
Protegendo
anatureza

Projeto "De óleo no futuro" estimula
a reciclagem do óleo de cozinha
nas escolasmunicipais. Em troca,

instituições recebemmateriais
de limpeza que resultam da

reciclagem, como sabão em pedra,
líquido ou cremoso.

Página12

. .

Libera
�

o do FGTS
,

movimentaa economia
Setor demateríaís de construção de Jaraguá do Sul registra

crescimento de 30% nas vendas. Grande parte das liberações é

usada para reforma de residências danificadas pelas enxurradas.

E�.tre os itens mais vendidos nas lojas do segmento estão cimento, ferragens,
cal e tijolos, Com a procura maior, preço de alguns produtos também subiu. Página 9
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ADJ/FME
perdeparao

•

nelVoSlSDlo
Equipe adulta de futsal
de Jaraguá do Sulmostra
personalidade, mas sai
derrotada pelo Rio do Sul

por 3:x2 na estreia daDivisão

Especial do Catarinense.

Página21

Raulino acusado de
extraviar documentos
Secretário de Administração Ivo
Konell culpou ex-secretário de
Turismo, Cultura e Esportes de
perder a prestação de contas do

Programa Segundo Tempo e a'

documentação referente à pista
de atletismo. Raulino nega as

acusações. Página 4

Marisol apresenta
balanço de 2010
Segundo relatório, faturamento
bruto foi de R$ 533,6 milhões.

Empresa fechou o ano com um

quadro de 5,2 mil funcionários,
com parques fabris em Santa

.

Catarina, Ceará e Rio Grande
do Sul. Página 7

Sem previsão para
padronizar velocidade
Projeto que prevê limite
de 50 km/h para todas as

.. lombadas eletrônicas do

município depende de
mudanças no trânsito para ir
à segunda votação na Câmara
de Vereadores. Proposta foi
aprovada por unanimidade

pelos parlamentares em
dezembro do ano passado.
Página 11
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História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

lioniustoCa
NORBERTO PIAZERA

As�im nasciam os craques
ouve um tempo em que para ser jogador de futebol era preciso

....
antes de tudo ser craque. Não bastavam apenas jogar bem, ter
um porte físico privilegiado, ostentar um grande preparo físico,
e ter um ótimo empresário (assim é nos dias de hoje). Naquele

tempo o craque eraungido ali no campinho da pelada, onde osmeninos
jogavam futebol.Era o princípio da seleção natural que nunca postula a

sobrevivência do "mais forte", e sim do mais apto, do mais "adaptável"
às circunstâncias. Aquele que tem o sexto sentido da bola, que decifra a

linguagem dos gestos e guia-se por ela. Nos campinhos de pelada surgiu:
Pelé, Garrincha, Jairzinho, Gerson, Rivelino e Maradona... Na nossa re

gião: Gaulke, Sebastião Ayroso,Walter Homburg, Zico Rocha, Hamilton
Garcia, Alídio Floriani, Piazera e tantos outros grandes jogadores. Esse
tempo foi denominado de "anos dourados do futebol".

Baependi Pentacampeão em 1958 - Em pé: Getúlio Barreto da Silvak,
Jorge Mattar, Gaulke, Piazera, Octacílio, Americano, Schwedtner, lico
Rocha, RolIi Bruch e SamirMattar - Agachados: Nutzi, RainerWiele,

.

Guido Fischer, Taranto, Janot, Hamilton, Turíbio e Oswaldinho

No' mundo dos esportes
Aos sete anos iniciou as ativi - resmeninos peladeiros da região e

dades esportivas. Pela manhã, nas criou no Baependi uma escolinha
'

aulas de Educação Física no Colé- de futebol denominada: "novos

gio Marista São Luís e, à tarde, no craques azurras". O objetivo era a

campinho de pelada situado' no
<, formação de jogadores para atu

quintal dos trigêmeos, Mário, Lino arem no próprio clube. Schultz,
e Chico Voigt. Ali era o ponto de um dentista apaixonado pelo fu
encontro da garotada boa de bola. tebol formou o time que no futuro
Havia campos de peladas em to- tornou-se o melhor Baependi de
dos os bairros da cidade. Em 1953, sempre. Piazera foi o primeiro a

Arnaldo Schultz reuniu os melho- ser pinçado ao time principal.

FOTOS DIVULGAÇÃO

, Alunos do Colégio Marista São Luís 10 Ano (1944) - É a turma do
Norberto Piazera - ordem aleatória: Norberto Piazera, Marinho Rubini,
Guido Schmitt, Adolpho Mahfud, Adolar Piski, Hans Blosfeld, Nutzi

Estreia' consagradora
o Campeonato da Primeira Divisão de 1954 terminou com Baependi

I e Dom Pedro II da cidade de Corupá empatados em todos os quesitos:
I

número de pontos, saldo de gols e número de vitórias. Então se optou por
jogarem três partidas decisivas. Às vésperas destes jogos, o então lateral-

I

direito titular do time azurra, Ronaldo Fiedler mudou-se para Curitiba.

Piazera, aos 17 anos foi alçado ao time titular e correspondeuplenamente.
Foi impecável, defendendo e atacando. Os jogos decisivos: 21/11/1954,
em Corupá, Baependi 2x1 Dom Pedro II; em 05/12/1954, em Iaraguá do
Sol, Baependi 2x2 Dom Pedro II; no dia 12/12/1954, no Estádio do Estrela
em Nereu Ramos, Baependi 2x1 Dom Pedro II. O Baependi venceu com:
Rolli, Piazera, Octacílio, Báloquinho e ZépiRocha;Americano,WalterHor

nburg e Ivo Bramorski; Schadeck, Jorge Mattar e Tunbio. Dom Pedro II

conquistou o vice-campeonato corri: Antoninho Maba, Tião, Moretti, Na
talino eMenel; Taranto,Munga eAntenor; Bagé, Horávio e Nilo.

Novos Craques Azurras1954 - Em pé: Arnaldo Schultz, Bentica, Baldur
Grubba, Ruben Silva, Piazera, Romeu, Schwedtner, Gito e RainerWiele

- Agachados: Adolar Papp, Luizinho Souza, Horst Verch, lico Rocha,
Guido Fischer, linho Lemann e Adolar Piske

Uma aventura
A tradicional prova ciclística Ci

dade de Jaraguá do Sul, era sempre
realizada no feriado de 7 de setem

bro. Participavam,os grandes clubes
do ciclismo de Santa Catarina. Uma
verdadeira multidão acompanhava
a prova. Em 1955, Piazera aceitou
o desafio de participar e integrou a

- equipe de ciclismo do Baependi. A
prova foi vencida pelo "ExércitoVer
melho'" como eram denominados
os ciclistas do Acaraí, tendo afrente
o campeão Olindo Maba. Piazera
teve um bom desempenhá classifi
cando-se em 5° lugarentre quarenta
participantes.À tarde, Piazera deu o

_ troco jogando futebol. No FIa x Flu
da cidade deu: Baependi3x2Acaraí.

Futsal
Piazera, Chiquíto, Guido Fis

'cher, Elizaldo Leutprecht, Chi

quito (Francisco Schiocchet) e

Rainer Wiele foram os pioneiros
do futsal em nossa região. No fe
riado de Carnaval de 1959, foram
protagonistas do primeiro jogo
de futsal realizado em Iaraguá do
Sul. Na quadra do Colégio Maris
ta São Luís; os jaraguaenses ba
teram o time do Colégio Parana
ense pelo placar de 12xO. Piazera
defendeu também a seleção de

Jaraguá do Sul, nos Jogos Abertos
de Santa Catarina nos anos 60.
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Baependi Futsal- Time Pioneiro.
Em pé: Elizaldo, Rainer e

Piazera - Agachados: lico Rocha,
Agachados: lico Rocha, Guido

Fischer, e Chiquito
• I ,. ."".... " " , • � " " ... .- " f ., �
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PONTO DE VISTA

Registrando a História
de Jaraguá do Sul

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarçatto, Romeo Piazera

-

Victor·Danich, RaphaelRocha Lopes,
presidente daAcijs Júnior, advogado sociólogo professoreadvogado

a última terça-feira, no dia 12 de abril,
no Museu Histórico Emílio da Silva em

Iaraguã do Sul, tive a honra de partici
par do lançamento dos livros: "Memó-

ria ...Um museu e a história" e "Emílio da Silva e

seu século".
Escrever sobre o lançamento destes livros ao

mesmo tempo é tarefa difícil e ao

mesmo tempo tarefa fácil. Difícil

porque vou ter que resumir neste

pequeno espaço, e fácil, pois faço
um pouco parte da história da ela
boração de um dos livros e porque
também pude conhecer o Sr. Emí
lio da Silva.

Quando abri o livro "Memó
ria...Um museu e a história" para
folhear as páginas pela primeira

. vez, meus olhos chamaram a aten

ção para duas frases:
l'As crianças, que só irão respei

. tar e amar aquilo que conhecem".
"Mas fugir de um trabalho nun

ca' enquanto forças houver".
Um dos escritores do livro aci

ma citado é meu querido e estima

do avô Amadeus Mahfud. Ele foi
um dos idealizadores do livro. Foram diversas
vezes em que ele fez questão de memostrar suas

anotações para a elaboração do livro. Admiro a

memória que ele possui. Ainda nos seus 84 anos
bem vividos, ele selembra de fatos antigos e faz

questão de contar para qualquer ouvinte que se

dispõe. a escutar. Para mim, os momentos em

que posso escutar as histórias contadas pelo
meu avô, seja na cozinha enquanto tomamos

um café, seja na beira do rio comendo um pi
nhão assado perto da fogueira, e até mesmo na

biblioteca da casa dele, são momentos especiais,
é onde posso aprender um 'pouco da sabedoria
deste homem que tanto admiro.

Nada mais justo do que pegar emprestadas
as palavras utilizadas pelo Sr. Sidnei Marcelo Lo

pes, em um dos textos do livro em que ele des
creve meu avô da seguinte maneira: "Homem

maduro, sábio que vive no presente sem esque
cer o passado e respeitando o futuro".

No lançamento dos livros, o Presidente do
Conselho de Administração da

Weg, o Sr. Décio da. Silva, num
certo momento da sua fala falou
o seguinte:

"Quando eu era criança, meu
avô estava construindo um vio

loncelo, e eu gostava de ir junto
com ele para ajudar. Na verdade,
acho que mais atrapalhava do que
ajudava".

Foi nessemomento da fala que
me lembrei das vezes, em quemeu

avô me levava com ele junto para o

trabalho no Fórum de Jaraguá do

Sul, e também pensei como o Sr.

Décio, eu devia mais atrapalhar do
que ajudar.

Para mim, uma das citações
feitas no livro, descreve exata

mente como era o vovô Emílio e

o que ele pensava sobre a vida, as palavras estão
escritas na página 78 do mencionado livro:

_

"
- Senhor Emílio! O que a gente tem que fazer

para chegar à sua idade com tanta lucidez, saúde
e sabedoria?

- Senhorinha, é preciso sempre ter um ideal,
é preciso dormir cedo e acordar cedo. E o mais

importante, acreditar em Deus."
Deixo como indicação para os leitores, a leitura

dos livros citados, pois ambos contam um pouco
sobre a história da cidade de Jaraguá do Sul, sobre
a história 'do Museu Emílio da Silva e, claro,muitos

.

fatos da vida do vovô Emílio, e como dito acima só

iremos respeitar e amar aquilo que conhecemos.

"
Ainda nos seus

84anosbem.
vividos, ele
se lembra de
fatos antigos
e faz questão
de contar

.

para qualquer
ouvinte que
se dispõe a

escutar.

"
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IMAGEM DO DIA
TANUí TAVARES FILHO/DIVULGAÇÃO

Novas
oficinas deartesmanuais serão oferecidas pelo

Programa Clube de Mães',da Secretaria�unicipal da
.

li
Assistência Social.Os '(urs"es gratuitos acôritecem de 2

. demaio a 7 de julho. As inscrições devem ser feitas nos dias
18, 19 e 20 de abril através do telefone (47) 3274-8818 ou
pessoalmente, na Praça Ângelo Piazera, Centro,

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
/'

'Cassuli
',,",Nv'N.cassu!l, adv.br
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Cassuti Advogados Associados OAB/se 397/99 . V
Rua Donatdo Gehring, 135 • Fone��:( ,3371 '7511 - Fài47 32751820 -<

us djreitos, a
egócios jurídic

ELEiÇÃO
Bairro Rau tem

novo representante
AAssociação de Moradores do Bair

ro Rau elegeu neste fim de semana a

nova diretoria da entidade. A assem

bleia geral aconteceu na Igreja San
·ta Clara com os seguintes resultados:

Chapa 1 obteve 92 votos e a Chapa 2,
137 votos. O novo presidente da As

sociação é o servidor público, Gilvarn
Jefferson Ramos da Silva, para o man

dato 2011/2013.

M ON I

Audições para
Ponto de Cultura

Continuam abertas as inscrições para
os testes de seleção em teatro, dança-e
música afro. Os interessados precisam ser

maiores de 15 anos. O projeto é do Pon
to de Cultura Moconevi (Movimento de
Consciência Negra do Vale do Itapocu) e

as oficinas acontecem em parceria com o

Gats de Teatro. Inscrições para novos tes
tes na Av. Marechal Deodoro, 1082, sala 4,
ou no telefone (47) 3275-2309.

INVESTU\ltENTO

Oportunidade na

Bolsa de Valores
AXP Investimentos inicia hoje a distri

buição pública primária de ações da Bol
sa deValores da empresaMagazine Luiza
S.A. Na posição de principal corretora do

país, a XP participa do lançamento atra

vés da própria mesa de operação. Aos
interessados, será oferecido no mercado
o ativo MGLU3. Para fazer uma reser

va, basta entrar em contato pelo telefone

(47) 3055-7101.

CURSO

Pré-vestibular
gratuito em,SC

A Secretaria de Estado da Educação e

UFSC realizam novamente o curso Pré
Vestibular. Totalmente gratuito, o curso

está implantado em 28 cidades catari

nenses, entre elas, Jaraguá do Sul. As ins

crições ocorrem de 21 de março a 27 de

abril, pormeio do site www.prevestibular.
ufsc.br, e as aulas iniciarão no dia 16 de
maio. As aulas serão ministradas em es

colas da rede pública estadual.
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o secretário de Administração,
Ivo Konell (DEM), responsabilizou
Ronaldo Raulino (PDD, secretário
de Turismo, Cultura e Esportes
até março de 2010, pelo sumiço
dos documentos envolvendo a
pista de atletismo e a prestação
de contas do Programa
Segundo Tempo.

denúncia foi feita à reportagem
do O Correio do Povo enquan
to o procurador da Prefeitura,
Mário Sérgio Peixer Filho, e o

controlador geral, Mário Lenke, esclare
ciam as dúvidas dos vereadores referen
tes aos processos administrativos, sindi
câncias, entre outras ações internas, na
última sessão da Câmara.

Raulino rebate a acusação feita pelo
secretário. "Esse sujeito (Ivo Konell) tem

.

um problema mental, só pode estar sob
efeito Lia Tironi ou, então, é a tinta de
cabelo que fez mal. Ele pediu para eu

juntar a documentação do Programa
Segundo. Solicitei as cópias e os doeu-

"

mentos originais aos chefes de setores

e também ao presidente da Fundação
Cultural, Jorge Souza. E depois entreguei
toda.a papelada para ele, na presença da
prefeita Cecília Konell. Agora, o que fize
ram com a papelada, eu não sei".

Já Ivo Konell alega que Raulino extra

viou os documentos com o objetivo de
usá-los contra o vereador Jean Leutpre
cht. Isso porque, segundo Konell, Raulino

.

estava sendo investigado pela Câmara e

temia ser responsabilizado pelo destino
dos recursos públicos aplicados na 21 a

Schützenfest de 2009 - que foi apurada
por Comissão Processante, que acabou
inocentando todos os envolvidos.

Ainda contestando as acusações, Rauli
no diz que era Konell quem queria usar os
documentos para chantagear alguns vere
adores, entre eles Natália Petry; Jean Leut
precht,DicaMaser eAmarildo Sarti. Os dois
últimos fazem parte hoje da base aliada ao

governo. Para isso, o secretário teria pedido
informações também sobre a reforma do
Centro Histórico e os lanches fornecidos

pelaempresadeDicaMaser aos participan
tes do ProgramaSegundoTempo. "Konell se
sentiu acuado pela Câmara e me pediu os

documentos. E ele disse que ia colocar les
ses vereadorzinhos' nos seus lugares. E eu

passei a documentação a ele".

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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EDUARDO MONTECINO
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"
Esse sujeito (Ivo Konell)

tem um problema
mental, só pode estar
sob efeito Lio Tironi
ou, então, é a tinta de
cabelo que fez mal.

RONALDO RAULlNO, EX-SECRETARIO

4 Política

SEGUNDO TEMPO

Konell paRaulino por
sumiço de documentos
Mas ex-secretário garante que entregou toda papelada para prefeita Cecília
JARAGUÁ DO SUL

"
ARQUIVO OCP

EDUARDO MONTECINO

Konell compareceu à sessão da Câmara na terça-feira, quando fez acusações. Ronaldo Raulino diz que não entende perseguição

DOCUMENTAÇÃO TERIA FICADO N fUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

leutprecht diz que nunca foi chantageadO
O vereador Jean Leutprecht (PC do

B) afirma que as dúvidas sobre o caso

do sumiço dos documentos da pista de
atletismo e da prestação de contas do

Programa Segundo Tempo foram escla
recidas naúltima sessão da Câmarapelo
procurador da Prefeitura, Mário Sérgio
Peixer Filho, e pelo controlador, Mário
Lenke. O Boletim de'Ocorrência regis
trado pela Prefeitura foi feito apenas no
dia 23 demarço desse ano, mais de dois
anos depois de Iean ter deixado a Fun-.

dação de Esportes.
Agora, o parlamentar espera o desfe

cho das investigações da Delegacia de
Polícia quanto ao sumiço das documen

tações do Programa'Segundo Tempo
e também a finalização da sindicância
que apura o desaparecimento de um

documento do processo licitatório da

construção da pista de atletismo - que
está naControladoria Geral.

Sobre as acusações feitas pelo secre

tário Ivo Konell, Leutprecht afirma que
'

nunca recebeu ameaças de Ronaldo Rau
lino. E ainda diz que todos os documentos

foram deixados na Fundação Municipal
de Esportes antes dele deixar o cargo de

presidente na gestão deMoacirBertoldi.
O vereador recorda que o projeto da

pista de atletismo recebeu R$ 450 mil da
Fundação Catarinense de Esporte e cer

ca de R$ 550 mil saíram dos cofres do

município, tudo isso fora o piso que foi
doado pelo Ministério dos Esportes. Já
o Programa Segundo Tempo era man �

tido pelo governo federal, que pagava
o salário dos professores, alimentação
e material dos alunos. No entanto, ele
diz que não recorda o valor total repassa
do pelo governo para a FME.

