O mar permanece agitado no

Litoral Catarinense nesta quarta
feira, com ondas de até dois me
tros próximas à costa, e picos de
até três metros no mar aberto.
Atividades de pesca, navegação
ou nado são desaconselhadas.

/
/

I'
I
I

I

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 22°C
MÁX: 27°C

SEXTA

MíN: 24°C
MÁX: 31°C

SÁBADO
MíN: 24°C
MÁX: 25°C

DOMINGO

MíN: 24°C
MÁX: 27°C

llil!"
.'

JO/�ÇABA
T Â
16° 31°

• JARAGuA DO SUL
T Â
22° 27°SEVOCÊVAI PARA•.•

CALMON
50\ aGompal'lhado
de poucas nuvens
em todo o dia, co�

tempo nublado à nOIte.

Mínima de 13°C de

manhã e máx.ima de

280C durante a tarde. fUO 00 SUl.
T Â
14° 27°

el��UV/�

Tempo calmo e
.

seco nesta quinta

/
I

,
;

,

/

Com pouca alteração nas

condições meteorológicas sobre
o estado, não há previsão de chu
va em todo o vale do Itapocu, e

pancadas de chuva fracas devem

atingir 'a região de Joinville. Na
sexta, tempo volta a ficar revolto.

NOVA CRESCENTE MINGUANTECHEIA

26/3

...
)�'
'jj·il\maUf.!
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Abastecimento volta ao
normal lentamente no Vale
EmCorupá e Schroeder, várias regiões atingidas pelaenxurrada continuam sem água
VALE DO ITAPOCU

Desde quinta-feira
passada, com o início das
chuvas, o abastecimento
de água no Vale do Itapocu
passa por problemas .

....rn Massaranduba, a enchen
te da noite de quinta-feira
levou embora a bomba de

......-captação do sistema de

águas e o encanamento ficou da
nificado em todo o município..A
assistente financeira Thaís Michelle
Hillbert, está entre osmoradores do
Centro de Massaranduba que sofre
ram com o problema. Ela conta que
ficou sem água em casa entre a noi
te de quinta-feira passada e a terça
feira desta semana.

Técnicos da CompanhiaÁguas
de Massaranduba repuseram a

bomba arrancada no domingo,
, masmesmo assim a água não che

gava até as casas. "Não tínhamos
nem como ir ao banheiro direito.
A água só começou a voltar ontem

(terça) e com a pressão bem baixa",
comentou.

'

Em Corupá, parte da rede de

captação foi destruída, mas o alto
nível das águas do rio Ano Bom
está dificultando as obras de re

cuperação. Na manhã de ontem,
o gestor da concessionária, Alceu
Moretti, informou que moradores
de regiões mais altas ainda esta

vam sem água durante o dia. A ex

pectativa é de que oabastecimen
to volte ao normal hoje, caso não

chovamais. Até que a rede seja re
parada, ele pede que a população
economize água. "Caso contrário,
os locais mais altos vão continuar
sem água", alertou.

Em Schroede� a tubulação da
adutora se rompeu e a unidade de

captação no Bracinho foibloqueada
pela lama. A tubulação danificada
foi trocada no domingo e aPrefeitu
ra realizou obras de limpezano local
durante esta semana. A previsão
é de que o abastecimento volte ao

normal namanhã de hoje.
Em Iaraguádo Sul eGuaramirim

o barro e os resíduos acumulados
limitaram a capacidade de trata

mento. Mas segundo o Samae e a

Companhia Águas de Guaramirim,
o funcionamento retomou ao nor

mal na segunda-feira.

Não tínhamos
nem como ir
ao banheiro
direito.

THA(S MICHELl:E HILLBERT

· 0800 602 9400
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CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
ChariesZimmermann, CarlosHenr:ique

.

LuizCarlosAmprim, Elyandria Aparecida
.

. escritor
'

Schroecler, escritor Escritore editor Silva, escritora

. CLIC DO LEITOR

A Bela foi agredida no dia 14 ,de março com uma forte pancada na cabeça
com um pau e jogada de um muro com cerca de dois metros de altura. Não
consegue mais andar e sofre de convulsões, em estado grave. Os donos
pedem justiça contra o agressor. Foto da leitora Schennia Floriano.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Tudo velho de novo,
No entanto, recordar era incômodo.

Ela quis o homem com quem divide o

quarto e a vida ao seu lado, num instante de
carinho, beijaria, abraçaria e daria risada. Fi
caria claro que a felicidade batia à porta. Ah,
mostrar a alegria tinha gosto de vingança. O
celular podia tocar e ele dizer o quanto a ama.

Ok, se o passado a cumprimentasse, ela
educadamente responderia. Tomar a atitude?
Nem pensar! Já degustou a sensação de idio

tice algumas vezes. Agora,
a vez é do outro. No que ele

pensa quando a vê? Não ten
ta nenhum palpite. Vai ver o
dito cujo percebeu o aroma

da babaquice que o cercou

no final. Foi ela quem dis

pensou a companhia e teve

motivos para tal. Parou de atender aos telefo
nemas, de responder e-mails. Também virou
o rosto quando ele buscou um beijo. Deu o

'último basta e continuou a viver. Nunca mais
sentiu a presença daquele homem. Que alívio!

,

Porém, hoje, justo hoje quando mergulhou
namelancolia do cansaço, ele apareceu. Ela pa
gou a conta, ensacou as compras e rumou ao

estacionamento. Reconheceu o' carro parado
à frente. Nem olhou para os lados, foi embora
com o passado saído do invólucro. Quando se

deparou com o amor, que a esperava na cozi
nha, acendeu as velas dispostas por ele sobre a

mesa. O abraço vindo depois teve gosto de con
temporaneidade, tão bom como presente.

• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d)

�(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(19h30, 22h - todos os dias)

opar com o passado sempre foi algo
constrangedor para ela. Dar de cara com
esses fragmentos era estranho e tinha o

poder de acordar os próprios demônios,
tão custosamente adormecidos, apesar da insis
tência do cotidiano de despertá-los. E, aquela
mulher com jeito de determinada não se enga
nava, sabia que esses dragões estavam imersos
em crueldade, nada de afável possuíam ao tei
mar em aparecer a sua frente.

Mas, eles têm sono leve.
Tão breves são como uma

noite bem dormida após dias
de insônia. Ela queria tanto

mantê-los aos, roncos! Não

conseguiu. O abrir dos olhos

parecia cíclico. Quando me

nos o esperava, lá estava

obrigando-a a cultivar o silêncio na tentativa
de ensurdecer o ontem.

Ela se sentiu uma idiota no exato momento

em que abaixou a cabeça e andou de ré no su

permercado. Não queria deixar aflorar as pala
vras de moça super resolvida e gentil. Conhecia
a falsidade incutida nelas. Olhou para o nada e

mentiu. Não tinha qualquer interesse no rótulo
do produto que jamais levaria para casa.

O ex-affair estava ali, a alguns passos dela.
Ele a viu e nenhuma dúvida disso germinava
no ar. Ela havia rabiscado a existência e a im

portância dele há algum tempo. Não toleraria
f'

continuar daquela forma. Olhava-se no espe-
lho e tinha certeza: estava se permitindo rece

ber o título de tola. À toa, porque nem sentia
os sintomas da paixão, muito menos de amor.

• Cine Garten 2
• Passe Livre (Leg)
(14h10, 16h40, 19h20, 21h50 - todos os dias)

CINEMA
,I "'Ii"

I't:la se sentiu uma·
idiota no exatomomento

em que abaixou a

cabeça e andou.de ré
�osuRern:aercª�o" .
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rango (Dub)
(14h30, 16h40, 18h50, 21h - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colmeia (Dub)
(14h10, 15h45 - exceto segunda e terça)
• Justin Bieber : Never say Never (dub)
(17h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h20, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14h! 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• kellyerdmann@gmail.com
• Cine Garten 1
• Bruna Surfistinha (Nac)
(14h40, 17h10, 19h40, 22h10 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Rango (dub)
(13h50, 16h10, 18h50 - todos os dias)
• Rango (Dub)
(13h50, 16h10, 18h50, 21h10 - dia 12)
• Sexo sem compromisso (Leg)
(21h10 - dia 12)

• Cine Garten 4
· ° Ritual (Leg)
(14h, 21h30 - todos os dias)
· ° Discurso do Rei (Leg)
(16h30, 19h - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Cisne Negro (Leg)
(14h20, 19h10 - todos os dias)
• 127 horas (Leg)
(16h50, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Gnomeu e Julieta (Dub)
(13h40, 15h30, 17h40, 19h30 - todos os dias)
• Justin Bieber : Never say Never (dub)
(21h20 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

\ , LANÇAMENTOS NOVELAS

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

RIBEIRÃO DO TEMPO

Querêncio acerta os últimos detalhes

para a visita do presidente. Virgínia pergunta
se ele pretende receber o presidente de farda.
Ele diz que não e posa de farda para os fotó
grafos. Lincon faz um blog e André o apoia.
Flores manda o Comando Invisível fazer uma
passeata pela paz quando o presidente esti
ver na cidade. Arminda alerta Bruno sobre o

inventário estar parado. O delegado pergunta
a Marta se não é melhor prender Joca en

quanto o presidente estiver na cidade. Marisa
diz a Vera que vai se separar de Querêncio.
Flores mostra a Sereno o líquido que colocará
na bebida do presidente.

Solo
Com audaciosa imaginação e brilhantismo lírico, Rana Dasgupta pinta

um retrato do século 20 por meio da história de um cego centenário. Em
Solo, conhecemos o búlgaro Ulrich, filho de um engenheiro ferroviário. Ele

! ,

,tem du'as grandes paixões: o violino e a química. Rejeitado pelo pai, Ulrich vai
à Berlim de Einstein para estudar com Fritz Haver. Porém, quando a fortuna
da família evapora, ele tranca o curso e volta a Sófia para cuidar dos pais.
Ulrich nunca mais deixa a Bulgária, exceto em seus devaneios.

ARAGUAIA
Gabriel é amigável com Max, que fica con

fuso e irritado. Madalena incentiva Neca a re

construir o circo que pegou fogo. Manuela leva
Gabrie'l de volta à estância. Solano pede para Ja
naína conseguir mais prazo para o pagamento
dos fornecedores. Pérola se enfurece com a ma

neira com que Max trata Cirso. Janaína fica emo
cionada com o presente que recebe de Amélia
para usar em seu casamento. Janaína conta

para Rudy que Geraldo deixou de ser delegado.
Solano fala com Gabriel que um anjo pagou por
tudo o que os assentados precisavam e Estela
questiona o que aconteceu.

No início dos anos 80, "Tron - Uma Odisséia Eletrônica", revolucio-
nou/a ficção científica -e os efeitos especiais ao narrar as aventuras de
um programador preso em um mundo virtual. Agora, esta sequência
conta a odisséia de seu filho que, em busca do pai, também 'ingressa '.

neste univer�o "paralelo", vivendo aventuras alucinante? em um am-
,

'biente cQnst�t:Jído com 0 qtJe há' de mais moderno" Eiif:l CGHTlputa'çã0'
gráfica;' num resultado de encher os olhos dos espectadorses.:,

t .•

TI-TI-TI
Bruna pressente que Marcela está cor

rendo perigo e liga para Renato. Pedro procu
ra Gabriela e lhe pede perdão. Edgar e Bruna
chegam ao hospital e se deparam com Rena
to, Giancarlo e Stela. Gustavo descobre como

ocorreu o acidente de Marcela e conclui que
foi 'causado por Luisa. Armandinho ameaça
Stéfany, que desmente sua gravidez no pro
grama de Sueli Pedrosa. Ariclenes, Jacques
e Jacqueline se encontram na Moda Brasil e
descobrem que vão disputar a mesma vaga
para o Fashion Week. O estado de Marcela
piora e o médico permite que Renato e Edgar
a visitem na UTI.

INSENSATO CORAÇÃO
Haidê conta para Gabino que Kléber é

viciado em jogo. Wanda teme que Léo seja
preso ao descobrir que Raul denunciou o

cassino 'à polícia. Nina fotografa Rafa dormin
do apenas de roupa íntima. Pedro convence

Floriano a deixá-lo trabalhar na loja com ele.
Paula flagra Nina em sua casa e mente para
Rafa ao dizer que não contará nada aos pais. •

Úrsula fica aflita com a empolgação de Bibi ao
ver Neymar no shopping. Marina conta para
André sobre suas suspeitas em relação a Úr
sula, Jandira avisa a Norma para tomar cui
dado com Araci. Léo acorda e enfrenta Raul.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Se conseguir se comunicar com

as pessoas que fazem parte
do seu cotidiano, o dia será gra

tificante. A dois, a vontade de agradar
a pessoa amada vai fazer a diferença.
Sacrifícios podem ser necessários no

relacionamento.

�TOURO
� Evite se acomodar quando o

assunto for sua carreira. Quan
to mais especializado(a) for, mais vai

progredir. As coisas do coração podem
ganhar força neste dia. Faça da diversão

sua prioridade neste dia.

I!' ,I �� GÊMEOS
m qlj É momento de divulgar suas

ideias e seus projetos. No amor, a
Lua indica que estará mais exigente, mas
seus sonhos podem se tornar real. Apro
veite este dia para ampliar seu conheci

mento cultural.

CÂNCER
O astral é promissor para quem
trabalha com o imaginário das

pessoas, Converse mais com a sua cara-

metade, o diálogo será fundamental esta

noite. Conte com sua intuição para alcan

çar seus objetivos.

LEÃO
Aproveite este dia para organi
zar suas finanças. Estreitar os

contatos com pessoas queridas
também é uma ótima pedida, inclusive

com a pessoa amada. Seja gentil com

as pessoas, isso pode lhe gerar ótimas

oportunidades.

VIRGEM
� Sua discrição será fundamental

no ambiente profissional. À tar

de, com a Lua em seu signo, você estará

mais retraído(a). A dois, evite ser muito

racional. Exercite sua solidariedade com

trabalhos voluntários.

/�� LIBRA
Atividades que envolvam diver-

\��--J

são estão bastante favorecidas

neste dia. No amor, cuidado! O
excesso de timidez pode atrapalhar o re

lacionamento. Bom dia para agradar as
pessoas com as quais convive.

ESCORPIÃO
Terá vontade de se destacar no

âmbito profissional. Lembre-se

de dar mais atenção às necessi

dades familiares. No amor, menos crítica
e mais carinho farão a diferença. Não dei
xe o comodismo prejudicar sua carreira.

SAGITÁRIO
Estará mais comunicativo(a)
neste dia. Aproveite para divul-

gar seu trabalho. A vida social agi
tada vai fazer bem ao seu relacionamen

to afetivo. Com dedicação, conseguirá
conquistar seus objetivos.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, é momento de fa

zer planos mais tímidos, isso

ora) ajudará a manter o controle da

situação. No romance, as afinidades se

rão mais valorizadas. Cuidado com gas
tos desnecessários.

• AQUÁRIO
É hora de somar forças no âmbi

to profissional. Conseguirá aliar

suas ideias e as dos outros colegas.
À noite, pode ficar intransigente. Seja me

nos crítico(a) no romance! Trabalho em

equipe em alta neste dia.

PEIXES
O trabalho pede mais discrição
e suavidade. Atividades que exi-

jam concentração estão favoreci

das. A Lua indica a vontade de partilhar
sua vida amorosa. Evite ficar sozinho(a)
no decorrer desta noite.
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Canal Viva exibirá
Chacrinha em maio

o canal pago de reprises Viva terá parte de seu

horário nobre reservado a programas clássicos da

TV brasileira, afirma a coluna "Outro Canal.", da Fo

·Iha de São Paulo. Entre as atrações estão "Cassino

do Chacrinha" e os primeiros episódios do "Vídeo
Shaw" e do "Casseta & Planeta". Devem ir ao ar vá
rios episódios de cada atração, ao longo de todo o

mês de maio.

Fulvio Stefanini cai
e sofre distensão
Fúlvio Stefanini sofreu uma distensão

na coluna após cair durante os ensaios da

peça "Deus me Livre!", na semana passada.
Segundo a coluna Olá, do jornal "Agora", o

ator está bem, mas devido ao incidente, terá
que ficar de repouso por algumas semanas

e será substituído por Álvaro Gomes enquan
to se recupera. O espetáculo estreará no dia
8 no teatro Ruth Escobar, em São Paulo.