Segundo Raulino, na época" não ti
nham sido verificadas irregularidades re
ferentes ao projeto dapista e ao programa.
Mas ele recorda que antes de deixar o car

go de ex-secretário as contas do Segundo
Tempo não tinham sido aprovadas pelo
Ministério dos Esportes. "Várias vezes

entrei em contato comBrasília para saber
por que não aprovaram as contas progra-
ma. Até o dia em que estava na Prefeitura, Vereador Jean Leutprecht aguarda
as contas não tinham sido aprovadas". .. reSl:!lt�Ro ��s investiqaçõea ...•.••• :"w.'.:.
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Minirelorma aprovada
ogovernadorRaimundo Colombo
obtevesua primeiragrande vitória
política ontem com aaprovação do
projeto de reforma administrativa.
OPLC8/11, que dispõe sobreo
modelo degestão ea estrutura
organizacional da administração
pública estadual,foiaprovado
sem emendas parlamentares com
apenas sete votos contrários.A

promessa dogovernadoréde que
coma adequação estrutural, será
possíveleconomizarcerca deR$19
milhões este ano, cálculo quefoi
duramente questionado pelo PT.
Entre asmudanças incluídas
no texto estão a criação deduas
novas secretarias, a deDefesa Civil
ea deJustiça eCidadania; além
das coordenadorias de Igualdade
Social edeArticulação eServiço
Voluntário, e as diretorias de
Apoio àsMicroempresas e de
PolíticasdeAgriculturaFamiliar
e dePesca.ÀDefesa Civil caberá

o atendimento àpopulação em
casos de emergência, eaJustiça
eCidadania vaiadministraro
sistema prisional, que atéagora
ficava sob responsabilidade da
Secretaria deSegurança.Além disso,
o governo recuou emanteve as

regionaisdaFatma.Aminireforma
resultará também na criação de
231 cargos e naextinção deoutros
330.A promessa éde que 130 cargos
serão cortados logo após a sanção
dogovernador e outros200 na
medida em que se tornarem vagos.
Dos 130 cargos queserão extintos
de imediato, 45são comissionados
eoutros 85 efetivosquejá não são
ocupados.A reforma aprovadapela
Assembleia Legislativa ontem está

longe depromoveramodernização
daadministração pública, como
pregou Colombo durantea

campanha eleitoral, masmostra
que se tiver vontade, ogovernador
está com afaca e o queijo namão.

Sem nota
o DEM ainda não divulgou nota oficial sobre a indicação de Lia
Tironi para SDR. O documento já estava pronto no início da tarde
de ontem. Mas os governistas preferiram esperar o retorno da

prefeita Cecília Konell à cidade e devem se pronunciar hoje.

'Surpresa
Apressão dos partidos
políticos pode causaruma
reviravolta na discussão
sobre as vagas no Legislativo.
Muita gente vai bater na tecla
queum número alternativo,
como 15 cadeiras, é amelhor
opção.Tem vereador que
muda de opinião três vezes
no Inesmo dia.

, Encontros /

. Depois de se encontrar com

Natália Petry (PSB), Gilda Alves
e Humberto Grossl (PPS) na
semana passada, agora é a vez de
Dieter Janssen sentar para bater
um papo com Jean Leutprecht
sobre as eleições de 2012.

Pelo Twitter
Entrando com força na onda das
redes sociais, Esperidião Amin
(PP) deu diversas declarações
ontem sobre a duplicação da BR
IOl. Como sugestão, o deputado
federal propõe o fechamento da
rodovia nas fronteiras com o Rio

Grande do Sul e Paraná e desvio
do tráfego pesado pela BR-116.

Preparação
o PT já tem formado o grupo que
irá tratar das decisões envolvendo
o pleito de 2012.As ações ficam
concentradas com o presidente
Riolando Petry, os vereadores
FranciscoAlves e Justino da Luz e
os assessoresMarcelSalomon,
Sergio Hornrich e JoséMomm.

Contribuição à segurança
Em nome das entidades que integram o Centro Empresarial,
o presidente daAcijs, DurvalMarcatto Júnior, entregou ao

comandante do 14° Batalhão de PolíciaMilitar, tenente
coronel Rogério Luiz Kumlehn, um cheque de R$ 23.400 para
a compra de 15 novos aparelhos de radiocomunicação.

,

WIIPPIIPIIIOIilWIf/IIIIPIIIIi!iIIlUllhimlIIUllllll1II1lilllllllilll/ll/i11111l1IIIIIIIIII/IIIIII/IIlIlllIl/lIi/YwmIlIIIUI/iIi/llIIIII/IIIIII/iOI//11I1I1IIUII11I1I1/11I1uinu1UlfllJlllnlll/lllIUIIUIUIIOIIIIIIWlllll/llmlllllll/lUIiJ/HinJ1IlilI11llll1l/dJIIlllIlll/ndll/lllll/iIlIIlII//UIIUiullnlli!I1IJJmllmullbUII/IIIIII/IIUI/IIIIII/I/lIIIIIUlIU/iIIUlloumlnDlJllil/llIlll/lJIllJJlnIIIIIlIlIJIIIIIII.

Condenado
o ex-prefeito de Corupá, Conrado Müller (PP), terá que devolver R$
72 mil ao município, mais R$ 7 mil das custas processuais, devido
a irregularidades na contratação de uma empresa de auditoria, no
ano de 2007. O objetivo seria prejudicar o ex e hoje atual prefeito,
Luiz Carlos Tamanini. A decisão foi assinada pela juíza Eliane
Alfredo Cardoso Luiz. Segundo a sentença, pelas horas de trabalho
estipuladas através de contrato, a Prefeitura deveria pagar à empresa
R$14 mil, quando o valor foi de R$ 72 mil. Conrado Müller ainda

pode recorrer. Quem entrou com ação denunciando a suspeita
de pagamento irregular foi Bernadete Hilbretch (PPS), que hoje
comanda a secretaria de Ação Social e na época era vereadora.

Estremecidos
A relação entre os vereadores FranciscoAlves (PT) eAmarildo Sarti (PV)
já foi melhor. A troca de olhares nada amigáveis entre os dois na sessão

da noite de terça-feira deixou claro que o clima é tenso. O motivo para
discórdia teria sido o fato de o petista ter lutado por mais de seis anos
para a regularização do Loteamento Divinópolis e agora que o impasse
está em vias de terminar Sarti vem tentando colher os louros políticos.

IUicmçamantida
o }.lrejieitodeSehmeder
FelipeVoígt (PP) recebeu
notaontem do.presidente
doPf domunícípio,Derly
Perreira, reafirmando a

.

coligação. O documento
desmente aãrmação feita
emmarço pelo 'vereador
MoacirZambone à coluna,
Com a nota,Derlyesclarece
também que é ele quem
responde ofícíalmente pela
sigla e garante apermanência
de José daÚ11ZnaSecretaria
do �ilei.oArnbit.1nte.,

NoPMDB
Lideranças do PMDB tentam

encontrar unidade no partido.
Com a declaração de Moacir
Bertoldi de que só fica na sigla
se tiver espaço para concorrer à

Prefeitura, a divisão é grande.

Mudança
Ronaldo Raulino lamenta a

postura da oposição na Câmara
de Vereadores. Diz que hoje os

parlamentares aceitam calados
todo tipo de desmando do
secretário de Administração Ivo

Konell e não cumprem sequer
com amissão de fiscalizar o
Executivo. Postura tão diferente
de quando funcionava o:
extinto G8, esfarrapado pelo
jogo de interesses e balcão
de negócios tão comum na

política rasteira.
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CHARGE

E A PAPELADA...

quePAPstk!
/ ,

DOLErrOR

Seu cliente pode pagar mais
oje em dia, quando' as

.... pessoas escutam a pala
vra marketing, vem à ca

beça a imagem daquela
pessoa que empurra um produto
nomeio da rua, na hora e no lugar
errado, ou o telefone que não para
de receber ligações de vendedo
res falando sobre certo produto.
O que as pessoas acabam fazendo
é perder a credibilidade com seus

futuros clientes, pois ninguém
gosta de ser incomodado no des-

, canso em casa ou num dia corrido

para comprar algo.
Acredito que as empresas têm

que mudar o modo de utilizar o
marketing, pois os clientes estão
mais preocupados com o preço
e . geralmente ,pensam "por que.
pagarmais caro aqui, seeu posso
ir à outra loja que há promoção?"
É aí que entra um bom analista
de marketing, que mostra por
que pagar mais, qual o motivo e

qual a vantagem para o cliente,
que está pronto 'para pagar mais.
O que é preciso é destacar o seu

produto em meio aos outros. Aí
entra a qualidade e a capacidade'
de competir com os outros sem

abaixar seu preço.
"Pagar mais caro, por quê?". É

a pergunta que os consumidores
se fazem todos os dias. Muitas em

presas começam a compreender o
despropósito que há em fazer ne

gócios destamaneira. Ao reduzirem
preços, vão provavelmente reduzir

margens de lucro. Se as reduzirem,
vão ganhar menos dinheiro QU di
nheiro nenhum, podem até perder
dinheiro. Qual a vantagem disso?A

_. :, •• ti. ..

maioria das- empresas está fazendo
concorrência na base do preço, per
dendo lucratividade, poruma única
razão: não sabem competir de ne

nhuma outra forma.

Quando os clientes pergun
tam por que tem de pagar mais,
sua obrigação é explicar porque.
O desconto destrói a credibilida
de. Uma pesquisa mostrou que
37% das pessoas fazem com

paração de preço. Empresários
de sucesso não admitem que o

mercado ou a concorrência fi
xem os preços. Evitar a redução
de preços, ou mesmo aumentar

os preços em 1% vai provocar
reação positiva nos resultados
financeiros. E uma das maneiras

para que gerentes e empresários
oponham severas resistências

.

aos aumentos de preços dos for
necedores, é porque .não sabem
como repassar adiante aos seus

próprios clientes.
Empresários de sucesso es

tão conscientes de que o preço é

parte primordial da equação do
lucro, e portanto, não vão entregar
o controle dos preços a outrem.

Acreditam que, se forem capazes
de compreender as necessidades
dos clientes, se projetarem e em

balarem a mercadoria certa e se

venderem o preço que criaram,'
vão conseguir gerenciar o preço
da mesma forma. Os clientes não

querem seus produtos ou-serviços
apenas; querem o que os produtos
e serviços podem fazer por eles.

Anderson Tõwe, acadêmico
do 10 semestre do curso

. Superiorde Processos Gerenciais -

FaculdadeSenacJarag�á doSul
.' .' t .1. I t

:
4 ,I :' ...

I , '. _ t

. EOrrORIAL

A novela da 8R-101
O

diretor geral do Dnit (Departamento Na
cional de Irifraestrutura de Transportes),
Antonio Pagot, admitiu nesta terça-feira
que a duplicação da BR-101 Sul vai demo

rar, no mínimo, mais três anos. A informação foi
repassada ao governador Raimundo Colombo,
os três senadores, 15 deputados
federais e 14 estaduais, além de
diversos prefeitos e vereadores.

Entre os motivos alegados
estão' a presença de índios na

região do Morro dos Cavalos,
na grande Florianópolis, onde
a Funai (Fundação Nacional do
Índio) não teria dado anuência
aoDnit (Departamento Nacio
nal de Infraestrutura de Trans-

portes). Outro trecho problemático é o lote 29,
entreAraranguá e Sombrio, que já está na segun
da licitação - dos cerca de R$ 290milhões previs
tos para o trecho, foram' investidos somente R$
22 milhões até agora.

A BR-101 é fundamental não só para o desen
volvimento do Estado - por ser o principal canal

de escoamento de mercadorias para os portos
- mas principalmente para asegurança de todos
os que utilizam a rodovia. Lamentavelmente,
não há como falar do atraso na 101 sem pensar
que, certamente, a mesma situação será enfren
tada no processo de duplicação da BR-280, rei-.

vindicado pelo Vale do Itapocu
há cerca de 15 anos.

Infelizmente, as obras im-
.

portantes para o país só são

agilizadas quando existe a

oportunidade de usá-las como
meio de promoção política.
Exemplo disso é a assinatura da

licitação para as obras na BR-

280, que foi impedida por de-
zenas de entraves durante dois

anos e três meses. Porém, dias antes das eleições
de 2010, todos os problemas alegados pelo Dnit
se resolveram rapidamente, mas após o pleito o

processo foi novamente paralisado.
Já passou dahora de o governo do Estado exi

gir de formamais enérgica que o Dnit cumpra as

obras dentro dos cronogramas prometidos.

DOLErrOR

A importância da educacão familiar
� .

na formacão social (1 a parte)
. �

A educação fa�iliar
é peça fundamental

para o desenvolvimento
da capacidade, não
apenas física,mas

também intelectual e
moral do ser humano.

palavra educação pode ser conceituada
como o "aperfeiçoamento das faculda
des físicas, intelectuais e morais do ser

humano", bem como o seu disci-pli
na-mente, instrução e ensino (Michaelis). Em
outras palavras, ela pode ser descrita como o

processo de desenvolvimento·psicomotor, so

cial e cognitivo do indivíduo, visando à sua me
lhor integração no convívio social.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.
8.069/90) estabelece em seu artigo 4° que tanto a

família, como a comunidade, a

sociedade em geral e o Poder PÚ

blico' são responsáveis pela efe

tivação dos direitos .referentes à

educação, além de outros como à

vida, à saúde e à alimentação.
Nota-se, portanto, quão im

portante é a educação na vida de
uma pessoa,especialmente para
quem está em fase de formação,
como ocorre com as crianças e

adolescentes.
Contudo, não é apenas a edu-

cação no âmbito escolar que vai nortear o de
senvolvimento de cada pessoa. É imprescindível
que esta se inicie no seio familiar, de modo que
os conhecimentos e experiências adquiridos no
período letivo apenas venham a complementar
os ensinamentos transmitidos pela família.

Com imensa sabedoria que lhe é peculiar,
Albert Einstein ressaltou que "educação é o que
resta depois de ter esquecido tudo que se apren-

deu na escola".
Dessemodo, não há como negar a importân

cia da educação familiar para o desenvolvimen
to intelectual do homem e, acima de tudo, para
o seu aperfeiçoamento moral e social.

.

Assim, inobstante a quantidade de riquezas
que determinada família possua, o seu grande
legado é a "educação" repassada de pai para fi-

.

lho no cotidiano familiar.
. Ocorre que, havendo na família qualquer

problema de cunho social (como, p.ex., ausên
cia dos pais, incidência de álco
ol ou drogas), ou moral (como,
p.ex., racismo, discriminação,
machismo ou feminismo), cer

tamente acarretará aos filhos
enormes complicações e des
vios no desenvolvimento de suas
faculdades físicas, intelectuais
e principalmente. morais, pre
judicando-os em vários outros

aspectos de sua vida, como uma
bola de neve descendo uma la-

"

"
deira..

'Por estas razões, pode-se concluir que a edu

cação familiar é peça fundamental (fator basi
lar) para o desenvolvimento da capacidade, não
apenas física, mas. também intelectual e moral
do ser humano (continua na próxima edição).

Mario CesarFelippiFilho, professordo Curso de Direito
da Católica deSanta Catarina, advogado' especialista na

área Penal e ProcessualPenal, presidente da Comissão de
Estudos da OABISC, 23asubseção deJaraguá do Sul.

.. , "
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BALANÇO

Marísolmostranúmeros de 2010 -

,

Segundo relatório, faturamento bruto da empresa fechou o ano em R$ 533,6 milhões

JARAGUÁ DO SUL

Uma empresa
comprometida com
a sociedade, omeío
ambiente e atenta para a

necessidade de se investir·
em relacionamentos.

sta é a leitura que se faz
dos números apresenta
dos pela Marisol, durante

__divulgação do seu relató-
rio anual referente às atividades
desenvolvidas no ano passado.
Durante um almoço com a im

prensa local, o 'diretor-presidente
da organização, Giuliano Donini,
anunciou ontem, que o fatura
mento bruto da empresa em 2010,
fechou em R$ 533,6milhões. Entre
os investimentos realizados pela

.

gestora demarcas, destacam-se os
recursos aplicados em benefícios

diretos aos colaboradores, que so
mam R$ 21,2 milhões, sendo que
a Marisol fechou o ano com um

quadro de 5,2 mil funcionários,
com parques fabris em Santa Ca

tarina, Ceará e Rio Grande do Sul.
"São ações como recrutamentos,

seleções e sucessões nos cargo� de

gestão. AMarisol valoriza seus co

laboradores, até porque hoje em

dia, a dificuldade de atrair mão
de-obra qualificada é uma realida
de para todas as empresas, nanos
sa região. Emmarço, por exemplo,

fechamos o mês com 207 postos
de trabalho em aberto, sem conse

guirmos preencher as vagas. Hoje,
não tem como uma empresa não
investir na gestão de pessoas, até
mesmo para atrairesta mão-de

obra", comentouDonini.

"
Somos uma empresa inovadora,
com metas arrojadas, estamos

conseguindo atingir estas metas,
e seguiremos neste mesmo

sentido. Porém, não mudamos'
nossa missão que é a de vestir o

corpo e a alma das pessoas.
GIUlIANO DONINI, DIRETOR
PRESIDENTE DA MARISOl

"
A empresa se destaca ainda nos

investimentos em gestão ambien

tal, que totalizaram R$ 4,7 milhões
em 2010, e em ações de responsa
bilidade social, que chegaram ao

montante de R$ 1,3 milhão, no ano
passado. Entre os projetos apoiados
pela marca estão iniciativas volta
das para as áreas de saúde, educa
ção, cultura "e esporte.

Para 2011, segundo Donini a ex
pectativa é pela continuidade des
tes trabalhos. "Somos uma empresa
inovadora, com metas arrojadas,
estamos conseguindo atingir estas
metas, e seguiremos neste mesmo

sentido. Porém, nãomudamos nos
samissão que é a de vestir o corpo e

a alma das pessoas", resumiu.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

-ii.� -

Giuliano Donini apresentou balanço anual da empresa na manhã de ontem, durante coletiva de imprensa

o EDITAL DA BR-280 AINDA SEM D�TA PARA LANÇAMENTO

Documento sofre novo atraso eobra é adiada
EDUARDO MONTECINO

'Obrer é' te1vit1dicadà' há pelo men-os'15 anos pelo Vale do ltapocu
'.... -,

JARAGUÁ DO SUL
O Dnit (Departamento Nacio

nal de Infraestrutura e Transportes)
não sabe informar como está o an
damento da elaboração do edital
de licitação para a tão reivindicada
obra de duplicação da BR-280� Na
manhã de ontem, o setor de co

municação do órgão também não

o tinha uma previsão de quando o

documento ficará pronto. .

Este já é o quarto atraso, sen-
o

do que o prazo inicial para a pu
blicação era o mês de dezembro
do ano passado. O motivo para
os

- adiamentos é a necessidade
de alterações no texto, principal
mente no que se refere à planilha
orçamentária,

o

Com isso, as obras de duplica
çao'aa Btt-280 que estavam'previs-

tas para iniciar em fevereiro deste

ano, vão terque esperar ainda mais

tempo. Isso porque depois de lança
do o edital, as empresaspossuem 30
dias para separar a documentação
e entregar para o Dnit. Já a empre
sa vencedora do processo licitatório
terá 90 dias para iniciar as obras.

Assim, o cronograma ficaria adiado
parapelomenos, agosto.

pios de Iaraguá do Sul e São Fran
cisco do Sul, em uma extensão de

73,9 quilômetros de obras, terá 37

viadutos, quatro pontes e R$ 955

milhões em investimentos.