Caio Castro vai aos
EUA após Ti-Ti-Ti

Caio Castro vai tirar férias longas após o fim de

"Ti-Ti-Ti", que termina esta semana. Para a tristeza

das fãs, o ator vai passar dois meses nos Estados

Unidqs, segundo a coluna Olá, do jornal "Agora". O

galã confirmou a viagem à publicação e contou que
ainda vai decidir em que cidade ficará: "Vou para
lá sem destino certo. Ficarei dois meses". Durante

participação em um desfile nesta terça ele voltou a

negar um romance com Isis Valverde ..

DIVIRTA-SE

Sorveteiro rouco

Maria
Belhânia quer
RS 1,3 milhão
para blog

Maria Bethânia conseguiu
autorização do Ministério da Cul

tura para captar R$ 1,3 milhão e

criar um blog, diz a colunista Mô
nica Bérgamo, do jornal "Folha

de S. Paulo". O projeto, chamado
"O Mundo Precisa de Poesia",
pretende trazer diariamente ví-

.

deos da cantora interpretando
grandes obras. A direção dos
365 vídeos seria de Andrucha

Waddington, de "Eu Tu Eles".

Shakira não quer falar
de sua vida pessoal

Em turnê pelo Brasil, Shakira diz que não falará de

sua vida pessoal. Segundo o colunista Bruno Astuto

do jornal "O Dia", a cantora colombiana avisou aos pro
dutores que não quer perguntas pessoais durante a en

trevista coletiva que dará no dia 19 em um hotel em São

Paulo. Terminado o casamento de dez anos com Antonio

De La Rúa, a revista "Caras" colombiana flagrou um bei

jo de Shakira e do jogador do Barcelona Gérard Piqué.

Caetano foi sondado
para cantar para Obama

Caetano Veloso pode cantar para Barack Obama. Se

gundo a coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", o
cantor foi um dos artistas sondados para abrir o discurso
do presidente americano, que acontece neste domingo

.

na Cinelândia, Centro do Rio. Além de Caetano, outros
artistas estão sendo convidados para o evento, primeira
visita de Obama ao brasil, afirmou o colunista.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9X9 com números de 1

.

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

r

O sorveteiro da praia ficou rouco de tanto gritar,
mas mesmo assim se esforçava pra anunciar seus

produtos:
- Olha o sorvete! - tentava gritar ele - Tem de

.creme, chocolate, morango, tuti-fruti ...
Então um médico que estava na praia perguntou:
- O senhor tem laringite?

.

E o sorveteiro:
- Não senhor! 'SÓ creme, chocolate, morango,

tuti-fruti ...

Variedades. 15

ANIVERSARIANTES
17/3
Adelina K. Noernberg
Ademar Lipinski
Ana C. Ziene

Ander de Ávila
Anelíse Hornburg
Caroline Naiberg
ClariceJudacefsky
Claudete Raasch

'

Dayane Glatz

Diógenes Darius
Djoni N. Dalcanalli
Eldriane Koslopp
Emilio Joao Wilke

. Evandro Rodrigo Feix

Feliciano Uller

GlrnarKern
Guilherme A. Weiss

Gustavo A. Konell

Iriane Leidzke Gasteri

Jaison Claudio Neves
1

Jean C. de Jesus Silva

Jean H. Emmendoerfer

Jertrudes S. Pasquall1"
Jéssica Finta

José Brenag
Loreno Marquardt
Maikel A. Voelz

Marcos Kelm

Nadir Zastrow

Norma Stricker

Patrick P. da Costa

Paulo A. P. Dalplaz

Raulina Karsten

Ronaldo Nunes

Schirlei C. Kanzler

Silva monteiro

Tanía M: Martini ,

Tereza S. Gambeta
Valtrudes E. Ohde

.'1,

Wilmar Karsten
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Beatriz Sasse 47 8433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
Também no

�A..dt
Gabrielle comemorou 12 anos, no dia 10, ao lado dos pais Vanusa e Toni
Ortiz. Ela também recebeu o carinho de amigos e familiares. Felicidades!

Sem visitas
o Parque Municipal Ecológico Emílio Batistela, mais conhecido

como Rota das Cachoeiras, de Corupá, está fechado para visitação
desde o dia l lde março. O motivo são os deslizamentos ocorridos
dentro do parque, por conta das fortes chuvas que atingiram a região.
Segundo informações da Assessoria de Imprensa do Parque, por en
quanto não há previsão para que ele seja reaberto.

A bela Dilly Nakamura na festa de 2 anos
da Fuel Eventos, na TheWay

o aniversariante Igor Lima com Mariane Santos,
comemorando na Zum Schlauch, dia 11

Eloise Frasson e Bruna Rafaela em noite de
; clássicos do rock no Sacramentum Pub

Já está disponível para ouvir
online o novo álbum do Strokes,
"Angles" O lançamento será só
no dia 22, mas a banda alivia
a ansiedade dos fãs colocando
o streaming completo no site
oficial. Quer ouvir todas as

faixas? Acesse: http://new.
thestrokes.com/ featured/
listen - to - angles - heré

Acompanhe a programação do Sesc de Jaraguá. Hoje: às 9h15, 10h15,
14h e 15h _ Baú de histórias permanente (literatura). Sexta: às 20h, show
do guitarrista, violonista, baterista e percussionistaAlegre Corrêa (ex
Zawinul Syndicate,ViennaArt Orchestra, Al Jarreau), com o violonista
Guinha Ramires e os austríacos Gerald Preinfalk (sax, clarineta, clarone)
e K1emens Bittman (violino, mandola). Sábado, às 20h, Alma Cabocla
comAna Salvagni (música). Domingo: às 20h, Sombras (cinema). Todos
os espetáculos têm entrada franca, exceto osmusicais, que o ingresso
custa R$ 1 e R$ 0,50 (comerciário com cartão Sesc). Acompanhe o blog
http://blogs.sesc-sc.com.br/cultura e siga http://twitter.com/sesc_sc.

GE
Dia 13 de abril, das 17 às 22 horas, no ClubeAtlético Baependi, Happy
Hour beneficente em prol daAssociação deAmigos doAutista (AMA).

Que tal um risoto?
o Rotary InternacionalVale do Itapocu promove nesta sexta-feira

a 2a Noite do Risoto. Será no Circulo Italiano (Vila Nova), a partir das
19 horas, ao valor de R$ 20. No cardápio risota de frango com Bacon
e calabresa, risota cremoso de carne seca e saladas. Também haverá
música ao vivo, bebidas e embalagens para quem optar por levar para
casa. Toda a renda será revertida para obras filantrópicas.

!Jurà�it�
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dia
lONDON pus

Show nacional com Edu Ribeiro,
dos hits "Me namora" e "Só pra
te olhar". Ingressos antecipados

a RS 15 feminino e RS 20
masculino, no Mime (Reinoldo) e

Center Som (shopping).
ZUM SCHlAUCH

Sexta Fuel com Fernando Lima
e Banda E mais DJ Igor Lima.

Ingressos na hora:
RS 15 eles e RS 10 elas.

ESPAÇO DO OCA
Show com a banda Área 252

(Curitiba) com o melhor do rock
dos anos 70, 80 e 90. Abertura com
a banda Tear Stone (Schroeder).

Ingressos antecipados a

RS 10 eles e RS 5 elas.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Dose dupla de sertanejo com

Fabio & Juliano (residentes Balhi
Hai) e Batidão Sertanejo.

)

ARMAZÉM PUS (Massaranduba)
Festa da Tequila com show de
Léo Lima, tequileiros e mais DJ
William Cole. Elas entram de

graça até 23h30 e eles pagam 15.

CONTATOS e ouTRÁs OPÇÕES
LONDON . 3055-00651Iondonjaragua.c�m.br
SACRAMENTUM PUB�3370-1727 ou 8832-152:1- •

ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058

KANTAN LOUNGE� 33711584

ZVM SCHLAUCH· 3376-4822

MOVING UPMUSICCLUB· 8856-8389
SeVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

ESPAÇO DOOCA. 337Q-9160
LlCORERIA BAR· 3275-1327
ARMAZÉM PUB· 9214-7449
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Urban live!

omeça a pipocar a maratona fashion com a Coleção Tropical
2011 :. Ana Christina Garcia Demo, como sempre, larga na

frente! Com um prosseco geladinho,dia 11 e 12, ela recebeu
.... os amigos e clientes de sua sofisticada Live! Concept Store, na
Reinoldo Rau, com as araras repletas de novidades. Está ai um burbu
rinho legal para começar bem a quinta-feira.

Gostei
Gostei da inquisição do vere

ador Afonso Piazera para mudar
o sentido da Rua Marechal De
odoro, a partir da Rua Marina

Frutuoso, Marcatto Chapéus,
sentido Iaraguá esquerdo. O
Edil quer que o trajeto volte a

ser com mão dupla.

Amanhã, mais conhecido
como sexta-feira, acontece no Es

paço do Oca, ambiente mais de
mocrático de Jaraguá, oMelhor do
Rock dos anos, 50, 70 e 80. A aber
tura será com a banda Tear Stone.
Ah!!!! Na compra de Red, Black ou
Absolut, ganha um energético.

Bonequinha de luxo
A antenadaMárcia Maria Maestri de Paulo, hoje, a partir das

19 horas, movimenta concorrido coquetel em torno da inaugu
ração da em estilizada loja Bonequinha de Luxo, moda femini
na, na Rua Reinoldo Rau,116. Nos cabides, araras e prateleiras
desfilam marcas de renome nacional como, por exemplo: Os-
moze, Equus Ieánstyle eWJ couro�. Cheersl -:

'

,i' �

..' � v
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Dica de hoje
Curtir a london pub. hoje tem
pagode.com e Fernando Lima &

banda. Boa pedida!
NAS RODAS

• Quem acaba de Jazer o
caminho de volta para casa é
o querido Rogério Maranhão.
Depois de um longo bate-pernas
pela Europa.
• Tem funcionário público que
acha que o Carnaval não acabou.
A repartição é uma festa só. E
dá-lhe, serpehtina.
• Aminha sobrinha Cibele
Vieira Nagel recebe bem nesta

quinta-feira, o merecido coro de

parabéns! Cheers!

na ou
"

Itabaete, naArgen#na. NO'

programamuita pescaria e

passeio cultural.

• Para gosta de curtir um sofá.
Avídeo locadoraVideVídeo
tem os melhores lançamentos.
Bom demais! Dica: Harry Potter
e as Relíquias daMorte. Parte I.

A criança diz o que
faz, o velho diz o
que fez e o idiota o

que vai fazer.
ftAftAO fiE fl;!iftP{"

• Os convites para o coquetel
de lançamento do Txai
Ganchos Santa Catarina,
um dos empreendimentos
que alia o glamour de um
condomínio seis estrelas
aos serviços de um resort, já
está circulando. Quem está

organizando o encontro é
a Mega Empreendimentos,
agenciada para vendas
exclusivas, em parceria: com a

Capital Imóveis.
'

Andressa Ribeiro,
modelo, garantindo estar
satisfeita com seu corpo

Social 17

. ,

Toda a eleg'ância de Florilda
Doninl, sra Vicente Donini,
no 8° Prêmio Academia do .