BR 101 TAMBÉM
COM ATRASOS

Outra notícia nada animadora é

que o diretor geral do Dnit, Antônio
Pagot, já anunciou que o trecho Sul
da BR-101 não será totalmente du

plicado antes de 2014. As três fases
da obra que mais preocupam são a

Ponte de Laguna, oTúnel do Formi
gão e oTúnel doMorro dosCavalos.
Quando assinadas as ordens de ser
viço, aprojeção para conclusão des
tes trabalhos é de, respectivamente,
36, 24 e 30meses.

o trecho que lig� os

municípios de Jaraguá
doo Sul e São Francisco do
Sul, em uma extensão de
73,9 quilômetros de obras,
terá 37 viadutos, quatro
pontes e R$ 955 milhões

em investimentos.

O trechó que liga -os municí- o
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Beatriz Sasse
o que vem ,por aí..

RODEIO
Amantes das tradições gaúchas
têm destino certo entre 14 e

17 de abril, é o 310 Rodeio de
Rio Negrinho, do CTGAmor e

'Iradição. Hoje show com Portal
Gaúcho, sexta Os Serranos e

sábado Grupo Rodeio, além de
tirolesa de 500 metros e gaiola
cross, estão entre as diversas

atrações. Entre as novidades
Aldeia Bati Hai. Mais informações
no www.rodeioderionegrinho.
com.br. Venda de lotes pelo
telefone 47 9954-4436. ou

claudinei_barros@yahoo.com.br.
DIVULGAÇÃO ROTARY

• Depois da notícia do falso show da banda Matanza que circulou
no dia lo de abril, Dia da Mentira e que deixou muitos fãs da

região em polvorosa, agora a notícia que chega é verdade.
O site oficial da banda www.matanza.com.br confirma a vinda
do grupo para Jaraguá no dia 6 de maio, no Espaço do Oca.

'

• Também em maio, dia 22, rola a vinda do ator e humorista Fábio
Porchat para apresentar a comédia "Fora do Normal". O espetáculo
começa às 19h30, no teatro do Centro Cultural da Scar. Indicado

para público a partir de 14 anos. Ingressos a R$ 50 (inteira), R$ 25
(estudantes e pessoas acima de 60 anos), podem ser comprados na
secretaria. A produção dá desconto de 50% para clientes da Porto

Seguro com acompanhante. Informações 3275-2477.

Heloisa Junkes (1 a a

esquerda) de Jaraguá que
recebe uma das jovens,

com os intecambistas do
Rotary Club Vale do Itapocu

que estão em Jaraguá:
Emma Aspell (Estados

Unidos); Naija Rasmussen
(Dinamarca), Philipp Van

Kempen (Alemanha), Kirby
Davis (Austrália) e Annika

Peters (Alemanha). Eles foram
visitar o Morro das Antenas e

aproveitaram para registrar
o momento com as bandeiras
dos respectivos países e a do

Brasil, que os acolheu
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Note Book Acer Time Une
Dual Core Intel 2.3 GHZ
Memória de 2 GB DOR3 Hd
de 500 GB Gravador de OVO
e Tela de 14lEO
Só 10 X de R$174,90 ou a

vista com desconte especial
por R$ 1499,00 + Maleta
Executiva de Brinde

Note Book Acer Time Une Dual Gore Intel �
2.3 GHZ Memória de 4 GB OOR3 Hd de !

500 GB Gravador de OVO e Tela de 15 lEO i
�Só 10 X de R$ 189,90 ou E

a vista com desconte i
especial por R$ 1620,00 + .5

Maleta Executiva de Brinde

Computador Dual Core 2.9 GHZ Memória de 2 GB DOR3
Hd de 500 GS Gravador de OVD e Tela de 18,5 lCO Philips
Só 10 X de R$ 123,90 ou a vista com desconte especial
por R$ 999,00 + pendrive de 4 GB de brinde

Camera Sony Modelo W330 14.1
Mega pixels nas cores

Só 10 X de R$ 49,90 ou a vista com

desconte especial por R$ 499,00 +

pendrive de 4 GB de brinde·

todaa loja em até 1(lx sem jurds ou à vista óorn p��cô ainda melho:"
�_ '. ,
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Buscamos e entre amos seu com utador sem custo ai um!

Rua Ângelo Rubini, 322 - Barra do Rio Cerro' 3370' 1881(logo a direita, após supermercado Brasão da Barra) (47) .
_

-

478433 0306
beatriz.sasse@terra.com.br

Também no ��WII

ZUM' SCHLAUCH
Jantar do Whisky Club

e apresehtação do cantor
Dou

'

, melhorda
'MPr" ." Pro�oçã0
Whis�yJQfmny Walker Red

'

RS 89 a garrafa �. R$ 8,50 a dose.

ueo
Zamba Samba Rock a partir

das 22 hma§.; � 9S ganham urna

Confira a programação cultural do
SESC - Jaraguá. Quinta -1 Oh e 15h

- Invasão Urbana (teatro). Sexta
- 1 Oh e 15h - Invasão Urbana

(teatro). Sábado - 20h - Rebobine,
por favor (cinema). Domingo-
20h - Catavento (música). Todos

com classificação livre.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS • 3275-486619198-0515
SACRAMENTU� PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

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

KANTAN LOUNGE· 33711584

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SevEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MR. BEEF • 3275-2230 I @mrbeefjar
ESPAÇO DOOCA· 3370-9160

ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

LlCORERIA BAR· 3275-1327

ARMAZÉM PUB· 9214-7449

Vendas e Assistência técnica em computadores e notebooks

Na mesa
Hoje tem Festival de Frutos

do Mar com música ao vivo no

Hotel Vale das Pedras. No menu

diversos tipos de camarão, pa
ella, ostras, lulas, entre outras

delicias. Leve os amigos e ganhe
um drink. Faça sua reserva pelo
3273-4084 ou acesse: www.ho
telvaledaspedras.com.br.

<i115
- LONDON PUS

Shaw de pop e rock com a

banda Austine. Estudantes com
carteirinha não pagam ingresso
até 23h30.lngressos somente
na hora a R$ 5 feminino e R$ 15

.

masculino.

SEVEN CHOPERIA
Allan Diaz embala a casa com

sertanejo universitário. Também
som dos DJs Alan e Alex a partir

das 22 horas.

ZUM SCHLAUCH
Sexta Fuel Eventos com hip
hop do DJ André Heat, house
do DJ Igor Lima e sertanejo

universitário de Fernando Lima
& Banda. Ingressos somente na

hora a R$ 15 eles e R$ 10 elas.

MOVINGUP
Sertanejo universitário com

John & Luan e mais pagode com
grupo Atitude e DJ Adrian P.

Elas entram free até meia noite.

Ingressos somente na hora a R$
15 eles e R$ 10 elas.

ESPAÇO DO OCA
Deep Purple Cover de Balneário
Camboriú promete agitar a

casa que traz também a banda
Máquinas Rotativas. Tudo a partir
das 23 horas. Ingressos a R$ 10. E
na compra de uma dose de Red,
Black ou Absolut você ganha

outra na hora.

.

UCO
Sexta Red Buli. Na compra de
uma Smirnoff ganhe dois Red

Buli.

ARMAZEM PUS
TeddyTexas a partir das 22 horas.

Ingressos a R$ 15 para eles e elas
entram de graça até 23h59.

De��s"2���!�oque-
tel de lançamento da coleção

. Outono/Inverno na semana

passada, a Voilà Concept Store
recebe nesta sexta, o lançamen
.to da coleção Six Feet, da marca
Alamo. Será às 19h30. Para sa

ber mais sobre a marca acesse:

www.alamoind.com.br.

SERTANÊJO EM JOIVILlE
No próximo sábado a dupla Laluna &Vinícius participará da

comemoração do aniversário da rádio Mais FM, de Joinville
e animará o público com sucessos como liA Paixonite Aguda",
"Parafuso", "Cadeado", entre outros. O show acontecerá na

Praça da Bandeira e é gratuito. A dupla tem três anos de estrada
e recentemente gravou um CD e DVD que contou com a

participação especial de Zezé de Camargo & Luciano, Fátima
Leão e Felipe (da dupla Felipe & Falcão). Para mais informações
acesse o site: www.lalunaevinicius.com.br.
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FGTS

Vendas crescem cerca de -30%
Comerciantes do setor da construção comemorammovimento nas últimas semanas

JARAGUÁ DO SUL

A liberação do FGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço) aos trabalhadores
atingidos pelas chuvas, em
Jaraguá do Sul e região, já
movimenta as vendas no

comércio.

Osetor
que mais sente este

reflexo é o da construção ci
vil, já que grande parte das

liberações tem como des
tino as obras de reforma nas resi
dências danificadas pelas enxur

radas. De acordo com o gerente de
uma rede de lojas de Materiais de

Construção, Olmiro Marczynski,
o crescimento nas vendas chega
à casa dos 30%. "Aumentou muito
a procura, e com certeza, isso está
relacionado à liberação do FGTS.

Chega a faltar cimento no mer

cado", comenta. Ainda segundo o

gerente, entre os itens mais procu
rados estão depois do cimento, as

;;;.� I PEUCEOT
H ASSISTANCE

. FÁBRICA
NO BRASIL

Strasbourg
Faça revisões em seu veículo regularmente.

Jaroguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí(47)3344-7000 Blum,enau(47)3331-4500 - O
R Reinoldo Rau 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686 �

• ) vfI.�Jlm
�

ferragens, a cal e os tijolos. Com o

aumento significativo da procura,
o preço do cimento também já su

biu. A saca com 50 quilos, que era

comercializada por cerca de R$ 18,
já ultrapassa os R$ 20.

Para o presidente da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
de Iaraguá do Sul,Wanderlei Pas

sold, a movimentação no comér
cio está concentrada em alguns
setores. Conforme Passold, além
do ramo de construção civil, os
segmentos especializados nas

vendas de eletrodomésticos e de
móveis também tem sentido au

mento na demanda. "Não temos

como mensurar isso, mas alguns
comerciantes falam em um au

mento entre 8% e 12%", destaca.
De acordo com dados da Caixa

Econômica Federal, um total de 40
mil trabalhadores deve receber o
benefício em Jaraguá do Sul, o que
deve injetar um montante de R$
50milhões na economia local.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

P E UG EOTRECOMENDATOTAL

<
�

Tijolos, cal, cimento e ferragens estão entre os materiais mais. procurados pelos beneficiados

PEU,CEOT
MOTlON & EMOTION
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Vacinação iniciana segunda
Meta da Prefeitura é imunizar aproximadamente 13,5 mil jaraguaenses
JARAGUÁ DO SUL

A Campanha Nacional
Contra Gripe de 2011
começa na próxima
segunda-feira e se estende

, até o dia 13 de maio.

_.

lém disso, no último sá
bado do mês, dia 30, as

unidades de saúde irão
fazer plantão para o dia

"D" da vacinação. As 15 unidades
de saúde com sala para vacinação
do município ficarão abertas das
8h às 17h, sem fechar para almo

ço. Já a Unidade Sanitária Central
, ficará aberta também no sábado,
7, das 7h às 12h.

A novidade deste ano é que,
além dos idosos com' 60 anos ou

mais e povos indígenas residentes
em aldeias, também serão vacina
dos trabalhadores de saúde que
realizam atendimento para gripe,
gestantes e crianças de seis meses
amenores de dois anos.

Os grupos alvo foram definidos

pelo Ministério da Saúde por serem
os mais vulneráveis a infecções res
piratórias. EmJaraguádo Sul, 16.993
pessoas se encaixam nesse perfil,
segundo a secretaria de Saúde.

Embora a meta do município
seja vacinar pelo menos 80% desta

população - cerca de 13,5 mil mo
radores -. o diretor de vigilância epi
demiológica,Walter Clavera, espera
que os resultados superem essapor
centagem. "A adesão aqui sempre
foimuito boa", comentou.

A dose protege contra os três

principais' tipos de vírus da gripe,
no hemisfério sul, incluindo 'a

gripe Sazonal e H1Nl. De acordo
com Clavera, a vacina pode reduzir
em até 45% o risco de internações
por pneumonia em pessoas com

mais de 60 anos.

"VACINA É SEGURA"

As crianças vão receber a vacina
em duas doses, sendo importan
te que os pais as levem de volta
ao<posto em 30 dias. O diretor de

epidemiologia também ressaltou

que a vacina não faz nenhum
mal à saúde. "São boatos que não
têm fundamento científico, a va
cina é completamente segura,
apenas quem tem alergia a ovos

não deve tomá-la", garantiu.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopiJvo.com.br

,
.. , , ,

, .. 1 ,I"
... � .• � , .. II ••
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ARQUIVO OCP

'Grupos alvos foram definidos pelo Ministério da Saúde por serem mais vulneráveis a doenças respiratórias

• POSTOS DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL COM SALA DE VACINA:
• Unidade Sanitária Central
Rua: Reinoldo Rau: 123 - Bairro: Centro
Telefone: 3276-8900

• Posto de Saúde Anna Preti Pedri
Rua: 981, Carlos Frederico Ranthum n° 85 -

Bairro: Santa Luzia - Telefone: 3274-8149

• Posto de Saúde Padre Antônio Echelmeyer
Rua: André Voltolini, 915 - Bairro: Nereu Ramos

(fundos da Igreja) - Telefone: 3276-D211

• Posto de Saúde Adilson Bassani
Rua: 25 de Julho, 576 - Bairro: Vila Nova

Telefone: 3372-1594

• Posto de Sàúde Dr. Erich Kauffmann
Rua: Onélía Horst, 208 - Bairro: Vila Lenzi

Telefone: 3371-6495

• Posto de Saúde Renato Pradi - Caic

Rua: Carlos Tribess, 150 - Bairro: São Luís
Telefone: 3370-8710

• Posto de Saúde Dr. Agostinho Luís Bianchi
Rua: Maximino Beber, 595 - Bairro: Santo
Antônio - Telefone: 3276-0570

• Posto de Saúde Germano Sacht
Rua: Manoel Francisco da Costa, 4.390 -'

Bairro: João Pessoa - Telefone: 337Q.:2299

• Posto de Saúde Ricardo Roeder

Rua: Rodollia SC 416 Km 26 - Bairro:
Rio Cerro II - Telefone: 3273-1077

• Posto de Saúde Dr. Álváro Batalha
-

Rua: Dona Matilde, 375 - Bairro: Vila l.alau

Telefone: 3371-8243

• Posto de Saúde Ilha da Figuélra
Rua: João Sanson, 156 - Bairro: Ilha da

Figueira - Telefone: 3370-4014

• Posto de Saúde Santo Estevão

Rua: Rodovia JGS 461, 1.788 - Bairro:

Garibaldi - Telefone: 3055-8330

• Posto de Saúde Dr. Alexander Otsa • Posto de Saúde Mathilde Sebold Blunk • Posto de Saúde Wolfgang Weege - Pama 2

Rua: Prefeito José Bauer, 557 - Bairro: Rau -, Rua: Ingo Blunk, 110 - Bairro: Estrada Nova Rua: Pastor Alberto Schneider, 249 - Bairro:

Cohab - Telefone: 3371-9686' Telefone: 3276-0690 Barra do Rio Cerro - Telefone: 3376-1329

Mutlrãode
exames contra
câncer é sábado

Para prevenir o câncer
de colo de útero, os pos
tos de saúde dos bairros
Vila Nova e Santo Antonio
vão realizar ummutirão de

exames preventivos neste

sábado, dia 16. O mutirão
visa a atender mulheres

que não podem ir aos pos
tos durante a semana para
os exames preventivos.

No posto da Vila Nova,
o atendimento aconte

cerá das 8h às 17h, com
a expectativa de atender
cerca de 50 mulheres. Já.
no bairro Santo Antônio
o atendimento vai come

çar uma hora mais cedo,
às 7h, e se estende até as

17h. A expectativa é exa

minar 16 mulheres - o nú
mero reduzido é devido à
inclusão do exame de cân
cerdemama.

As mulheres devem
levar um documento de
identidade e um compro
vante de residência atual.
Caso tenha o cartão mu

nicipal de saúde, também
deve levá-lo. Se não ti
ver este documento, será
confeccionado o Cartão
Nacional de Saúde, direta
mente no posto. O resulta
do do exame demora apro
ximadamente 30 dias para
ficar pronto e deve ser reti
rado no posto de saúde.

Peço o comparecimento com a

máxima urgência de TAIZE LAURA

GOBBI, na empresa Mannes ttda,
CNPJ n° 84.431.881/0001-95,

sito rodovia BR 280, Km 58, Bairro
Centro, Guaramirim/SC, no dia

15/04/2011 para acerto de suas

verbas rescisórias, pois seu contrato

de trabalho está sendo rescindido

por término de contrato na data de

14/04/2011. NADA MAIS.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do sul j 2" Vara Civil Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá

do Sul-SC - E-mail jgsvar2@tjsc.jus.br Juiz de IJireito: Juliano Rafael Bogo Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE INTERPELAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 30 DIAS
Situação de Protesto;':�autelar n° 036.08.000818-6 Autor: Leandro Felipe Manes & Companhia Ltda Réu: Glass Tiles do Brasil

Ltda Declaratória n° 036.08.001342-2 Autor: Leandro Felipe Manes & Companhia Ltda Réu: Glass Tiles do Brasil Ltda

Citando (a) (s): Glass Tiles do Brasil Ltda. Rua Americanos das 500, Bloco 06 - Salas 208/209, Barra da Tijuca - CEP

22.640-100, Fone (021), Rio de Janeiro - RJ

Objetivo: Citação do Requerido. Prazo Fixado para resposta: 05 dias para a Ação de Sustação de Protesto n° 036.06.000818-6 e

15 dias para a ação Declaratória 036.06.001342-2. Por intermédio do presente, a(s) pessoas (s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica (m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem

como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo des

. te edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado. Presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articu

lados pelo autor na petição inicial (art285, cjcart.319 do CPC).E, para que chegue ao conhecimentos de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qual será fixado no local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Prevenção à gripe A

Jaraguá do Sul (SC), 01 de Abril de 2011.

De acordo com o diretor da

Vigilância Epidemiológica, Wal
ter Clavera, graças às campa
nhas de vacinação e ao fim
da pandemia da gripe H1N1,
a incidência do vírus que
deixou a OMS (Organização
Mundial de Saúde) em alerta
em 2009 foi reduzida a quase
zero em Jaraguá do Sul.

Enquanto naquele ano fo-

ram monitorados 308 casos

suspeitos, com 177 confirma-
.

ções e quatro mortes -, em

2010 apenas 14 casos foram
analisados e nenhum con

firmado no município. "Em
muito esse resultado se deve
à vacina, aqui e no resto do

país. A onda foi em 2009, e gra
ças à prevenção não se repetiu
em 2010", comentou Clavera.

... ". �., 'I

t ,j .. ,.&

, I I • I
., .

.... II ,,'

I' , I I .,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 14 de abril de 2011

vereiro deste ano, cerca de 1.800

notificações de trânsito foram emi
tidas por excesso de velocidade e

avanço de sinal. O númeroé ainda
maior para as 35 lombadas eletrô- .

nicas instaladas pela cidade: as

notificações chegam a 2mil.