Varejo Marisol

Níver da Chica
Não ousem esquecê-Ia: Schirlei
Kanzler, a Chica, é a grande
aniversariante de hoje e vai

adorar saber que foi lembrada.
Parabéns! O meu desejo é que

sejas plenamente feliz.

Baile de gala
Ontem recebi um e-mail per

guntando se o Baile de Gala que
a Apae vai promover dia 30 de ju
lho, no Baependi, seria aos moldes
do saudoso baile de Debutantes.
Nada a ver! A noite será nos pa
drões dos grandes encontros que
a sociedade jaraguaense promovia
nos anos dourados. Desde a mú
sica até a decoração. Mas sempre
com o mesmo cunho social de aju
dar as pessoas mais necessitadas

- da nossa comunidade.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante do Parque
Malwee. O melhor prato típico

, do Sul do Mundo.

• AGabivel está comemorando
ainda O' prêmio de Melhor
'ConcessionáriaHonda Brasil
emVendas.

• '� gente todos os dias arruma
os cabelos; por que não o
coração?" (Provérbio chinês)

• O que será que o Edson
'CapivaraMonstro' tem que
arranca suspiros de uma legião
de beldades? Tá podendo!

• "Nossos desejos e cobiças nos
tornam surdos para os desejos
de Deus e nos impedem de
ouvir quando Ele Fala." "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

Mais um talento do
esporte jaraguaense será
apresentado em breve ao

cenário nacional.

...... rata-se do jogador de bas
quete Humberto Mattedi
Pacheco. O jaraguaense
de 15 anos foi convocado

para as seletivas que definirão os

convocados para a seleção bra
sileira sub-15, que vai disputar o
Campeonato Sul-Americano da
modalidade, em Assunção, no

Paraguai, de 9 a 15 de maio.
Ele se apresenta para os trei

namentos no dia 1 ° de abril e,
caso confirme a vaga entre os 12

jogadores, já fica em Brasília para
a preparação da equipe. .Se for
um dos selecionados, será a pri
meira vez que Humberto vestirá
a camisa verde e amarela. "Está
sendo um momento especial
para mim, não esperava", revelou
o atleta da Unimed/FME.

Na seletiva, Humberto chega
para disputar o seu lugar com
uma vantagem e das boas. Além
de toda a sua habilidade e técni

ca, ele foi convocado por ter sido

Santa Catarina
perde para
São Paulo

.0 CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 17 de março de 2011

omelhor jogador das Olimpíadas
Escolares Brasileiras, competi
ção na qual foi campeão no ano

passado juntamente com o Co

légio Evangélico Jaraguá. 110 téc
nico da seleção sub-15 Ricardo
Oliveira esteve lá e parece que ele

.

aprovou o meu rendimento tanto
que me chamou", afirmou .

l'Está sendo um
momento especial para
mim, não esperava".

lfUMffEfno. PACHECO, ARMADOR

O jogador de 1,74 metro ini
ciou no basquete no Colégio
Marista São Luís com 11 anos

e há três anos joga no Colégio
Evangélico. Como todo o garoto
de 15 anos que está começando
uma carreira, ele também tem

sonhos. E o dele é audacioso. IIEu
tenho um sonho, não sei se vou

conseguir, quero um dia poder
jogar na NBA".

Humberto (com a

bola), que joga no

Colégio Evangélico
Jaraguá e na Unimedl
FME, tem sonho que
um dia jogar na NBA

Em uma partida equilibrada a

seleção de Santa Catarina foi der
rotada por São Paulo pelo placar
de 4x3 durante o 4° Campeonato
Brasileiro Correios de Seleções
Sub-17.-A partida aconteceu na

terca - feira.
)

Os comandados de Augustinho
Ferrari abriram o placar com Rafael,
mas não demorou muito paraWen
dell igualar para os paulistas. Os
catarinenses voltaram a comandar
o placar com Felipe e. mais uma

vez São Paulo deixou tudo igual
comWillian. São Paulo conseguiu
ficar na frente novamente com

Wendell e no minuto final Lucas

empatou a partida. Faltando cinco
segundos os adversários consegui
ram a vitória com gol de Rodrigo.

Ontem à noite a equipe cata

rinense fez o clássico com o time
do Rio Graride do Sul, o resultado
não tinha sido divulgado até o fe-
chamento da edição. Baumann goleou a já classificada Néki por 7xO e se garantiu

De Iaraguá do Sul para o Brasil
Humberto tenta umavaga na seleção brasileira que disputará o Sul-Americano Sub-15 emmaio

Baumann está na próxima
. fase do Torneio de Verão

O Baumann garantiu na noite
de terça-feira a vaga na próxima
fase do 18° Torneio de Verão de
Schroeder. A equipe goleou a Néki

por 7xO e está entre os já classifica
dos Kiferro, Noite a Fora, Baumann,
Kaiapo's, Força Jovem, Loes/Taschi
bra, Cruzeiro e Posto Cidade/lbratin
Tintas. Márcio (2), Pedreiro, Negui
nho, Dirceu Gio e Mikael marca
ram os gols da equipe jaraguaense.

Amanhã acontece a primeira
rodada da segunda fase com as se

guintes partidas: Força Jovem xPos
to Cidade/Ibratin Tintas, às 19h15,
Kiferro x Baumann, às 20h15, e

Kaiapo's xNoite a Fora, às 21h15.
Ainda na terça-feira Kiferro e

Borracharia Senem cumpriram
tabela e a equipe da Vila Lalau
venceu por 8xl. Luan, Sidnei
(contra), Rafinha, Canoinhas,

Daniel Pereira, Chita e Igor (2)
marcaram para a Kiferro. Jhone .

anotou o gol de honra da Bor-
.

racharia Senem, No fechamen
to da primeira fase os Ex-Astros
venceram a Força Jovem por 4x3.
Paulo, Hercílio, Léo e Ricardo
marcaram os gols dos Ex-Astros
e Iurck anotou três vezes para a

Força Jovem.

O artilheiro do certame é Ihon
(Atlético), com nove gols marca

dos. Vale lembrar que nesta fase
haverá cobrança de ingresso, com
preço simbólico de R$ l.

Errata: Diferente do que foi publicado no Jornal O Correio do Povo
da edição de quarta-feira, 16, na página 17, o campeão do Varzeano
de 2010 é a Néki e não o Noite a Fora.

.
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Intergoleia
naBolívia e
énovolíder
Santos perde fora de casa e situação
se complica no torneio continental
DA REDAÇÃO
o Internacional é o

novo líder do Grupo
6 da libertadores.
Ontem a equipe gaúcha
virou e goleou o Jorge
Wilstermann por 4x1.

...--arecia que o Inter trope
.... çaria exatamente contra

aquele que deveria ser o

adversário mais fácil. No

começo o Colorado tinha difi-
culdades em se encontrar, abriu

espaço para os bolivianos e saiu

perdendo. Aos 7 minutos, Brown,
de cabeça, abriu o placar.

O Inter contou com a sorte

para empatar. Aos 15 minutos,
novamente Brown cabeceou for

te, mas contra a própria meta. O
time boliviano não conseguiu re
agir e o Inter ampliou com Lean

dro Damião, aos 19, Zé Roberto,
aos 25 minutos e Kleber, aos 36

do segundo tempo. Com o resul

tado, o Inter chega a sete pontos
e lidera o Grupo 6.

O Santos voltou a tropeçar na
Libertadores. O time brasileiro foi
derrotado por 3x2, de virada, em
Santiago, no Chile. Elano e Ney
mar anotaram para o Peixe. Com

isso, a equipe ficou em situação
complicada na competição: o

Peixe soma apenas dois pontos,
na terceira posição do Grupo 5, à
frente apenas doDeportivoTáchira.

Já o cruzeiro fez o dever de casa:

goleou o Deporte"s" Tolima por 6x1
e praticamente garantiu a vaga
na segunda fase da competição.
Montillo abriu o placar com ape
nas 3 minutos de jogo. Wallyson
ampliou aos 31 do primeiro tem
po. Roger anotou os 16 e aos 25.

Gilberto aos 43, e Thiago Ribeiro,
46 minutos do segundo tempo
anotaram para a Raposa. Marrugo,
aos 23 da etapa complementar, fez
o gol de honra do Tolima.

DIVULGAÇÃO VIPCOMM

Cruzeiro comemora a goleada por 6xl em cima do Deporte"s" Tolima

JOGOS PELO MUNDO

• COPA DO BRASIL

• SEGUNDA FASE

JOGOS DE IDA

ONTEM RESULTADOS
Paulista Ox2 Atlético-PR

Botafogo-PB Ox1 Caxias

Ipatinga-MG 1x1 Avaí

Sampaio Correa-MA 3x2 Santo André

Brasiliense-DF OxO Ceará

Bangu Ox2 Náutico
Uberaba Ox4 Palmeiras
Fortaleza Ox3 Flamengo
HOJE

20h - Horizonte-CE x Guarani

21h30 - Atlético-GO x Coritiba

• TAÇA LIBERTADORES

• 3a e 4a RODADA

ONTEM
RERSULTADOS

Jorge Wilstermann 1x4 Internacional
Colo-Colo 3x2 Santos
Cruzeiro 6x1 Deportes Tolima

HOJE
17h - León de Huánuco x Grêmio

QUARTA-FEIRA (23/3)
21h50 - Fluminense x América

Esporte: 19'

JOGO NO BRASIL TERMINOU 2XO PARA A EQUIPE GAÚCHA

Grêmio tem reencontro com león
O Grêmio enfrenta hoje o

León de Huánuco, às 17h, em

busca de mais um resultado po
sitivo. As duas equipes se en

contraram na rodada passada
e o Tricolor Gaúcho venceu o

duelo por 2xO. Porém, para o go
leiro Victor e o zagueiro Rafael

Marques, que concederam en

trevista ontem em Lima, onde o

Grêmio realizou o último treino
antes da viagem para Huánuco
será uma partida difícil.

Por isso, os dois acreditam

que, independente do esquema
que será utilizado no confronto,
a marcação será um fator deter-

minante para que o Tricolor con

quiste um resultado positivo no

Peru. "Se você tem jogadores de
características de marcação, isso
acaba tirando mais espaço, mas
isso não quer dizerque você dei
xa de ter uma equipe ofensiva. Se
consegue ser ofensivo, marcando
forte, se todos conseguirem fazer
·0 que o Renato pedir a equipe
será ofensiva da mesma forma",
afirmou o camisa 1.

Rafael Marques foi ao encon
tro da declaração do goleiro e

destacou a importância dos au

xilio dos volantes e laterais no

trabalho da dupla de zaga. "Eu

acredito que a equipe deles por
necessitar da vitória, a tendência
é de fazer um jogo aberto. A gente
tem que estar bem resguardado
ali atrás, não só com os volantes,
mas também com os laterais. A

marcação é um conjunto, fazen
do isso do começo ao fim facilita
muito para os .zagueiros", disse.