Segundo o supervisor da Dire
toria de Trânsito da Prefeitura, Au
rélio Luiz Junckes, o assunto deve

ser discutido com mais atenção.
"Essamudança pode gerar um nú
mero maior de multas, porque di
minuir o limite para 50 km/h pode
confundir a população, já acostu

mada com a velocidade permiti
da, de 60 km/h", explica Junckes.

LIMITE DE VELOCIDADE

Sem datapara os'50
Projeto depende de mudanças no trânsito para ir à segunda votação

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Se lei for sancionada, todos os controladores no município irão operar com o mesmo limite de velocidade, como já acontece em outras cidades

A lei que padroniza em 50
km/h a velocidade máxima

permitida em lombadas
eletrônicas, passaria a

valer'a partir de fevereiro
deste ano, mas ainda não
foi sancionada.

QrojBto
de lei 258/2010, de

utoria do vereador e pre
idente da Câmara de Ve
eadores Jaime Negherbon

(pMDB), foi votado pela primeira
vez em dezembro de 2010 e apro
vado por unanimidade pelos vere
adores. Já a segunda discussão na

Câmara de Vereadores, necessária
para encaminhar o projeto à prefei
ta'Cecília Konell, ainda não ocorreu.
Segundo Negherbon, ele espera um
posicionamento da Secretaria do

Planejamento para a confirmação
das instalações de lombadas físicas
ou semáforos com botoeiras em

frente às escolas e creches domuni

cípio. Apenas após as obras é que a

votação serámarcada para definir a
aprovação do projeto de lei.

Com essa medida, os contro

ladores de velocidade instalados
nas áreas escolares, que operam
com um limite de 40 km/h se

riam extintos e o limite único da
cidade seria padronizado para 50
km/h, evitando confusões, notifi
cações e acidentes.

Conforme dados da Diretoria
de Trânsito e Transporte, só em fe-

Só em fevereiro deste
ano, cerca de 1.800
notificações foram
emitidas por excesso

de velocidade e

avanço de sinal.

Já para o presidente da Câmara,
a cidade precisa se adequar em re

lação a outras cidades da região, pa
dronizando a velocidade e evitando
acidentes com quem vem de fora.

Negherbon acredita que amudança
pode confundir nos primeiros dias
de implantação, mas commedidas
informativas a população grada
tivamente se acostumaria à nova

velocidade. "O problema poderia
ser resolvida com boa sinalização,
informação e campanhas educati
vas para um trânsito mais seguro",
acredita o vereador.

Geral 11

lombada volta
'

a ser 60 'km/h
Depois de oito meses, a lom

bada eletrônica da Rua Feliciano

Bortolini, na Barra do Rio Cerro,
voltou esta semana a funcionar
a 60 km/h. Desde agosto do ano

passado, o limite máximo per
mitido pelo equipamento era

de 40 km por hora. De acordo
com o diretor de Trânsito, José
Antonio Schmitt, a mudança
aconteceu porque essa veloci
'dade é exigida apenas na' frente
de creches ou escolas. "Temos

que fazer o que a lei determina",
explicou o diretor.

Originalmente, o controlador
foi instalado com o limite de 60

km/h, mas passou a ser 40 km/h
a pedido dos moradores,' que
reclamavam do grande número

de veículos que passavam em

alta velocidade. De acordo com

Schmitt, desde então, a lomba
da servia apenas como sinal de
alerta e não notificou nenhum
motorista. Mas agora, com a

nova alteração, os motoristas

que excederem o limite de 60 km
, serão multados.

"Eu acredito que amudança tem
que acontecer.Ainda dirijo e já
levei várias multas por confundir
as velocidades permitidas."

"Com certeza, já estánahora
de ocorrer essamudança, pela
segurança dos pedestres e dos
própriosmotoristas."

ADELlNO BOMPANI, 12, APOSENTADO ODETEGODRll SANTANA, 51, DONA DE CASA

"Acho que depende do lugar.
Há locais deveriam ser

40 km/h e outros funcionam
bem com 60 km/h."

SIDNEY UllER, 4,5, MÚSICO

'�cho que é_umaótima Ideia.As vezes você
passaporuma lombadapensando que a
velocidade éuma e acaba tomando uma
multa.Seriabommanterumpadrão."

"Todas as lombadas e semáforos deveriam
ter o limite de 40 km/h. Eumesma quando
criança quase fui atingida por um condutor
em altavelocidade, perto daminha escola."

ROBERTO FUVElINO VENCESLAU, 40, MECÂNICO TÊXTil GEISClANf. ROBERTA DA SilVA., 16, ESTUDANTEAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a atenção para o recolhimento de
óleo e todos os tipos de reciclagem.
"Eles já sabem que, no meio am

biente, o óleo demora muito mais

para se decompor. Com o reco1hi

mento, ele terá o destino correto",
ressalta a diretora da escola, Eliane
da Silva. A participação dos alunos,
segundo ela, é constante. Toda se

mana, uma média de 40 litros é re
co1hido só nesta escola.

110 importante é que
cada gota de óleo que
não vai para o ralo da

pia deixa de contaminar
mil litros de água".

JANETE MARIA PEDROTII, ASSESSORA
DO MEIO AMBIENTE DA SDR

.

O programa prevê, além da co-

leta, a reciclagem e beneficiamen-
,

to do óleo de cozinha utilizado.

Segundo a assessora do meio am

biente da Secretaria do Desenvol
vimento Regional- onde começou
o projeto -, IaneteMariaPedrotti, o
óleo usado não precisa nem mes-

mo se� peneirado. "A mãe, depois
de consumir, precisa colocar em
uma garrafa de plástico, seja ela

pet ou não, bem vedada. Depois, é
só levar para uma escola - e lá, ele
será colocado em um reçipiente
maior", explica a assessora.

Quando o recipiente for com

pletado, a entidade entra em con

tato com o caminhão que faz o

recolhimento e, em troca, recebe
itens de material de limpeza que

.

resultam da reciclagem - como 'sa
bão em pedra, líquido ou cremoso.

Os dados atualizados da quantia já
coletada não foram divulgados pela
SDR, mas, segundo Ianete, esse não
é o principal objetivo do programa.
"O importante é que, além de a es

cola poder utilizar o dinheiro do
material de limpeza em outras coi

.

sas, cada gota de óleo que não vai

para o ralo da pia deixa de contami
narmil litros de água', ressalta.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

NATUREZA

Ação para preservaro futuro
Secretaria e escolas promovem parceria no recolhimento de óleo de cozinha para reciclagem

o m.l 00.0 SIO I S
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JARAGUÁ DO SUL

Deixar a preguiça e

o comodismo de lado
para ajudar a diminuir a
poluição dos mananciais.

.......sa é a proposta do progra
ma "De óleo do futuro", que
envolve escolas municipais,

.......kstaduaís e outros parceiros
da região há cerca de três anos em
umabatalhapor águasmais limpas.
Só em Iaraguá, são 34 entidades

( educativas e de outros setores - em

toda a região, o número chega a 80.
A abrangência, no entanto, é ain
damaior - o projeto se estendeu e,

hoje, abrange todo o Estado.
Um dos pontos de recolhimen

to. que funciona desde o início do
'

projeto é a Escola Municipal Ana
Tõwe Nagel, no ÁguaVerde. Apesar
de o recolhimento não ter dia certo,
as professoras fazem um lembre
te semanal aos alunos, chamando

I •

Cerca de 40 litros são recolhidos toda a semana na Escola Ana Nagel
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ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI
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Luiz Carlos Buzzarello (E) participando de missão na Alemanha
com integrantes das ACEs e Facisc do Estado

"

O
vice-presidente da ACUS1 Luiz Carlos Buzzarelo,
esteve na Alemanha em busca de novidades que
pudessem ser aplicadas na, prática de gestão do

Núcleos Setoriais
Página 4

úcleo de Metabl,ecânh:8 ACUS..APEV! recebeu no Cen..

,

no Ernpresariat os hlU loristas Rudi e WUly que utiUza,.

rarn o hlunor ns palestra fnoti\facional� com o tema, �IA

vida ê um Show:; Motivação para o seeesso"
fi'''' �
ragmiu

6'fJi",

'14'.,.>:" :

"
'

Ao todo 14 restaurantes participaram da Semana de

Gastronomia com cardápios especiais e buffets
diferenciados. Página 3

·t11r

N ,U,:,t,leO"das, Facções completa
um ano em Jaraguá do Sul que tem o

objetivo de tunpliar a visibilidade e a credibilidade das empresas do

'segn1ento ,

ines 7

a s ,

Mais informações:
47 3275-7018 • convenios@acijs.com.br

'
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o CORREIO DO POVO
mo

, ,

,aIS
:I sào d,

Asemana de Gastronomia de Jaraguá do Sul

provavelmente deve ter marcado a cidade
como um grande evento que aconteceu este mês.
A semana é apenas um dos exemplos da união en
tre os empresários em poder levar à comunidade

pratos, sabores que muitas vezes nem todos co

nheciam. Desta forma mostrando a importância
dos Núcleos Setoriais para o desenvolvimento dó
empreendedorismo e também do associativismo.

Os Núcleos propiciam aos empresários infor

mações e interati

vldade em um só

lugar e contam com

uma estrutura' de
fácil entendimento,

"j'� 'd· ti',.,.m e ,actn, VIla

. fJlOcall de novos
mete•• e teclofolas"

com empresários
OSNúdeos firam OS do mesmo ramo

em".".. fi. ��:�a:iS�:��n�ro�
L..........&.e· ...._&w..... buscar soluções em
�IU . JlCGlII conjunto.

'a §J.A�M de_.. S Ele possibilita o
.

'

""_v
" .

:. .... '.'

associado entrar

.".fr_. e.m contato com

outras empresas
)
,:atais e fidIr.'_ e buscar soluções

" comuns para ques-
tões que, sozinho, teria dificuldades em resolver,
além de possibilitar apartlclpação em feiras, cur
sos e palestras em várias áreas.

Durante o ano os Núcleos Setoriais ACU5-
-APEVI irão estar engajados em atividades que

" �pvolvem o turismo, meio ambiente, mobilidade
'ó. �};tibijna e entre outras, ou seja, em�ações que es-.

.

� ttã��'diretamênte ligados a comunldade-eào melo-
, .:. .,

'. \,
.

'

...
'

.' e.ljlpresar{al.
.

;,,:, :'>' -·Ah�r'n :q��JO.centivar a procura de novos merca-

.' :,c: CIos �·t�ê·rlÓrogias, os Nücleos tiram os ernpresá
� rió� do isolamento .e sensibilizam para a adoção'

.! :' dé� nbvas 'postures'frente aos desafios atuais' e
,;;. futuro's:..

'
.

. .

'.

'N�n,�'ros divulgados pela Federação das Asso

.. çíações Empresariais de Santa Catarina (Facisc)
.\

'. i: �ett10nstrél'm q�e.',Çl;��'5a de sobrevivência das.em
\�\(�t�:·:P���:�S��i�ª�Cf�·��.�Q'����-cleos Setoriais .fiej'a, na .casa
',-"-_-"" t�()S �O%,.c:ontra-.�O% das empresas lsotaqas•.

� ,� ..'

�'
.' . ,....

..'�
.

...'
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o Rumo doTurismo em Jaraguá do Sul e Região
Para uma região .crescer economicamen- � ------;-

�=�l brev� faremos o qu� Joinville !e�, pend�-
te com o turismo :tem que haver o :enVol-::)

"

,

rar uma placa de VIa gastronômica, pOIS
.

vimento da população para desta forma I ao meu v�r �á temos ela é s? ,v�rificar às
disseminar a inforÍnação, primeira 'grande

-

I
ruas Procópio Gomes e Epitácio Pessoa

ferramenta da promoção do turismo.'Nesta ! no Centro de Jaraguá.
ótica tive a oportunidade de fazer em al- .. ! Hoje temos o privilégio de ser des-

guns grupos a seguinte enquete: Jaraguá do I tino turístico consolidado de negócios e

Sul tem turismo? , acreditem mais de 90% l...-.....::;:;_......;;::_ .J eventos, restando pela frente o fortaleci-
do público da região afirma que não temos turismd. mento do turismo de lazer. Voltamos então à ques-

O primeiro ponto a ser debatido é quem é o tu� tão inicial, a população precisa saber o que temos a

rista? , segundo a Organização Mundial do Turismo oferecer! . Recentemente foi reestruturada as Rotas
- OMT, "Turismo são as atividades que as pessoas de Imigração "Os Caminhos de Jaraguá do Sul" que'
realizam durante viagens e estadas em lugares dife- a partir de 2011 passa a ter um calendário fixo. To

rentes de seu entorno habitual, por urn período in- dos os sábados teremos Rota Alemã por exemplo.
ferior a urn ano, com a finalidade de lazer, negócios E porque a população precisa saber? Simples, basta
ou outras.", podemos então afirmar que somos uma apenas que 5% dos turistas que nos visitam resol

região turística, principalmente no turismo de negó- verem ficar por mais urn dia para termos um-incre

CIOS. mento de mais de 6 milhões na economia. Calculo

A região recebe aproximadamente 500 mil turis- simples levando em consideração o gasto médio de

tas por ano, que nos visitam para comprar, vender R$ 250/dia por turista.
e prestar serviços técnicos nas muitas empresas de Saber ofertar o que temos vai traçar o rumo do

destaque mundial sediadas aqui. Esta afirmação é crescimento do turismo na região, se o turista que
facilmente compreendida ao percebermos o avan- por habito fica de segunda a sexta-feira, passar a fi

ço que demos na ultima década, triplicamos nossas car um dia a mais, teremos com isso o incremento

estruturas entre os anos 2000 e 2010, inauguramos de urna diária, três refeições, éompra no comércio

novos hotéis, e reestruturamos os já existentes, local, oferta de passeios levando renda para as co

construímos um shopping Center, urn centro cultu- munidades distantes da região central e a valoriza

ral, urn centro empresarial e urna arena multiuso. ção de nossa cultura. Isso sem falar nas opções ao ar

A força que o turismo de negócios já exercia foi livre que a região proporciona.
<amplificada com as novas estruturas construídas, Portanto aprender sobre as opções de turismo

muitas de nossas empresas passaram a realizar seus existentes é a palavra de ordem, nossas escolas,
eventos coorporativos a partir desta nova fase, antes' nossas empresas, nossa população pode e deve tra

não possuíamos nem leitos suficientes na hotelaria, çar este rumo, valorizando com isso a cadeia de ser

nem auditórios que comportariam estes eventos. viços utilizada pelo turismo, trazendo distribuição
Com o advento da arena multiuso, vimos o futsal de renda, geração de empregos e qualidade de vida

levar a região a todos os cantos do Brasil. Inaugura- para esta região que é urna das mais belas e com

va-se então a nova era do turismo em nossa região. . pletas de Santa Catarina. Precisamos estar de pé e a

Os novos locais de eventos impulsionaram a hotela- ordem para um futuro melhor, e comprovadamente
ria que por sua vez impulsionou a gastronomia. Em o turismo é um excelente caminho.

1999 o então núcleo de restaurantes ACIJS/APEVI

lançava a campanha "Jaraguá dia e noite", pois não

tínhamos o hábito de jantar fora de casa. Agora em

2011 teremos a semana da gastronomia e muito em

ARTI

Fenisio Pires Junior - Empresário do Turismo - Encantos Turismo

Presidente do Vale dos Encantos Convention & Visitors Bureau

Vice-Presidente da ABETA-SC - Associação das Empresas de Eco
turismo e Turismo de Aventura de Santa Catarina,

K;yi3� está entre as quatro melhores da MPE do país em Turismo

/)l(dy;� Business Hote_l foi destaque da pre
Vmzaçao da MPE - Prêmio de Competitivida
depara Micro e Pequenas Empresas, entregue no

dia 22 de março em cerimônia solene no Centro
de Eventos e Convenções Brasil21, em Brasília.

O Hotel Kayros, que foi representado pelo
. gerente Júlio César de Oliveira, ficou entre os

,
.. �: qãatrofinalistas no país, concorrendo com 20 Es

"

: i' Iados na categoria Turismo e a grande finalista
:. foi-deMato Grosso do Sul, AAR

Casa de Bonito e Pantanal.
A premiação é o reconhe

cimento estadual e nacional de

Micro e Pequenas Empresas
"que promoveram o aumento

da qualidade, produtividade

e competitividade, por meio da disseminação de

conceitos e práticas de gestão. A iniciativa é uma

parceria do Sebrae, do Movimento Brasil Compe
titivo (MBC), Gerdau e da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ).

Concorreram 'nesta oitava edição do prêmio
99 mil empresas, que competiram numa etapa
estadual. Dessas, 130 foram classificadas para a

fase nacional, em nove categorias.
KAYRÓS DIVULGAÇÃO

o gerente do Kayrós, Júlio
César de Oliveira (C)

em Brasília recebendo a

premiação do 4° lugar no
segmento Turismo

........ , "
4.
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CESAR JUNKES

Restaurantes participantes lotados durante a Semana de Gastronomia

A Semana de Gastronomia foi um grande evento que marcou Jaraguá
do Sul, principalmente o paladar dos jaraguaenses e turistas que

passaram pela cidade entre os dias 2 a 9 de abril nos restaurantes

participantes do Núcleo de Gastronomia ACIJS-APEVI.

os
bancários Allan Sager e Mi

. chelle Reife estavam acompa
nhando um casal de turistas

da Suíça e aproveitaram a Semana da
Gastronomia para almoçar e também
aproveitar a noite experimentando o

que os restaurantes ofereciam. "Nós

já saímos em alguns restaurantes a

noite e aproveitamos também o al-
. moço", disse. Segundo Allan o casal
de suíços aprovou a culinária e a ini
ciativa da Semana. "É muito interes

.

sante a Semana da Gastronomia para
Jaraguá", salientaAllan, '

O coordenador .do "Núcleo Carlos
. Piloto explica que o objetivo princi
pal do evento é estimular a percepção

dos consumidores para os atrativos

gastronômicos da cidade.
Durante uma semana os restau

rantes participantes mostraram aos

seus clientes verdadeiras delícias
culinárias em apresentações especial
mente elaboradas para o evento.

"

Ao todo foram 14 restaurantes, na

qual, os clientes puderam escolher o
de sua preferência com promoções
especiais e suas peculiaridades.

Foram cardápios e buffets dife

renciados; com ótimos descontos e

sorteio de prêmios. Tudo para esti
mular os. clientes a valorizar. as delí-.
cias e os restaurantes de' Jaraguá do
Sul. .

Os bancários (Esq.) Michelle e Allan com os turistas suíços aproveitando a Semana

Alguns integrantes do Núcleo da Construção Civil, também, prestigiaram o evento

AdvocaCI- Empresanal
Endereço: RuaOlívioDanilp 8r�lnago. 119

"Bairr() Vila Nova - Jaraguâ do S - se
Fone; 7 327S-2O+t

E·..maiJ: bastos@bastosadvQgados�com�br
S�te: www��Osadvogadotcom�br

Ad .p "d
�"

vocacra \ reVI ena na

E, i dereço: Rua BerthaWeege. 52 ,_ SaI�S
" Bairro Barra do RioC 0- Jaraguá do Sul- se

Fone:
.

73372-2304
E..mail: prevjdendirio�os.com.br

Síte: \VWWllastosadvoptosl'com.br

)

)

J _-J:..

, r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

Delegação brasileira em visita a Elektro Innung Munchen (Associação dos Eletricistas de

Munique) acompanhados da diretoria daquela entidade

Vice-presidente da CU
de taca import

A

ICia :08

Núcleos Salariais

OVice-preSidente para assuntos de Núcle
os Setoriais, Luiz Carlos Buzzarelo, es

teve na Alemanha, de 12 a 18 de março, em
busca de novidades que pudessem ser apli
cadas na prática de gestão que Jaraguá do
Sul e outros municípios catarinenses haviam
trazido daquele mesmo país na década de .

1980. Ele diz que voltou renovado em uma

certeza: a lição de casa está sendo bem feita
e o modelo europeu 'made in Brasil' hoje
nada fica dever ao que se pratica no exterior.

A Câmara de Artes e Oficios da Alta

Baviera, região da Alemanha pioneira na

prática da' organização de empresas por
segmentos de negócios é reconhecida por
Buzzarello como uma referência. "Mas po
demos ficar orgulhosos com o que temos

conquistado neste período. O que precisa
mos é fortalecer ainda mais este programa

agregando novos segmentos, fazendo girar
negócios nas diferentes cadeias produtivas
da nossa economia", afirma Buzzarello, que
esteve naAlemanha integrando comitiva or

ganizada Fundação Empreender de Joinville
em parceria com a Facisc. - Federação das

Associações Empresariais de Santa Catarina

e as ACEs Associações Empresariais do Es

tado. O roteiro também incluiu uma visita
a Feira Internacional de Empreendedores,
organizada pela Câmara.

Na organização do sistema alemão, ex
plica o vice-presidente daACIJS, 75 mil as
sociados estão ligados a núcleos formados

por pequenos empresários que em muitos
casos iniciaram seus negócios de manei
ra autodidata e com o suporte da Câmara

buscaram o aprimoramento e se tomaram
.

mestres. Uma ideia que pode ser colocada
em prática para contribuir com os Núcleos
Setoriais em Santa Catarina seria a de trazer
consultores para dar treinamento e com isso

"reoxigenar" os atuais e formar novos gru

pos. ,.-

Embora tenha ficado evidente o interesse
da Câmara em promover esse intercâmbio,
que Buzzarello vê como uma oportunidade
a ser discutida pelas entidades, ele acredita

quê os Núcleos Setoriais precisam se tomar

mais conhecidos no âmbito do sistema a que

pertencem. "É um trabalho contínuo que
vem sendo feito, mas precisamos trabalhar
cada vez mais para potencializar os resulta
dos para as empresas e com isso alcançar a
melhor visibilidade dos núcleos".

I_I' _ciaçãa
adeDOlid

'.

ONúcleo da Construção Civil da ACIJS - Associa-

ção Empresarial de Jaraguá do Sul e APEVI - As

sociação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu, participou da 19° Feicon Batimat - Salão in
ternacional de Construção em São Paulo nos dias 16 e

17 de março.
As mais famosas marcas do mercado brasileiro de

construção civil estavam presentes na feira. O evento,
que é uma das principais ferramentas de marketing e

vendas
�

e congrega toda a cadeia produtiva do setor, e
teve a participação de 750 marcas de 21 países, direcio
nada a arquitetos, engenheiros, incorporadores, lojistas
de .materiais para construção, construtores, decoradores
e consumidores interessados em construir e reformar.

.
'.

Núcleo da Construção Civil em São Paulo participando
daFEICON

Dlflcaldade da mão
de abra qual.icada

De acordo com uma das integrantes do Núcleo da

Construção Civil, a arquiteta Gisele Dal Bo, os inte

grantes foram em busca de novas tendências e novida
des para sua área. "Na área em que eu trabalho que é

piscina e climatização não tinha muitas opções e sim
de outros produtos", disse Gisele. Entretanto a feira
serviu, além das novidades, troca de ideias e a realiza
ção de novos cantatas.

Para Gisele o setor de construção apresenta pro
blemas na conquista de mão de obra qualificada. "Por
isso a importância da união entre os setores, temos que
buscar qualidade com melhor serviço", afirma.

Outroparticipante dafeirafoi aACOMAC +Asso

ciação dos Comerciantes de Material de Construção
que foram com o objetivo de atrair novos fornecedo
res e também as novidades, lançamentos e realização
de bons negócios com empresas parceiras. A próxima
visita da ACOMAC será em agosto na cidade de Por
to Alegre, na 14° Construsul = Feira Internacional da

Construção.

, .

Ofereça mais uma alternativa de
compra para seus clientes.

Quer vender mais?

Mais informações:
47 3275-7018 • convenios@a,cijs.com.br
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CÂMARA DA MULHER

ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACUS-APEVI

A Câmara da Mulher Empre
r\sária ACIJS-APEVI trouxe

no dia 23 de março o diretor da
Marlian Contabilidade SS Ltda,
Denilson Kasteller, para dar a pa
lestra "Organização de Documen
tos Contábeis" no Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul.

A organização de arquivos é
um procedimento que tem como

finalidade criar formas de contro
le e monitoramento do armazena

mento e tráfego de documentos
nas empresas. Traz inúmeras van

tagens que passam pelo ganho de

tempo, segurança da informação,
muitos documentos são perdidos
devido a falta de organização e

otimização de espaço.
No evento os participantes

tiveram a oportunidade de co

nhecer mais sobre a legalidade
dos documentos, seus prazos de

guarda, modelos de arquivamen
to entre outros assuntos de ordem
fiscal e contábil de uma empresa.
Durante a palestra Denilson ex

plicou sobre os cuidados com o

tempo de guarda dos documen-

DIVULGAÇÃO ACUS

Parte da equipe da
Câmara daMulher
com o palestrante
Denilson Kastller

tos. Além da importância da em

presa ter uma prática diária de
zelo e cuidado na separação dos
documentos fiscais, contábeis,
previdenciárias além de outros,
salientou que é de extrema im

portância que a empresa tenha co
nhecimento dos prazos de guarda
destes documentos. "A guarda de
documentos é uma obrigação le

gal da empresa, não do escritório

contábil", disse Denilson.
O palestrante destacou a evo

lução e a importância através do

tempo da contabilidade, antes

o contador que era terceirizado
era chamado de "guarda-livro",
responsável pela guarda dos li
vros contábeis e fiscais gerados
pelo registro da contabilidade da

empresa. "A fase do guarda livro
acabou e hoje o contador passou a

ser um aliado e consultor do em

presário", salienta. Outro trabalho
importante do profissional são as

obrigações contábeis e fiscais,
que a cada dia cresce pelas mu

danças nas regras e leis de toda a

ordem que vigoram no país.

.. Equipe do SST participando da pal

� estra sobre norma regulamentadora

I
NR 13 no Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul
,

i Seg_aoça
�i e Saúde no
traballao

) A norma Regulamentado-

1.··.:., Í"\ra - NR 13 que trata de
I caldeiras e vasos de pressão
I estabelece todos os requisitos
fl técnico-legais relativos à insta
�*
�) lação, 'operação e manutenção
I; de caldeiras e vasos de pressão,
�. de modo. a prevenir a ocorrência
�1. de acidentes do trabalho'. Atra-

vés desta norma o SST - Núcleo
de Segurança e Saúde no Tra-

, �
, balho ACIJS-APEVI, realizou

palestra em março para falar do
assunto. O convidado foi o En

genheiro Mecânico, Cirano de

Araújo Filho, na qual explicou
que vasos de pressão são equi
pamentos que contêm fluidos
sob pressão interna ou externa.

Quando fluídos compressíveis
(gases) são comprimidos a ten

dência é de voltar ao volume

original. Esta tendência pode
causar grandes forças ocasio
nando rupturas abruptas nos

equipamentos. Para evitar os

riscos os equipamentos, instru
mentos e operações devem ser

adequados. Para Cirano seguir o
projeto e realizar a manutenção
e inspeção trazem segurança e

resultados financeiros positivos
à empresa; evitando acidentes
de trabalho, multas por negli
gência, além de passar urna ima
gem positiva aos clientes que a

empresa se preocupa com a se

gurança de seus operadores.
'

UTI

Mais informações:
473275-7018. convenios@acijs.com.br

.

fácilpata sua empreSa,
. muitomais útilpara o seu colaborador.

)

)
I

--' ,
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O�úcleo
de Gestão e Qua- No entanto a empresa WEG

hdade ACIJS-APEVI, apresentou a aplicação do
,

abordou em um encon- FMEA de processo, demons
tro em março duas ferramentas trando com exemplos práticos
auxiliares na resolução de pro- de que forma aplica a ferramen
blemas de grande importância ta no desenvolvimento de proje
na área da qualidade, o MASP tos. O FMEA possui dois tipos:
(Método de Analise e Solução • FMEA DE PRODUTO: na

de Problemas) e o F�EA (do qual são consideradas as falhas

inglês, Análise de falha e do que poderão ocorrer com o pro
efeito). duto dentro das especificações

Um dos temas foi abordado do projeto.
,

\

pela empresaMarisol, que apre- • FMEA DE PROCESSO: são
sentou a ferramenta MASP, uti- . consideradas as falhas no pla
lizada dentro dos grupos CCQ's nejamento e execução do pro
(Círculos de Controle de Quali- cesso, ou seja, o objetivo desta

dade) como auxiliares na análi- análise é evitar falhas do pro
se de causa para a resolução de cesso, tendo como base as não

problemas e eliminação ou re- conformidades do, produto com

dução de desperdícios. as especificações do projeto.

cada

Para o coordenador do Nú- tão e a Qualidade entre os nu

cleo Gestão de Qualidade; cleados e proporciona a troca

Laércio dos Santos (detalhe), é
.

de experiências e conhecimen
através destas atividades que o tos entre os integrantes. "Des
Núcleo busca disseminar a Ges- ta forma, desenvolvendo ainda

DIVULGAÇÃO ACIJS

mais o profissional e agregan
do mais valorpara a empresa e

se tornando uma nucleada que
esta qualificando seusprofissio
nais ", conclui Laércio.

Integrantes da

empresa Marisol e
WEG participando
da palestra MASP e

FMEA

,11

"

�,,:;�
"

"P\;"
-, APL de Metalmecânica tr�uxe llauenses Pedro e Felipe Elizio, res

,
,

,

,ao Centro .Empresarial Q_e J�- pectivamente pai e filho; eles cântam,
, "".' ".',' aguá.doSul, �9 dia � de .abril,

.

dançam, possuem músicas próprias e (

/<func_ionárjos da áreae seusfamiliares .fazem-rnuita .graça-.A'psicóloga Ai\� ';'
.:
.para. .acompanhar a' 'palestra motiva-. -dressa 'também ,(f filha. de :pedro-. que: -. ':

..

cional com a dupla de comediantes explicou que só depende das pessoas
Rudi e Willy e a psicóloga Andressa a motivação. "A vida é um show e

E.E Knaesel com o tema "Motivação tudo nela é motivação", disse An-

para o sucesso". dressa.
,', ." Os humoristas Rudi e Willy di- Segundo ela muitas pessoas gas-
vulgam a cultura alemã através de -tam energia sendo o que .não são, e

personagens engraçados e cheios de desta forma tentam responder as ex

energia. , pectativas dos outros. "As pessoas
No repertório, muita música, precisam mudar por si só, temos que

piadas e brincadeiras e educação. A estar dispostos a mudanças", ressalta
dupla é interpretada pelos blume- Andressa.

.

. APL de Metalmecânica recebeu no Centro Empresarial os humoristas Rudi e
� Wi11y que utilizaram o humor na palestra motivacional, com o tema, "Avida é

um Show, Motivação para o sucesso"

"
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ASSOCIATIVISMO EM DESTAQUE ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

%fAO

ONúcleo
das Facções a

ACIJS - Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul
e a APEVI - Associação das Mi
cro e Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu, completa, no dia 27 de

abril, um ano de atividades e para
marcar a data o proprietário da
Neki Confecções e presidente do
Sindicato dos 'trabalhadores nas

Indústrias .90 Vestuário Fiação,
,
Tecelagem_'>��M7fatos de couro

de Jaraguá'·a(r'�t:ii, Neocir Dal-ri,
estará na reunião do Núcleo no

dia 25, para compartilhar sua his
tória e envolvimento com o mes

mo que, também, irá participar da
I

Plenária ACIJS, na mesma data.
O Núcleo atua na capacitação

dos seus representantes, com o

objetivo de ampliar a visibilida
de e a credibilidade das empre
sas do segmento, unindo a classe

empresarial do ramo têxtil, a fim
de juntos buscarem soluções para

.

os problemas .enfrentados no dia a

dia de suas empresas.
Em Jaraguá do Sul. e região

estima-se mais de duas centenas

de faccionistas que prestam im

portante apoio à indústria do ves

tuário, gerando empregos e opor-

t.
Catarin n. ••

dastacando no
Con.alho lacional

I

com empresários por meio do Nú
cleo de Facções. A exemplo do

que aconteceu no dia 21 de mar

ço no Centro Empresarial com

urna.reunião aberta aos faccionis
tas com a presença do diretor da
Contato Call Center, que realizou
a palestra "História de sucesso no

associativismo", ressaltando a im

portância da participação em enti
dades de classe.

AGO - Assembleia Geral Ordinária
conteceu, no dia 18 de março, pela
rimeira vez em Canoinhas no pla

nalto norte do Estado reunindo diretores
.
do Cejesc - Conselho Estadual do Jovem

Empreendedor de Santa Catarina, apara
discutir assuntos que envolvem o desen
volvimento econômico, social e político
do Estado.

O coordenador do Núcleo dos Jovens

Empreendedores ACIJS-APEVI de Jara

guá do Sul, Tiago Coelho, participou da

reunião, na qual, foram discutidos assuntos
como a estrutura do Cejesc para a próxima
gestão e nomes para a secessão da nova di
retoria do Conaje - Confederação Nacional
dos Jovens Empresários. Tiago ressalta a

importância da participação dos interes
sados em participar ativamente de cargos
no Conselho Estadual. "Que tem interesse

pode vim conversar comigo ou outros dire
tores do Núcleo, pois quem não é visto não
é lembrado", explica Tiago.

Durante a reunião dez jovens catari
nenses foram indicados para cargos nacio
nais. "É amaior representação de um único
Estado no Conselho Nacional, motivo de

orgulho e de muita responsabilidade", dis
se.

Entre as indicações está o diretor da
AJE - Associação dos Jovens Empreende
dores de Criciúma, Joniter Gonçalves, que
representará o Conaje para o Mercosul e o

. Tiago que assume como diretor Nacional
do Feirão do Imposto, programa que nas

ceu em Joinville. A posse acontece no dia
3 de maio em Brasília.

Palestra com o empresário Marcelo Noronha (C) e participação (Esq) Cris
tiano da Costa e José Mario Rezende

tunizando melhoria da renda em

muitas famílias.
Entretanto, em muitos casos

faltam ao segmento informações
que podem contribuir para o me

lhor desempenho das atividades,
especialmente em relação à gestão
do negócio em questões como ad

ministração e marketing.
Para auxiliar este setor, a ACI

JS -APEVI promovem encontros

';s integrantes do Núcleo de CabeleireirosACIJS-APEVI

participaram entre os dias 2 a 5 de abril em São Paulo
da 10° Feira Internacional de Beleza - Fashion Hair 2011,
que apresentou novidades em estética e beleza, e as princi-
pais tendênciaspara 2011/2012.

.

Os profissionais da área trouxeram na bagagem novida
des em estética e beleza, cabelos, penteados, lançamentos de
produtos, maquiagem e muitas outras novidades para Jara

guá do Sul e região.

. .
,

1 - ...... _. - .-.' .-
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NÚC�OS EM PAUTA
ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

FIL

lua DIlI II. cOllruiio loios
história de empreendedorismo deAles
andro Truppel Machado iniciou há 11·
nos, com sua esposaAriane Machado

e hoje sócia, aonde eles idealizaram a Hexa

gonal Engenharia Construção Ltda. O sonho
de dois estudantes do curso de engenharia ci
vil durante todo o período da faculdade era

montar uma construtora. O sonho virou rea

lidade em setembro de 2009 inicialmente em

Joinville.
.

No ano seguinte os proprietários Ariane
e Alessandro veem a possibilidade de trans-

.

ferir a sede de sua empresa para Jaraguá do
Sul, diante de um promissor crescimento da
cidade. Não conheciam nada e nem ninguém,
mas com coragem e determinação iniciaram
os trabalhos.

Em 2003 a Hexagonal inicia o processo
de implantação do sistema da qualidade na

empresa e toma-se a primeira construtora de
Jaraguá do Sul a conquistar o nível A para o

programa PBQP-H, Brasileiro de Qualidade e

Produtividade no Habitat, coroando o esforço
de um ano para implantação.

Além de ser um empreendedor de suces

so Alessandro Machado hoje é presidente da
APEVI (Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu) assumindo no

lugar de Edson Roberto Schmidt, na gestão de
2009-20JO. Uma de suas ações é o fortaleci-

mento do associativismo que traz a união e o

desenvolvimento das Micro e Pequenas Em
presas.

Alessandro Machado participa do movi
mento associativista desde 2002, quando co

meçou a participar do Núcleo da Construção
ACIJS-APEVI. No ano seguinte, passaria a

ser o coordenador do Núcleo e em 2004 o car

go de diretor administrativo na APEVI. Em
2008 assume a vice-presidência da APEVI, e
agora sendo eleito para a presidência.

Hoje a Hexagonal na visão de Alessandro
é reconhecida no mercado devido ao trabalho
sério da empresa, atuando com responsabili
dade e credibilidade, e também, a participa
ção nos Núcleos Setoriais ACIJS-APEVI.

Alessandro destaca que a participação nos

Núcleos é a base para o sistema associativista,
na qual as empresas se capacitam e trocam ex

periências. "Através do Núcleo o participan
te realiza missões empresariais e com isso as

empresas crescem fortalecidas com o modelo
na gestão de seus negócios", disse,

Além de a sua empresa ter tido mais vi
sibilidade Truppel observa que a união das

empresas contribui para o desenvolvimento
do setor. "Fortalece a gestão dos negócios e

com ISSO as empresas conseguem crescer com

base forte e reestruturada no mercado cada
vez mais exigente", conclui.

UETA

o empresário Alessandro com sua esposa Ariane e a filha Isadora na posse da
APEVI em março na Arweg - Associação Recreativa da WEG

[. . No trânsito somos todos pedestres.
.

. '.!�""''''�'\''''''n"",,,,,'''_'''''''''''''''_'''''''''''''''''''''''''''\''''''''''''_''_'''''''''''''_".", ,joo "_ "" ""., _, " .. " \ .. ,'""' "'\\ '�,,••,,""_,,, ..,.", \Io,,,·,, ·U>, _."' ,,' .. ....,._·n' \ � \ ;"', ,,, \, "� \ .. I>-.',�' , .,_ __ J \"' ,, ,,_, ".", ...-_."" , ...".."' , ,.._."' , """"It"_ "'\ "'.I>�"'",_ ......_,,..,•. .q,.., _,_ .. , .....,... �.._._.,.........---\..-..., .."_ _---- _,, \ __ _ __ ._.., ,
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COMEMORAÇÃO

Festilha começa hoje
com grandes atrações
Shows nacionais e programação diversificada agitam São Chico até domingo
A 23ª edição da Festilha -

Festa das Tradições
da Ilha - está em

contagem regressiva

eventp COll1ell1ora os 164
anos de emancipação de
São Francisco do Sul. A

....� estrutura da festa contará
COll1 o pavilhão Ilha da Paz, na
Praça da Bandeira; o Pavilhão
da Ilha das Flores, no estaciona
mcnto do Mercado Municipal;
Pavilhão Ilha Grande, Aterro da

Babitonga; o Espaço Cultural,
Terminal Marítimo de Passagei
ros e a Arena de Shows, estacio
namento turístico.