Bens de Vsôcres Irrelevantes

Manureuçâo de M.aqumas e Equip.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul, Pelo presente, vimos convocar
os associados da APAE, para aASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 19 de Abril de 2011,
às 8:00h, em sua sede - sito à Rua: Valmor Zonta, 590, Loteamento Jardim Francisco, Bairro Centenário,
para tratar da seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas referente exercício 2010

Outrossim, informamos, que na falta de quorum regular, realizar-se-á assembléia meia hora após, com
qualquer número.
Jaraguá do Sul, 15 de Março de 2011.

Maria Tereza de Amorim Nora - Presidente
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a partir de R$

29

,

Promoções vélidas até 17/03/2011 para veiculas com pintura sólida Frete incluso Novo Gol 1 O Total Flex, 4 portas. ano modelo 10/11, cód 5U11C4. com preço promocional é vista a partir de R$29,290,OO. Direção hidráulica, Pacote Trend e Módulo Comfort por
R$990,OO (pacote referênciaW42NV43+P09) válidos somente para compra de Novo Go11.0 e 1,6. Taxa de 0,99% amo somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x_ Novo Fax 1,0 Total Flex. 2 portas, ano modelo 10/11, coo. 5Z31R4, com preço promocional
é Vista a partir de R$31 100,00. Taxa de juros 0,99% a m. e 12,55% a a. Taxa de 0,99% em somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x. CET para esta ooeraçéo 16,60% a.a IOF e cadastro Inclusos nos calculas das prestações e nos CETs Despesas
de Gravame e Despesas de RegIstro EletrõnlCo das operações não inclusas'nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a LInha Volkswagen �1912011, sem hrmte de quilometragem, para defeitos de fabncaçéo e montagem em componentes Inter
nos de motor e transmissão (exceto Kombi, hmitada a 80 000 km}.!:. necessário pere a sua utilização o cumpnmento do plano de manutenção Para mais InfarmãçOes, consulte um Concessionéno Volkswagen autonzado Crédito sujeito a aprovaçéo. SAC" 0800 770
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IRVINGIA GABONENSIS
Auxilia na queima de gordura e inibe o apetite!
A Irvingia gabonensis é um fitoterápico obtido do

caroço da manga africana, que ajuda a prolongar
a sensação de saciedade, diminui o apetite e faz
com Que a ingesta alimentar seja menor.

As fibras presentes na fruta diminuem a fome e

estimulam o funcionamento do intestino.
Também possui componentes de ação lipolítica,
ou seja, ajudam na queima de gordura,
principalmente na região abdominal. Além de
ajudar no emagrecimento e controle de
peso. Estudos comprovaram que a irvingia
gabonenses ajuda no controle de'

deslipidemias, reduzindo o colesterol LDL
. e triglicerídeos e melhorando os

níveis do colesterol HDL,
assim como reduz' os
níveis de glicose no

sangue.

COMPOSTO
EMAGRECEDOR 6
Fórmula que associa

Garcínia, Faseolamína e

Citrus.
GARCíNIA: Supri a fome,

dando a sensação de saciedade
e diminui a vontade de comer

doces.

ILINHO

FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a
Faseolamina é uma glicoproteína que seqüestra 40%
do carboidrato consumido, inibindo assim a absorção
de uma parte dos carboidratos ingeridos na dieta. O
resultado é a redução dos níveis de açúcares e as

calorias atribuídas a eles e uma diminuição das
reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do
seu organismo, acelera o metabolismo, promovendo
um maior gasto de calorias e, conseqüentemente, a

queima de estoques de gordura.

PILULA ANTI-BARRIGA
Ideal para quem Quer queimar a gordura teimosa ao

redor da cintura .

Possui ação diurética, redutora de depósito de celulite.
Inibe o apetite, causando a sensação de saciedade e

assim diminuindo a fome, acelera o metabolismo,
auxilia na queima de gordura localizada principalmente
no abdômem, diminuindo a circunferência da cintura.
INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Promove o emagrecimento
- Tratamento da retenção de líquidos;

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura!

LaIMlguá
. escolho perfeito

"
•

O óleo de Cártarno é um antioxidante, rico em ômega
3 e ômega 6. Atua bloqueando a ação da enzima LPL
(responsável pelo armazenamento de gordura),
obrigando assim o organismo a utilizar o estoque de
gordura já existente como fonte de energia, gerandO a

chamada I(pólise (queima de gordura).
Benefícios do Óleo de Cártamo:
-Inibidor natural da LPL (enzima Lipase Lipoprotéica
responsável pelo aumento das células de gordura no

corpo).
-Acelera o Metabolismo.
-Ajqda na diluiç'ão dos Lipídeos, redução da Celulite e

da Gordura Localizada.
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o sistema
imunológico e tem propriedades anti-inflamatórias.

�€.\RADE JARAGUA DO
�\O 8(/(.
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas - FitoterápicosFaça-nos uma visita e conheça estas e outras fórmulas que auxiliam na perda de peso.

�� " ª37+-829�U .3�,7:L-6()87 I Rua, João 'P.icol�i 1��, Cent�o·. J COrltato@farmaCiaekilibriO.COm.b.r.�;�.��_;....��r";.....�..�""�,,,_._�__.iiliI���'-',,,,,,,,",_"""""''''''''''''',,,��_,,_�'-''__''�''"'''''''''�'. __ , .• ,'�" __ "' .... ," ..�_ "._ .. _.. .. , ...,_<"" .•,,,�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