A festa inicia hoje COll1 a aber
tura dos pavilhões às 18h, e às 20h
o evento será aberto oficialmente,

Depois será realizada a escolha da
rainha e das princesas da festa e o

show nacional da banda Nativos,
que será realizado no Pavilhão Ilha
Grande COll1 entrada gratuita.

Amanhã o cronograma de ati
vidades começa COll1 a homena

gern cívica na Praça Getúlio Var

gas' às 8h, alusiva ao aniversário
de São Francisco do Sul. O dia está

repleto de atrações C01l10 culto

ecumênico, bingo da Rede Femi
nina de Combate ao Câncer, apre
sentações musicais e culturais,
além do show nacional gratuito
COll1 o sambista Diogo Nogueira,
naArena de Shows, às 20h.

No sábado, às 20h, acontece
show nacional COll1 o cantor Fá
bio Júnior, na Arena de Shows.
E encerrando a programação do

dia, à 1 hora, a Banda Nova Len

da, no Pavilhão Ilha Grande. No

domingo haverá programação
,I .

cultural e musicaldurante todo
o dia e, na Arena de Shows, às 20
horas, o público poderá presti
giar o show nacional COll1 a dupla
João Bosco eVinícius.

INGRESSOS
PARASHOWS

Os ingresso-s para os shows do
Fábio Júnior e da dupla João Bos
co eVinícius custam:

R$ 15 (pista); R$ 30 (área vip);
R$ 400 por noite (camarote), COll1
direito à entrada de 12 pessoas.
Para os três dias o valor é.R$ 1.000.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 14 de abril de 2011 Geral 13

No sábado, às 20h,
acontece show
nacíonal com o

cantor Fábio Júnior,
na Arena de Shows.

0800 602 9400
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CRÔNICA
. SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA' QUARTA-FEIRA
CharlesZimmermann, CarlosHenrique LuizCarlosAmorim, Elyandria Aparecida

escritor 5chroeder, escritor Escritore editor Silva, escritora

Segredos
la sentiu ciúme. Não, não queria que
ele percebesse o sentimento borbu
lhando em seu olhar. Desviou a face,

__ viu o chão sujo, contemplou o céu es-

curo, depositou sua atenção no barulho dos
carros lá fora. Aqui dentro, a voz estava trêmu
la. Silêncio. Pronto.

Ele não percebeu. Na verdade, suspeitou.
Não, que ideia mais maluca essa. Achou que
tal emoção não combinava com ela. Tão se

gura era ao ponto de nada
comentar, de incentivar
brincadeiras, de so.rrir com
ironia nos lábios. Seria sur

real se sentisse ciúme.
Ela não queria. sentir.'

Tinha medo. Ele teria um

percurso todo a percorrer
sem quaisquer obstáculos
à frente e a invadiria. Talvez

já houvesse a invadido e não percebeu. É.
Mas, não poderia explicar. Não agora.

Ele se entristeceu. Não costumava ser as
sim tão emudecida. Vai ver não lhe agradava
a companhia. Sentiu medo. Permitira que
ela se aproximasse. Procurou por suas mãos
incansavelmente até as encontrar em meio
ao nada, implorando pelo toque dos dedos.

Ela desuniu as mãos aos poucos. Primei
ro a ponta dos dedos, depois as palmas. Não

J

queria que ele se sentisse sufocado por sua

presença. Podia ter cansado. Imaginou não
ser a companhia mais prazerosa naquele
momento. Melhor deixá-lo ir'embora, livre
para não voltar. Estava sem graça. Sentia ci
úme. Sentia raiva de simesma por isso. Sen
tia demais, enfim.

Ele a sentia distante. Parecia perdida em

seu·universo·imaginário. Talvez estivesse ar
rependida. Talvez não quisesse estar ali, en

volta em seu abraço. Como
saber? Não perguntaria, ti
nha receio da resposta.

Ela sonhava em saber

por que ele a acompanha
va. No entanto, não faria
nenhuma menção à dúvi
da que a embalava naquela
noite de céu estrelado. Ti-

"Ela sonhava em
saber por que ele a

,.companhava. No'éntanto,
não faria nenhuma -ençao
," ,dúvida q\le a �;" ,

naquela nO,i
céu estrelá

nha temores inquietando
a. E se a retorno fosse diferente do espera
do? Não suportaria.

Ele sugeriu a despedida. Não queria to

mar o tempo dela, apesar de desejar a pre
sença.

Ela aceitou a partida, mesmo ansiando

por mais alguns minutos 'perdida entre seus

braços.

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

Titilia e o Demonão
Cartas do Imperador Dom Pedro I para a Marquesa de Santos

que se imaginavam desaparecidas foram encontradas, quase dois
séculos depois, pelo autor, num arquivo dos Estados Unidos, e re

velam aspectos insuspeitados da vida sexual e política na corte

imperial. Esses documentos de alto valor histórico nos, mostram
um jovem monarca impetuoso e apaixonado, bem humorado, que
escreve coisas libidinosas à amante, tenta acalmar as crises de
ciúme dela e tem também seus acessos emocionais.

Os vampiros que se mordam
Sátira dos filmes da saga Crepúsculo, o longa traz Becca

(Jenn Proske), adolescente ansiosa que não é vampira, indecisa
entre dois garotos. Antes que consiga escolher, ela precisa lidar
com o pai controlador, que a 'faz passar vergonha, tratando-a
como criança. Enquanto isso, os amigos de Becca se veem às
voltas com seus dilemas amorosos, e tudo vem à tona na festa
de formatura da escola.

CLIC DO LEITOR

A Tina foi recolhida das ruas pelo setor de Zoonoses, recebeu tratamento
completo, e precisa de um lar.Muito mansa e adora crianças. Contato

com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Rio (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - sexta, segunda,
terça e quinta)

• Rio.(Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- sábado, domingo, quarta)

• Cine Breithaupt 2
• Range (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)

,

(17hl0, 19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• O Discurso do Rei (Leg)
(14h20, 19h - todos os dias)

• O Ritual (Leg) (16h40, 21h20
- todos os dias)

JOINVlllE
• Cine Mueller 1
• Rio (Dub)
(14h! 16h30, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller.2
• Esposa de Mentirinha (Leg)

-_

(13h20 - todos os dias)
• Vovó ...Zona 3.: Tal pai tal filho (Dub)
(15h40, 20h - todos os dias)

• As mães de Chico Xavier (Nac)
(17h45, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Fúria sobre rodas (Leg - 3d) (14h20, 16h50,
19h20, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os

dias)

• Cine Garten 2
• VIPS (Nac)
(14h45, �9h30 - todos os dias)
• As mães de Chico Xavier (Nac)
(17hl0, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Range (Dub)
(14h15, 16h45 - todos os dias)
• Mistério da rua sete (Leg)
(19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Sem Limites (Leg)
(14h30, 17h, 19h10, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg)
(13h45 - todos os dias)
• Sexo sem Compromisso (teg)
(16h15, 18h45, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Rio (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h - todos
os dias)

• Rio (Leg) (22h - todos os dias)

BlUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Célia e Bruno tentam impedir que Ka

rina saia para se encontrar com seu noivo.
Arminda leva Joca à Marisa para esconder o
detetive. Nicolau fala com Lilian e Ivo sobre
a manchete da renúncia do vice-presidente.
Karina fala com Flores sobre sua insegurança
em ser primeira dama. Sereno vai ao encontro
de Marta. Tito chama Filomena para uma con

versa, mas a moça o dispensa. Arminda liga
para o detetive e não consegue disfarçar o

ciúme que sente. Teixeira conversa com Célia
e explica os acontecimentos de seu passado.
André vai até a casa de Sônia e ela demonstra
sua vontade em sair de casão

CORDEL ENCANTADO

Açucena e Jesuíno conversam e são surpre
endidos pela presença de Herculano. Patácio
manda Batoré.cuidar da segurança da corte do
rei. Benvinda consegue convencer Herculano a

levar Jesuíno após a morte de Januárío, Dora
da um voto de confiança para Timóteo. Januário
acredita ter decifrado o telegrama do rei. Virtuo
sa reconhece Cristina em uma foto e descobre

que Açucena é a filha do rei Augusto. Guiomar
impede Cesária de acrescentar ingredientes na

comida preparada para o rei. Antônia e Açucena
reclamam por não poderem ir à festa para o rei.
Herculano recepciona Augusto.

MORDE E ASSOPRA
Júlia se reconcilia com Abner e volta a fa

lar sobre a escavação de suas terras. Isaías
instala Plínio no quarto de seu filho sumido.
Lara comenta com Inês que o pai se apaixo
nou por ElainejÉlcio. Pink, Irene e Dorival
decidem seguir o regime- do SPA. Oséas

. convida Pimentel para o seu casamento ,e

Xavier pede para ir também. Celeste tenta

jogar Tiago contra Júlia. Lavínia aconselha
Natália a engravidar. Keiko diz a Akira que
não pode se casar com ele e revela que tem
uma filha. ícaro apresenta Júlia a Zariguim

�

e diz que ele pode descobrir onde estão os

ossos do dinossauro.

INSENSATO CORAÇÃO
Natalie incentiva Douglas a se valorizar

antes de ficar novamente com Bibi, Léo trama
uma forma de se livrar de Nicolas e ficar com
o emprego do rapaz. Pedro volta a andar de
muletas. Bibi fica surpresa ao descobrir que
Henrique é o seu admirador secreto. Pedro
afirma a Wanda que vai lutar para ficar com
Marina e Irene ouve. Léo coloca calmante no

suco de Nicolas. Irene espalha vaselina no

chão onde Pedro vai passar. Léo sugere ficar
no 'lugar de Nicolas. Eunice mostra a foto de
Cortez e Natalie na revista e Clarice fica cho
cada. Pedro cai e Irene entra em pânico.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, os astros enviam

energias positivas para o conví-
vio com colegas e a troca de expe

riências. A dois, os vínculos tendem a se.

fortalecer. Fique mais atento(a) a proble
mas de saúde. Azul-claro.

Hoje, você estará com mais

disposição e isso vai refletir em

seu trabalho. Fazer novos conta
tos será benéfico para a sua vida pessoal
e profissional. Abra-se a mudanças, elas
serão favoráveis para você.

OGÊMEOSAtividades que exijam atenção
.

estão favorecidas no campo

profissional. Os parentes e ami

gos precisam da sua atenção. A dois,
rompimento não está descartado e

,
É hora

de mostrar sua dedicação ao trabalho!

No trabalho, sua mente criativa
.

pode ajudar a agilizar suas ta

refas de rotina. Atividades feitas
em grupo estão favorecidas. No relacio

namento, é tudo ou nada. Use mais sua

intuição e sensibilidade.

No trabalho, tudo que envolva
diversão ou entretenimento vai

fluir com facilidade este dia e

pode trazer lucros. No setor afetivo, seu

magnetismo estará a mil. Ótimo dia para

organizar as finanças.

Não se deixe influenciar pelo
� mau humor alheio. No campo

afetivo, aproveite para viver

momentos intensos ao lado de sua alma

gêmea. Pensar em coisas positivas é a

melhor forma de manter o humor.

LIBRA

� Hoje, você' estará mais

� retraído(a), então, priorize ativi

dades que não necessitem de

interação. A sua privacidade será
fundamental para a vida a dois. Cuide

mais de você mesmo(a), não deixe sua

energia baixar.

ESCORPIÃO
O dia pede que você troque
ideias com as pessoas que tem

objetivos próximos aos seus. No

trabalho, use mais sua imaginação. A

dois, é hora de fazer planos mais concre
tos. Abuse de sua comunicação hoje.

Invista em seus projetos no

'"'..-�" campo profissional, mas não

deixe de lado suas necessi-

dades emocionais e familiares.
Na paquera, há chances de uma nova

conquista. É tempo de animar sua vida

social.

CAPRICÓRNIO
Convém investir na ampliação
de seus conhecimentos. Seu

sucesso profissional dependerá de

sua segurança. No amor, seus desejos
podem se realizar. Aproveife o dia para

aprofundar laços afetivos.

AQUÁRIO
O momento é de reflexão sobre
o que serve e o que não serve

mais para a sua vida em todos os

setores. Um pouco de privacidade vai lhe
fazer bem. Aproveite para melhorar sua

qualidade de vida.

PEIXES
No setor profissional, dividir ta
refas e trocar experiências com

os colegas será muito produtivo.
Se está só, é hora de ir em busca de um

par. Dedique-se mais àquilo que você dá
.

valor na sua vida.

" ., •• I I • l' I - �. l I ) : "

'.'.' .
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Harpista do casamento
real se apresenta no Rio

A harpista inglesa Clair Jones, que vai tocar no ca

samento do príncipe William de Gales, segundo na li

nha de sucessão, e Kate Middleton, vai se apresentar
no Rio de Janeiro. Segundo a 'coluna de Ancelo Gois,
publicada no jornal "O Globo", Clair desembarca na

cidade no dia 24 de maio. Em sua apresentação, ela
vai tocar o mesmo 'repertório do casamento real na co

munidade Pavão Pavãozinho, no RioHarp Festival, do
Música no Museu, que acontece no dia 25.

. Fernandà ,Machado
já namorou dóbi

.

, spõs fotografo
.

Depois
-

de terminar um relacionamento
de. três anos com o fotógrafo Marcelo Fausti

h'l, Fernanda Machado não deu tempo para a

tristeza. Segundo a coluna de Bruno Astuto,
do jornal "O Dia", a atriz logo engatou um na

�oro com 9 diretor Vinicius Coimbra e, agora,
já circula em nova 'companhia, com um il.us
tre desconhecido. faustrni; por sua vez, está
de case com a cantora Alexia Bontempo.

Morre o pai de
Eriberto leão

Nesta terça-feira, 12, morreu Eriberto Monteiro,
de 66 anos, pai do ator Eriberto Leão, de "Insen
sato Coração". Segundo a coluna "Telenotícias",
do jornal "O Dia", o empresário faleceu no Hospital
do Coração, em São Paulo, onde fazia tratamento

de insuficiência coronàriana desde o dia 7 de abril.
Eriberto Monteiro empresariava as atrizes Regina e

Gabriela Duarte.

OIVIRTA-SE

O guarda compreensivo
Sábado pela manhã, um baita sol, o sujeito

põe a família no carro e decidem ir para a praia.
Na estradar' porém, ele é parado por um guarda.

- O senhor está multado - diz o guarda. - Está
acima da velocidade permitida!

- Pô, seu guarda! Não faz isso comigo! O senhor
vai estragar o meu fim de semana assim!

- Não seja por isso! Então, eu vou fazer a multa
com data de segunda-feira!

Segurança de
Kate Hudson
apontou arma

•

para paparazzls
Um dos· seguranças da atriz

Katé Hudson teria apontado uma

arma para os paparazzi durante
passeio da atriz em Angra dos

Reis, no Rio de Janeiro,' nesta
segunda-feira. Segundo o jornal
"O Dia", os fotógrafos foram obri

gados a se afastarem de Kate e

de seu namorado, o músico Mat
thew Bellamy, após a ameaça.
Mas, de longe, os paparazzi con
tinuaram a clicar o casal.

Bono VOX aceita. convite de
lula para pescaria em 2012

Segundo coluna do jornal "O Estado de São Paulo", Lula ganhou novo pareei
ro para pescarias: o músico Bona Vox. Em reunião com o vocalista da banda U2
nesta segunda-feira, dia 11, o ex-presidente chamou-o para pescar no Pantanal
em 2012 e assistir ao Carnaval. Bano teria prontamente aceitado o convite, e
ainda se comprometeu, de acordo com coluna publicada pelo jornal "O Dia", a
colaborar financeiramente com uma instituição que Lula quer criar.

"Só enjôo com peixe", diz
Taís Araújo sobre gravidez .

. Grávida de sete meses, a atriz Taís Araújo re

velou à revista "Contigo" do que mais está .fugin
do durante a gestação. "Sou uma grávida muito

tranquila. Só enjôo com peixe, que sempre gostei
de comer e agora não aguento mais nem sentir o

cheiro", explicou. A atriz espera um menino, fru
to da relação com o também ator Lázaro Ramos.
Será o primeiro filho do casal.

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 3:x3.

ANIVERSARIANTES·
14/4
Adelina de Souza

ÁlidaSpecht
Alirio S. Dalsochio
Amanda da Costa

Beatriz M. Da Silva Leite
Bruna Giovanella
Caio A.Henke

Ederson Engel
Eduarda C. Cibicheski
Eduardo 8aumann

Eyshela G.Machado
Geórgia M. Rossweiler '

Ieda P. Wintrih
lsolde Lenzi •

Ivan A. Garraffa
Ivoni F. N. Brock
JonasTri

Julia de Ávila
Juraci Satler

Kleber L. Mathias
Lídio Lux

Lucas F. Gonçalves
Luciane Fietz

Maicom L. Bras

Maria A. Guimarães

. Maria de S. Zapella
Mariana C. Urbim

Marine Andreatta
Michelle Michels
Neli Horriburg,
Nelson V. Spézia.
Osvaldo P. Filho

Rafael Niewenhoss·
Rafaela Barreto
Regilene Hinse::hing '.

PosaneMakaruck
iI"

Roseli S. AuguSto
Tatina Machaâo

'\1,
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Grude
egundo uma figura badalada que se destaca na noite jaragua

....... ense,
a galera feminina, principalmente as balzaquianas, es-

tão desesperadas. Os "cuecas de plantão" riem precisam mais
.... ir "caçar" garotas, pois agora elas avançammesmo. E nem im

porta idade, teor etílico, nada, realmente tem uma galera por aí faci
nho, facinho ... Será?!. .. Ficaminha dúvida...

lio Tironi
Segundo a assessoria do

PSDB, o empresário Lio Tironi foi
à Itália representar a Estofados
Tironi na Feira de Móveis de Mi
lão, uma da mais importantes do
mundo, e não curtir a sua nomea
ção na SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional), como citei
na coluna de ontem. A viagem
estava marcada há seis meses.

Festão
As Lulus já agendando cabe

leireiro e os Bolinhas já passando
a camisa social. Além de provi
denciarem presentes, claro! Toda
essa arrumação por causa da fes
ta de aniversário do presidente
da Câmara de Vereadores de Iara
guá do Sul, Jaime Negherbon, dia
29. Como o vereador é do bem, vai
rolar, mesmo, é um festão!

As prateleiras e araras da loja Bonequinha de Luxo estão

super recheadas de novidades da coleção outono/inverno.
E nomes como Osmoze, Equus Jeanstyle e WJ Couros fazem
parte do catálogo de marcas famosas. Vale conferir!

leitor fiel
O leitor fiel de hoje é Maiko

Ochner. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

.

dias. Valeu, mesmo!

NAS RODAS
• Patrícia Baumann,
personal certificada
pelo renomado instituto
Gano Personal Systems,
metodologia criada pelo Dr.
Professor José Carlos Gano,
"

personal Trainner das
celebridades brasileiras",
vem com novidades no
ramo estético, em Jaraguá.
Aguardem! .

• A senhoraMilda M. Muller
ainda está recebendo o

carinho dos familiares
e amigos pelos 78 anos,
comemorados dia
9 de abril.

• Fala sério! Os
banheiros do salão da
Sociedade Amizade são
abundantemente mais

elegantes e bem decorados

que muitos toalletes de
mansões de celebridade.

"Chique no úrtimo"!

Dica de
quinta-feira

Curtir a'London Pub. Hoje tem
muito sertanejo.

"
Prefiro gostar dos seres
humanos do que amar a

humanidade.
nosenlFAon

"

Socorro!
Como são às coisas: ontem,

algumas figuras da urbe sorriso
que não tinham um pinto para

dar água, hoje, se acham o gás da
Coca-Cola. Acuda-me!

Onde comer bem
No restaurante do Posto

Mime, comandado pelo
habilidoso ala direito, Iuvenal,

Falha nossa!
Lise Bento, da Esquadrias

Bento, estreia idade nova dia 22
de maio, e não dia 22 de abril,
como havia registrado na coluna.
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Marili Zanotti (C) com as filhas Naiara (E) e Nayne

Zenaide Wippel, Wanessa Esbistskosky
e César Adriano Pereira

Guido Bretzke com a esposa Meire
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Tânia Krause, presidente da AMA
Cássios Gonçalves e Marili Zanotti

AMApromove
O tradicional

HappyHour
o ClubeAtlético Baependi

foi palco do HappyHour da
AMA (Associação dosAmigos

dosAutistas) na noite de ontem.
O evento é realizado todos os

anos, com o objetivo de angariar
recursos para as atividades

em Iaraguá do Sul. Entre as

atrações estava o desfile de moda
patrocinado pelas lojas Lez a

Lez, Arezzo, Iomar e Ravelli, além
de sorteio de brindes. Quem

participou do evento teue não só

a oportunidade de confraternizar,
mas também deficar por dentro
das tendências da moda. As fotos
dos desfiles podem. ser conferidas

no blogModa Blush, no site
www.ocorreiodopovo.com.br.

Paulo e Ana Demo

Especial 17

FOTOS HORST BAÜMLE/DIVULGAÇÃO

Janete da Costa, Rosângela Tepassé Schmitz e Eliete Cavaguioli

Vereador Jean Leutprecht com a esposa Samira

Antídio Aleixo Lunelli, Crislaine Karolina Herzer, Viviane
Cecília Lunelli, Ana Laura Lunelli Bosse e Odair Fabiano Bosse

Caio Tomazzoni e Rita Tomazzoni
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P SI

Fernando Henrique lança siteI

f

Página virtual deve ser lançada dia 18 de junho, dia· em que ex-presidente cornpletaBü anos
/

Para' fortalecer o movimento
de oposição ao governo
Federal, Fernando Henrique
Cardoso criou um site.

om a contribuição de
tucanos e intelectuais,
o ex-presidente orga

..... niza o 'lançamento de
uma comunidade virtual para
a discussão de propostas po
líticas e econômicas para o

Brasil. O portal que pretende
adotar um padrão de rede so

cial, com a: extensão de con

teúdos para o Twitter e Face

book, tem a meta de reunir
até um

. milhão de usuários
e deve contar com um arn

plo time de blogueiros. Até o

momento, foram convidados

para colaborar com a iniciati
va FranciscoWeffort, Soninha
Francine, Gustavo Franco, Pe
dro Abramovay e Paulo Rena
to Souza, entre outros.

O ex-deputado federal
Xico Graziano,."assessor dó

ex-presidente, tem idealiza
do o projeto que, segundo
ele, vai receber o nome de
"Observador Político" e terá
como mote o princípio de
olhar, participar e espalhar
a informação. O lançamento
oficial do site está programa
do para 18 de junho, dia em

que o ex-presidente completa
80 anos, mas ele deverá entrar
no ar em maio. "O objetivo é
oferecer uma plataforma para
a discussão de temas atuais,
partindo do ponto de que

. essa discussão é pouco feita

pelos partidos políticos. Ela
será aberta, transparente e

apartidária, como em qual
quer rede social. É um convi
te para que as pessoas criem

paginas, discutam e se tor

nem observadores", explicou
Graziano.. complementando
que o papel atual da oposição .

deve ser um dos temas discu
tidos na nova rede.

• Agência Estado

I
I

PREVISÃO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

Fernando Henrique lidera movimento de oposição ao Governo Federal

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 31°C

SEXTA

MíN: 19°C
MÁX: 30°C

SÁBADQ
MíN: 18°C
MÁX: 31°C

DOMINGO

MíN: 18°C
MÁX: 28°C

('lli m � W/� �I� ./��A
.

1.,01 �"J m �"j"q�

Tempo segue
instável e 'com
chuva isolada'

MAfRA
.....
18°27°

\
[

RIO DO SUL
.....
17928°

'INCÊNDIO
Risco em alta por .,

toda Santa Catarina
LAGES
......

Com a passagem de uma

frente fria pelo Estado nesta

quinta- feira, o tempo continua
com pancadas isoladas de chuva,
commaior intensidade no litoral,
e durante a madrugada no inte
rior do Estado.

Apesar da chance de chuvas,
o risco de incêndios está elevado
em todo o Estado, com chances
mais baixas na divisa com o Pa
raná e no Sul do Estado. Área de
maior fisco é na região do muni

cípio de Chapecó.

P'al'(llalmi;Jllta NulJlado Instáve!
NHb!;:ãfhO

•

"
- É um convite

para queas
. pessoas criem

páginas, discutam
e se tornem

observadores.
FERNANDO HENRIQUE

"

Ex-presidente
,

cobra posição
Entre as propostas, o ex

presidente Fernando Henri

que Cardoso propôs em ar

tigo divulgado ontem, para a

revista "Interesse Nacional",
que a oposição se' aproxime
da classe média e pare de

disputar com o PT a influên
cia sobre o "povão", opinião
que gerou comentários tanto

positivos como negativos de
membros do PSDB.

JOUiVlllE /,1.....
-

20°29°

I·
JARAGuA·DO SU�
....
200 31.0

I

r'

BtUMENAU
......
19° 31° l .

. I
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Mercado Regional .

Lourival Karsten
Retorno do ICMS

principal fonte de recursos para os muni

cípíos é oretorno do ICMS recolhido pelas
empresas ao governo estadual e do qual
um montante - baseado no movimento

econômico - é recebido pelas Prefeituras dos diver-
sosmunicípios. Em 2010, Jaraguá ao Sul continuou

" em quarto lugar com.retomo de R$-l14,9"ri1ilfiões,
seguido por FIOldanó_Roli,s com R$ l(l2,4 milhões.
A liderança continuou sendo de loínvílle com R$ .

253,89 milhões, segUido por Itajaí com R$ 153165
milhões e em têrceiro Blumenau com R$ 137,17
rnílhões.Observe-se que o retorno da muniçlpe- .

lídade jaraguaense é muito. bom, cOJll'p,atando as

populações dos diversos municípiQs.
'

Pedágio
Não faltaram vozes a favor da introdução

de pedágios nas rodovias estaduais na plenária
da Acijs/Apevi no último dia 11. O raciocínio é

simples: é preferível pagar e teruma rodovia em
boas condições do que pagarpelos danos ao ve
ículo, Omesmo vale para o desperdício de com
bustível com os enormes congestionamentos.
Para os políticos, é uma decisão espinhosa, mas
o governo estadual tem estudos neste sentido e

sabe onde isto seriaviável, em trechos com trân
sito demais de cinco mil veículos/dia.

Novo coordenador do Feirão do Imposto
Tiago Coelho Przywitowski, contador.con

sultor na área tributária e diretor da Fiscall -

Soluções Fiscais de Jaraguá do Sul, assumirá
no próximo dia 3 de maio, na CNI em Brasília,
a Coordenação Nacional do Feirão do Impos
to pela Conaje (Confederação Nacional dos
Jovens Empresários), um projeto legitima
mente catarínense que nasceu em 2003 em

Joinville através daAcij Jovem (Núcleo de Jo
vens Empresários daAssociação Comercial e
Industrial de Joinville). O objetivo do Feirão é

o de mostrar de forma transparente a carga
de impostos pagos pelo contribuinte sobre

serviços e bens de consumo. O Feirão do

Imposto também foi ponto de partida para
deflagrar uma campanha nacional acerca
da alta carga tributária, mobilizando toda
a sociedade civil para a causa de informar

e, sobretudo, educar a população sobre o

quanto se paga de imposto. Tiago é também
coordenador do Núcleo de Jovens Empreen
dedores, daAcijs/Apevi.

Weg faz doação ao FIA
Em uma solenidade na sala de reuniões da

prefeitura na tarde desta terça-feira, a Weg
Motores fez uma doação de R$ 90 mil ao FIA

(Fundo da Infância e Adolescência). Represen
tau a empresa o diretor de Recursos Humanos,
Luiz Ângelo Noronha Figueiredo, que fez a

entrega do envelope com o cheque à prefeita
Cecília Konell, na presença da presidente' do
Conselho.Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA), Tânia Krause e

da secretária municipal da Assistência Social,
Criança e Adolescente, Edimara de Souza.

O diretor de Recursos Humanos daWeg res

saltou que a empresa tem procurado estar pre
sente em todas as ações da comunidade, acres
centando que neste ano mais ainda, "porque irá

completar 50 anos de existência". Sobre a destina

ção dos recursos, Noronha Figueiredo afirmou que,
a intenção é direcioná-los ao Hospital Jaraguá, es
pecificamente para a construção da ala de cardio-

logia.A presidente do CMDCA, órgão que regência
a conta do FIA, diz que o conselho irá analisar os
projetos em que possam ser aplicados estes recur
sos. "Já aprovamos e direcionamos outros recursos
ao Hospital Jaraguá, em projetos voltados para a

infância e adolescência", afirmouTânia.
DIVULGAÇÃO

I

Novo negócio
Secretário Valdir Cobalchini revelou que o governo

estadual pretende firmar parcerias com os municípios
para construir e reconstruir pontes de pequeno porte
utilizando umnovométodo. Os projetos padronizados'
para diversas extensões de ponte serão produzidos pela
área técnica estadual. Omunicípio entrará com o custo

das cabeceiras e o Estado fornecerá a estrutura da pon
te. Espera conseguir uma grande redução no custo, o

que é totalmente possível, pois licitando dezenas ou até
centenas de pontes de uma vez, será viável a produção
industrial dasmesmas e bastaráum equipamento para
colocar toda a estrutura daponte no lugar.

. .. . .. ........
-

'_". -- _ _

- _.

-:; _" -7,."..
_. -

.-
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.. .... -.. .. � -

o caso

Vale
A pressão do governo final

mente fez efeito e aVale troca seu

presidente em maio. Trata-se de
um caso lamentável, pois Roger
Agnelli está saindo porque defen
dia os interesses dos acionistas
em detrimento dos interesses do

governo brasileiro. Resta saber
como ficará o retorno dos mi
lhões de investidores minoritá
rios da empresa. O lucro de R$ 35
bilhões para 2011; no entanto, já
está encaminhado.

.Ecenema 19

N3fWlJK
DSSDE19U

(47)3373-8008
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
sala 01 - Centro - Jarag�á do Sul-SC
jaraguadosul@casadonotebook.com.br
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Baumann
No dia 14 de abril de 2000 pas

sou a ser denominada Baumann
'

Ind. e Com de Aços o empreendi
mento que nasceu em lo de julho
de 1993. Utilizando modernos

equipamentos para corte e confor

mação de aço, aBaumann tornou
se uma fornecedora de partes para
muitas empresas de nossa região,
com ganhos para ambas as partes.

Grupo meta
Comemora 20 anos este grupo

de empresas que atuam na área de
contabilidade, RH e sistemas, entre
outras áreas. Sua sede é em Joinville
com filial em Iaraguádo Sul.

Acidentes
. Um estudo aponta para 127

pontos em rodovias do Estado

que -são responsáveis por 76%
dos acidentes com mortes nos

últimos anos. A próxima etapa
será estudar cada ponto e reali
zar obra de correção das even

tuais deficiências' encontradas.
Certamente será muito impor
tante para deixarmos de ser o

vice-campeão nacional em aci
dentes nas estradas.

INDICADORES

- - - .. - . - . - - - - - -
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VOLEI

Jairo perto da final daSuperliga
Jaraguaense fala sobre a nova fase na carreira e a experiência de estar em grande clube
JARAGUÁ DO SUL

Há nove meses no Vôlei
Futuro,ojaraguaense
Jairo Medeiros, 21 anos, já
sente na pele o que é estar
em um time grande.

_... evelado pela Marisoll

_c FME, Jairo é o camisa 14

da equipe semifinalis
ta da Superliga de Vôlei

Masculino, que decide amanhã,
às 20h, com Cruzeiro, uma vaga
na final da competição. Apesar
de não ser o titular absoluto - é
reserva de Ricardinho (ex-joga
dor da seleção brasileira) - Jairo
mostra sua evolução com a con

quista da vaga de segundo levan
tador do time paulista. Ele foi
contratado pela equipe deAraça
tuba como o terceiro na posição,

. mas esse ano foi promovido à re
serva direto de Ricardinho.

O segredo para, aos poucos,_
conquistar espaço em um grande

time é explicado por Jairo: "Estou
absorvendo todos os conheci
mentos que me passam". Além
de Ricardinho, o jaraguaense
atua ainda com Leandro Vissoto,
Lucão e Mario Junior, atuais atle
tas da seleção brasileira. Porém,
o fato de ser substituto direto de
um dos melhores na sua posi
çãoé o que mais chama atenção.
"Ter a ajuda do melhor levanta
dor do mundo é uma oportuni
dade única".

Sobre as convocações para a

seleção brasileira (em 2009 ele foi I

campeão mundial juvenil) Jairo
disse que serviram para evoluir.
"Me ajudou a ficar mais prepa
rado para os campeonatos adul
tos que agora disputo". Voltar a

vestir a camisa verde e amarela
como adulto é, com certeza, o

maior sonho do levantador. Mas
ele sabe que falta muito para al

cançá-lo. "Este é um sonho para
todos os atletas, mas acho que
ainda estou longe do nível que
os, levantadores da seleção estão

hoje em dia", confessou.
-

Jairo defendeu a seleção juvenil em 2009 e disse que experiência serviu para prepará-lo para um time grande
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FUTSAl

J sente ansiedade da estreia
Em partida equilibrada, equipe perde por 3x2 para Rio do Sul naArena Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

A grande vilã da ADJ/FM E,
novo time de futsal adulto
da cidade, na noite de
ontem foi a ansiedade.

equipe comandada por
. Renato Vieira sentiu o

peso da estreia e acabou

perdendo para o Rio do
Sul por 3x2 em partida equilibra
da. O primeiro tempo foi uma
chuva degols perdidos dos joga
dores jaraguaenses que estavam

visivelmente ansiosos na. estreia
da Divisão Especial do Estadual.

Depois de sentir a pressão da
ADJ nos primeiros 20 minutos
de jogo, o time riusulense abriu
o marcador com Deco faltando
50 segundos para encerrar o pri
meiro tempo. Na volta do inter

valo, com apenas 2min53, lona
than chutou forte de fora da área
e empatou a partida. Mas aos

cinco minutos deu um branco
na equipe que levou dois gols se
guidos aos 5min10 e aos 5min58,
com Joan: 3x1 para os visitantes.

Os gols desestabilizaram o

time jaraguaense que só conse

guiu voltar a encaixar as jogadas
aos 10min58, com Charles fazen-

do 3x2. Depois disso o técnico
Renato Vieira tentou Cleber com

goleiro-linha, mas confessou que
a jogada foi pouco ensaiada e, por
isso, não surtiu o efeito espera
do. "Não treinamos a situação de

goleiro-linha, mas o que nos atra

palhou foi ansiedade da estreia.
Com a sequência do campeonato
o time vai ganhar mais consistên
cia", admitiu Renato.

"
Com a sequência
do campeonato o
time vai ganhar
mais consistência.

RENATO VIEIRA,
TÉCNICO DA ADJ/�ME.

"
O ala Charles, que perdeu várias

oportunidades e marcou o segun
do gol da ADJ, disse que a equipe
estava mesmo nervosa e lamen
tou o resultado negativo. liA equipe
pressionou e teve personalidade,
mas o resultado não veio", declarou
Charles. O próximo compromisso
daADJ pelo Estadual será no sába

do, 16, às 20h30, contra aHering, de'
Blumenau, no Ginásio do Sesi.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

NATAÇÃO
Selecão catarinense

�
,

conquista troféu
A seleção de natação de Santa Catarina, formada por nove atle

tas da Ajinc/Arroz Urbano/FME, voltou dos Jogos da Juventude Bra
sil Itália, em Belo Horizonte, com o título geral da competição na

natação. Os destaques foram Btuna Píccoli, com primeiro lugar no
50m borboleta eVitor Dalcanale ouro no 50m peito. No revezamento
4x50m feminino Ana Beatriz, Bruna, Giulia e Ana Carolina ficaram
com a prata. Já os garotos Ionathan, Luis, Luan eVitor faturaram ouro

no revezamento 4x50m livre masculino.

FUTSAl
Sub-15 estreia com
aproveHEmnentoto�

A equipe sub-15, CEJ/AfortlColor Química/Grãfica Régis/Mega
Cred/FME, estreou no Estadual com 100% de aproveitamento. O pri
meiro jogo, que aconteceu no fim de semana na Arena Iaragua, foi
contra Schroeder e o equilíbrio e rivalidade entre as equipes tornou
o duelomuito equilibrado. Mesmo assim, Iaraguá triunfou por 6x3. O
segundo jogo foi contra Camboriú e os meninos venceram por 4x2. O

próximo compromisso do futsal de base jaraguaense será a estreia do
sub-l l e do técnico Ricardo Kuhn amanhã, às 19h, contra AABB de

Joinville e sábado, às 15h, contia Camboriú.

EDUARDO MONTECINO

Com chute de fora da área, Jonathan marcou o primeiro gol da ADJ/FME na Divisão Especial do Estadual

;
,
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Santos fazjogo de vida
ou morte na libertadores

DA REDAÇÃO,
o Santos precisa da vitória

sobre o Cerro Porteüo, hoje, às

20h30, no Estádio General Pablo

Rojas, emAssunção, no Paraguai,
para se manter: vivo na luta pela
vaga nas oitavas de final da Li
bertadores. O time santista está
em terceiro lugar no Grupo 5,
com cinco pontos ganhos (três
atrás do adversário paraguaio e

a quatro do líder Colo Colo). As
sim, um empate acaba com as

chances de classificação.
Para agravar ainda mais a

situação santista, o recém-con
tratado técnico Muricy Ramalho
não terá dois dos principais jo
gadores do time no jogo em As-"
sunção: Neymar e Elano estão

suspensos. Mesmo diante das

dificuldades, os jogadores pro
metem presentear o Santos com
uma vitória para marcar posi
tivamente o 99° aniversário de

fundação do clube, que acontece
nesta quinta-feira. Com as au

sências dos atacantes Neymar e

Zé Eduardo, ambos expulsos, o

ataque será formado por Maikon
Leite e Keirrison. No meio-cam

po, o volanteArouca volta depois

de longo tempo parado.
Já o Grêmio encara o Oriente

Petrolero, às 22h45, pela última
rodada do Grupo 2, em Santa
Cruz de la Sierra, na Bolívia. Com
dez pontos ganhos, o Tricolor
Gaúcho ocupa a segunda colo

cação e já garantiu classificação
para as oitavas. Lanterna da cha

ve, com apenas três pontos, o

Oriente está eliminado. O Junior
Barranquilla, que tem 12 pontos,
é o líder.

, I

11
II

I
}

ii
Thiago Ribeiro comemora após marcar para oCruzeiro diante do Estudiantes

JOGOS PELO BRASil
C A DO B ASll

Palmeiras e
Vasco abrem
vantagem
Avaí chega a fazer 2xO no Botafogo,
mas cede à empate fora de casa

Diante do Oriente Petrolero,
o técnico Renato Gaúcho não
contará com os meias Douglas
e Carlos Alberto. O primeiro de
les foí vetado do confronto por
causa de uma gripe, enquanto
o segundo acabou descartado
do duelo após ser liberado dos
treinos na última semana para
resolver problemas particulares
no Rio .. Sem os dois jogadores,
Vinícius Pacheco é o favorito a

entrar no time.

• COPA DO BRASIL
• ONTEM

Botafogo 2x2 Avaí
Bahia 1x1 Atlético-PR
Santo André 1x2 Palmeiras
Náutico Ox3 Vasco
• HOJE
20h30 - Coritiba x Caxias

• TAÇA UBERTADORES
• ONTEM
Estudiantes Ox3 Cruzeiro
• HOJE
20h30 - Cerro Portefío x Santos
22h45 - Oriente Petrolero x Grêmio

-

DIVULGAÇÃOjSANTOSFC

DA REDAÇÃO
Dos quatro jogos da Copa
do Brasil que aconteceram
ontem à noite, apenas
Palmeiras e Vasco
saíram vitoriosos.

Daniel, e poderá até perder por
lxO no jogo de volta, no dia 21 de

abril, no Pacaembu. Diante de urn
" -

adversário que já está rebaixado
no Paulistão, o líder do campeo
nato estadual ampliou a sua série

invicta, somando agora 15 jogos
sem,derrota. Kleber, que perdeu
dois pênaltis na noite, sendo que
um conseguiu o rebate, anotou os

tentos palmeirenses. O zagueiro
Anderson fez aos 43 minutos.

Já o Avaí e Botafogo empataram
em2x2, no Engenhão.Um resultado

que poderia ter sido ainda urna vez
que a equipe catarinense chegou a

abrir 2xO. De toda forma, oAvaí leva
para casa a vantagem de poder em- ,

patar por até lxl, na próxima quar
ta-feira, na Ressacada.William, aos
13, RafaelCoelho, aos 22, marcaram
para o Leão, mas Herrera, aos 23, e
Loco Abreu, aos 44 minutos empa
taram para oAlvinegro.

I>
I j

�-om õtíma atuação, o Vasco
deu nesta quarta-feirá urn

passo gigantesco para dis
......putar as quartas de final da '

Copa do Brasil. Com gols do zagueí-
'

roDedé, domeiaBernardo e do ata
cante Alecsandro, a equipe carioca
derrotou o Náutico por 3xO, no Es
tádio dos Aflitos, em Recife. Assim,
pode até perder por dois gols de di
ferença no jogode volta.

O Palmeiras ficou em vanta

gem para garantir vaga nas quar
tas após 'derrotar o Santo André

por 2xl, no Estádio Bruno José Sem poder treinar no campo, Santos realizou atividade dentro do hotel

•
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Região irá receber
mais policiais civis
Novos profissionais começam a trabalhar em 15 dias
JARAGUÁ DO SUL vos profissionais. O delegado re

gional Uriel Ribeiro espera que,
até fim do ano, a SSP envie um

total de 14 policiais para reforçar
o efetivo na região. Para atender
o Vale do Itapocu existem atual
mente 35 policiais civis, sendo 25

agentes, quatro escrivães e seis

delegados, incluindo o delegado
regional, que atua somente na

área administrativa.
O efetivo destinado a Jaraguá do

Sul faz parte de uma turma de 202

policiais civis que participaram do
curso de formação e capacitação
da Academia da Polícia Civil e se

formam na próxima segunda-feira,
18. Entre os formandos estão dele-

Nas prÓXimas duas
semanas, O' Vale do
Itapocu receberá um

reforço no efetivo da
Polícia ·Civil.

informação é da asses

soria de imprensa da
--

. Secretaria Estadual de

Segurança Pública. O
número de policiais que será des
tinado para a região ainda não

foi definido, mas existe a possibi
lidade de virem de sete a dez no-

gados, escrivães e agentes.
Ainda de acordo com o órgão,

a ideia é não pulverizar a distri
buição dos policiais pelo Estado,
mas sim beneficiar as cidades
com maior defasagem de profis
sionais, como é o caso de Jaraguá
do Sul, Joinville, Chapecó e Pa

lhoça. Para os próximos três anos
está prevista a formação de mais
600 policiais civis. SantaCatarina
tem hoje cerca de 3.400 policiais
civis em atividade e, de' acordo
com a SSp, este número deveria
ser, no mínimo, o dobro.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Representantes do Aconseg visitaram a Secretaria de Segurança Pública para solicitar melhorias na região

Carência também acontece na PM
A região também enfrenta ca

rência no efetivo da PolíciaMilitar.

Hoje, Iaraguá do Sul tem 160 poli
ciais, mas, segundo levantamento
realizado pela corporação, a cida-

de deveria ter pelomenos 215 para
dar conta dos atendimentos. Para
reduzir o déficit que acontece no
Estado, a SSP abriu um concurso
no ano passado para distribuição

de 1.858 aprovados em todas as

regiões de Santa Catarina. A re

gião Norte, que engloba 18 mu

nicípios, deve receber 49 poli
ciais ainda este ano.

COMITIVA SOLICITOU MAIOR EFETIVO, NOVAS E VIATURAS E MAIS CÂMERAS DE SEGURANÇA

Aconseg faz reivindicações em Florianópolis
Na última semana, os presi- no efetivo policial, novas viatu

dentes da Aconseg (Associação ras e mais câmeras de monito
dos Conselhos Comunitários de ramento para a região. Os repre
Segurança) de Iaraguá do Sul, sentantes da comunidade foram
Edir Ellwanger, e de Joinville, Síl- recepcionados pelo coronel da
via de Aguiar Zavatini, fizeram Polícia Militar, Fernando Rodri
uma visita à SSp, onde foram rei- gues de Menezes, que prometeu
vindicar basicamente o aumento buscar o atendimento aos pedi-
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dos namedida do possível.
Segundo a assessoria de im

prensa da Secretaria, nos pró
ximos dias será aberta licitação
para compra de viaturas e um

número ainda não definido de
câmeras de monitoramento será
enviado à região ainda este ano.

ESTADO D� SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275·000 • SCHROEDER - SC
, . Caixa Postal 01 • Fone/fax: (O xx 47) 3374·1191

'c;õ:: �,�-<�:} e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br • site: http://www.schroeder.sc.gov.br
l�íf.ljª!f,'i!�

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N°. 01/2011-PMS -

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao

parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a

Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Concorrência n", 01/2011- PMS, Processo de

licitação n", 13/2011 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por
ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de

obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica na Rua 03 de Outubro,
extensão de 2.760m, perfazendo uma área total de 28.207,50m2, no Município de Schroeder/SC,
de acordo com Contratos de repasse nO 329.601-29-2010 e 333.533-71/2010, com o Ministério
do Turismo e contratos de repasse n° 330.053-16/2010, 330.013-24-2010 e 329.051-72-2010,
com o Ministério das Cidades.

Empresa vencedora: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

.

Valor da proposta vencedora: R$ 1.550.429,60 (um milhão quinhentos e cinquenta mil e quatro
centos e vinte e nove reais e sessenta centavos).
Schroeder, 12 de abril de 2011.

Felipe Voigt • Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA·
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275·000· SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 • Fone/fax: (O xx 47) 3374·1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br • site: http://www.schroeder.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO N°. 68/2011-PMS
PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 13/2011 - PMS· MODALIDADE

CONCORRÊNCIA N°. 01/2011 • PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO. 83.102.491/0001-09,
com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n". 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.620.927/0001-
12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, n". 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim,
Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de

obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica na Rua Õ3 de Outubro,
extensão de 2.760m, perfazendo uma área total de 28.207,50m�, no Município de Schroeder/SC,
de acordo com Contratos de repasse nO 329.601-29-2010 e 333.533-71/2010, com o Ministério
do Turismo e contratos de repasse nO 330.053-16/2010,330.013-24-2010 e 329.051-72-2010,
com o Ministério das Cidades, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e de
mais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório.

Valor do contrato: R$ 1.550.429,60 (um milhão quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos e

vinte e nove reais e sessenta centavos).f

Data da Assinatura: 12/04/2011 - Vigência: 31/12/2011
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-E$ThDODE SANIA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca deJaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca n° 1589
_

Telefone: (47) 3273-2390 • Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

ED�DE�ÇÃODEPR�TO
Nos termos cio artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, 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: 174927/2011 Sacado: AMANDA SILVA DE OLIVEIRA Endereço: RUA IOAO MARCAlTO 265 SL 03 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-670 Credor: RCF INCORPORADORA LTDA Portador: - Espécie: DW - N°Titulo: Npooo1654
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,46 - Vencimento: 30/03/2011

Apontamento: 174928/2011 Sacado:AVEMAQSUL INDUSTRIALLTDAME Endereço: RALBERTO UTPADEL 6002 - IARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: SIPARCOMERCIODE PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA Portador: - Espé
cie:DW - N°Titulo: 121637-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$123,75 - Vencimento: 04/04/2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 174980/2011 Sacado: CATARINATEXTIL ITDA Endereço: RUA JOSETEODORO RIBEIRO 2555 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89258-010 Credor: INSTAlADORAELErR CONTIlTDA Portador: - Espécie: DMI - N''Titulo: 14392-1-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 318,01-Vencimento: 17/03/2011

Apontamento: 174974/2011 Sacado: COMUNIDADE EVANGELICA LUT: J. SUL Endereço: AV BEIRA MAR 864 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: - Credor: INACIO CHUDEK Portador: MAXIPLUS / GOLFINHO IND.CÇ}- Espécie: DMI - N' Titulo:
N/007/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 750,00 - Vencimento: 06/04/20!l

Apontamento: 174935/2011 Sacado:D ITALIAIND COMERCIO DE SORVETES lTD Endereço:RUACAMILOPICOilll77
- JARAGUADOSUL- CEP: Credor: MERCOFRICON S/A Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 0000097215 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$16.249,87 - Vencimento: 25/03/2011

Apontamento: 174992/2011 Sacado: ESPACO N CONFECCOES LTDA ME Endereço: RUA ANGELO SCHTOCHET, 100-
CENTRO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-520 Credor: LUNEill INDUSTRIATEXrIL ITDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 0004831503 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.954,08 - Vencimento: 03/04/2011 .

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

Apontamento: 174943/2011 Sacado: FARMASHOPING ITDA Endereço:AVGEfUUOVARGAS 268 - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89251-000 Credor: NEOBRAS DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
068116-111- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 408,89 - Vencimento: 30/03/2011

Apontamento: 174835/2011 Sacado: FERNANDO DASILVARUBIO Endereço: R FRIEDRICHWSONNENHOHL 122 CASA
- VIlA lAlAU - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
131035260 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.245,35 - Vencimento: 19/08/2010

Apontamento: 174862/2011 Sacado: FUVERS INFORMATlCAlTDA. ME. Endereço: RUAMARlNAFRUTUOSO 585 SAlA
02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Credor: SETUP INFORMATICA ITDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
0000000009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$170,00 - Vencimento: 30/01/2011

Apontamento: 174906/2011 Sacado: FRANCISCO CARLOS DOS REIS Endereço: BARAO DO RIG.BRANCO 504 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: - Credor: CNALCONFECCOES E CAlCADOS ITDAME Portador: ANDISAT COM. DE ELE. Espécie:
DW - N°Titulo: 0028/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 175,00 - Vencimento: 02/04/2011

Apontamento: 174661/2011 Sacado: KATIA GIOVANI XAVIERWELKER Endereço: RUA OITO HILBRECHT, 1907 - ex 03
SERVID - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAT. CONSTR. HORIZONTE ITDA ME Portador: - Espécie: DW - N"
Titulo: 04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 18/03/2011

Apontamento: 174766/2011 Sacado: MASTER FRIOMANUTENCAO DE EQUI Endereço: RUACORONELPROCOPIOGO
MES DE OLNEIRA 1277 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: - Credor: BANCO INDUSVAL SA Portador: MASTERFRIO IND. E
COM. DE REFREspécie: DMI - N'Título: 1 015241- Motivo: falta de pagamentoValor: R$199,40 - Vencimento: 01/04/2011

Apontamento: L74655/2011 Sacado: RICARDO DUARTE PIRES Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1000 APT 02 -

ILHADAFIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:ADEMIR SADZINSKI Portador: - Espécie: CH - N°Titulo: 850222
6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.000,00 - Vencimento: 15/08/2009

----Apontamento: 174837/2011 Sacado: SONlAMARCIA ANACLErO Endereço: RUA FRANCISCO GREITER 0001- RI
BEIRA0 CAVALO - Jaraguádo Sul-SC - CEP: - Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo:
131020933 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.116,53 - Vencimento: 14/0112009 '.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/'"------------------------

Apontamento: 174778/2011 Sacado: VAlDEMIRO SCHUlZ Endereço: ClARAHANIMAN, 829 - JARAGUÁDO SUL-SC
CEP: 89260-560 Credor: MUNDIALQUADROS E.DESENHOS ITDA Portador: - Espécie:DW - N°Titulo: 376 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$109,00 - Vencimento: 29/03/2011
----------------------------------------------------------------.)-----------------------------------------------------------------------------

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 14/04/201L
Jaraguá do Sul (SC), 14 de abril de 2011.

-

ManoelGustavoGriesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15
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Gol G4 1.0 2011 Total Flex
a partir de R$

23,.990,
Novo 6011.0 2011 Total Flex 4 Portas

Preço com
nota fiscal

. de fábrica .
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" Para-choque na cor do veículo
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Porto-malas revestido de carpete

VENHA CONHECER O NOVO JETTA Antes de comprar Compare
Promoções validas até 15/0412011 para veículos com píntura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10111, cód, 5U11 C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.930,00. Direção hidráulica, Pacote Trend
e Módulo Comtort por R$990,00 (pacote referência W421W43+P09) válidos somente para compra de Novo Gol 1,0 e 1.6. CET para esta operação: 16,60% a.a IOF e cadastro lnclusos nos cálculos das prestações e n06 CETs. Despesas de
Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET, Garantia de 3 anos para a Linha Voikswagen 2010/2011 , sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem
em componentes Internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80,000 km). É necessário para a sua utilização ó cumprimento do ptano de manutenção. Para mais informações, consuíte um Concessionário Volkswagen
autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 7012834. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br.Velcuios em conformidade com
a Proconve.

... Caraguá Auto �lite
A escolha perfeita

www.autoeJite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN
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BELO! COMO PREVENIR E TRATAR!
HOje em dia, numa sociedade em que se valoriza cada vez mais a aparência
física, é importante ter vários cuidados com a sua imagem. Um dos problemas
que afeta muitas pessoas é o cabelo, ou a falta dele. Toda a alteração que afete o

couro cabeludo e os cabelos de uma pessoa, e altere a sua aparência física, pode
ter um impacto importante sobre a sua auto-estima e a sua personalidade.
Assim como um corte de cabelo mal feito, a perda de cabelos pode ter sérias
conseqüências emocionais, tanto para homens como para mulheres.
Além disso, quem não quer ter um cabelo bonito, forte, com brilho e saudável?
Há vários fatores causadores da queda de cabelo. Alguns são apenas fatores
temporários e sazonais, outros são fatores do dia-a-dia como as agressões
diárias a que o cabelo está sujeito.

As causas mais comuns:
- A agressividade com que se penteia. Pode parecer irrelevante, mas deve-se
tomar cuidado com o modo como se penteia os cabelos.
- Má alimentação, pobre em proteínas e vitaminas, pode deixar os cabelos fracos
e quebradiços. Faça uma allmentação equilibrada, consulte um nutricionista se

necessário.
- Doenças como anemia,tebres ou infecções possam também ser prejudiciais, A
solução neste caso passa após a recuperação da saúde.
- A 'falta de cuidado ao utilizar certos produtos também contribui de maneira
significativa para a queda. Leia e siga corretamente as instruções de uso do produto.
- O secador, grande aliado principalmente das mulheres, quandousadn em

excesso também contribui para a queda. ,
,

Seja qual for a causa da queda dos cabelos, existem produtos de uso oral e tópico'
para acabar com o problema e devolver um bom aspecto aos cabelos.

Produtos de uso tópico:
JABORANDI
Estimula o crescimento e renovação celular na pele e cabelos, utilizado na

prevenção e

tratamento da queda de cabelosde diversas causas.

CANTHARIDAS
Ativa a circulação local combatendo a queda e fortalecendo a raiz dos cabelos,
favorecendo e acelerando o crescimento dos fios, Estimulam a circulação do
couro cabeludo.
CAPSICUM
Muito utilizada em tratamentos para alopecia. Estimula a circulação do couro

cabeludo. Acelera o crescimento dos fios,
MINOXIDIL
O Minoxidil é um vasodilatador que originalmente era usado como remédio oral

para tratar a pressão alta. Porém, foi descoberto um efeito colateral interessante

que ocasionava crescimento de cabelo em pessoas com calvicie reversível.
Alé,m de combater a queda de cabelos, o minoxidil ativa o bulbo capilar,
promovendo o nascimento de novos folículos pilosos, que com uso contínuo se

transformarão em cabelos.

Produtos de uso oral:
PILLFOOD
Suplemento alimentar" composto por proteínas, minerais e vifaminas que entram
na formação do cabelo. Traz beneficios não só aos cabelos, mas à pele e unhas.
Reduz bastante a queda e diminui consideravelmente unhas lascadas e
quebradiças.
PANTOGAR
Pantogar reduz significativamente a queda dos cabelos, estimulando um

crescimento saudável dos fios e melhorando sua qualidade e resistência.
Recomendado nos casos de:
- Perda difusa de cabelos (perda de cabelo por razões desconnecldas).

,

- Alterações d.egenerativas na estrutura de cabelo (cabelo enfraquecido, fino, não
maleável, quebradiço, sem vida, opaco e sem cor), cabelos danificados pela luz
do sol e radiação UV, prevenção do aparecimento

.,

de fios brancos.
- Desordens no crescimento das unhas (unhas
quebradiças, rachadas e pouco maleáveis).

Na Ekilíbrio você encontra shampoos, condicionadores, loções e
cápsulas que auxlllam no tratamento. Consulte seu médico •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




