
Im erdível!
Hoje tem Blush! recheada de dicas

interessantes de moda, cozinha,
decoração, saúde, cotidiano

e também crônica, entrevista
com o empresário do ramo

imobiliário Leonardo Bertoldi e

uma excelente leitura para quem
ainda está planejando 2012.

Divertitla
VoeI_um��...

COMPRE 4 U1ROS DE ÓlEO SHELl. HEUX
OU 20 UTROS DE ÓI.EO SHSJ. mMUlA

E GANHE UNl8R1NQUEDO

bI

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�clI ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

EDUARDO MONTECINO

.RECOMEÇ
Depois de ficai" 29 dias
intemada em norianópoUs,
a pequena Dafni, uma

das vítimas do incêndio
ocorrido no dia 9 de

janeiro, em Jaraguá,
está sob os cuidados
dos padrinhos A1cendino
e Solange. A mãe,
Angela, volta para a

Capital na segunda-
feira, para ficai" com

Stéfalli, que teve
800/0 do corpo

queimado e

pennanece
intemadana
UTI do Hospital
Joana de Gusmão.

Página 17

Passado um ano, ponte
.

ainda nãofoi reconstruída
A PONTE SOBRE O RIO PUTANGA, QUE LIGA GUARAMIRIM

.

a Massaranduba, ficou com a estrutura totalmente danificada

após as chuvas de janeiro do ano passado. Dois meses depois,
ela caiu, e até agora não foi refeita. Travessia de uma cidade a

outra precisa ser realizada pela rodovia SC-413. Página 4

Fujama vai investigar
despejo no rio[araquá
POR VOLTA DAS 10H DE ONTEM, FUNCIONÁRIOS DE UMA

empresa na ruaWalter Marquardt flagraram momento

em que líquido vermelho era despejado da tubulação
diretamente no leito do rio e fizeram denúncia anônima
à Fujama, que vai apurar as responsabilidades. Página 6

.

JornalOCP
volta a apostar
no Juventus
O CORR 10 DO povo ESTÁ
novamente apoiando
o clube jaraguaense. A

parceria entre o jornal
e o Iuventus se enquadra
dentro do projeto de
Fidelidade Premiada,
proposta desenvolvida

pela diretoria de marketing
e relacionamento do
clube. Págüia 19

REFINADA
ESTUPIDEZ

As mulheres hoje andam
se mutilando para
licarem em lorma.

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3

.
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ÍNDICE PERíODO
SELIC 10,5% 18.jANEIRO.2012
TR 0,000% 9.FEVEREIRO.2012

CUB 1.133,85 FEVEREIRO.2012

BOVESPA 4' -0,46% 9.FEVEREIRO.2012

POUPANÇA 0,6319
.

9.FEVEREIRO.201 2

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7207 1,7212 'ii!: 0,2%
DÓlCAR TURISMO (EM R$) 1,6400 1,7800 41- 0%

EURO (EMR$) 2,2823 2,2833 -li- -0,06%
LIBRA (EM R$) 2,7174 2,7184 f. -0,26%

Inclusão digital
T Jinte e sete soldados que
V integram o 14° Batalhão

de Polícia Militar são os mais
recentes beneficiados pelo projeto
SDR de Inclusão Digital. Através
de parceria firmada entre a

PM e a SDR, um laboratório de

informáticafoi montado na sede
do Batalhão, onde os policiais
terão acesso à internet. Além disso,
o espaço servirá para capacitações,
"Este projeto começou pequeno e

atualmente tem tomado grandes
proporções. Já temos como

parceiros universidades, escolas,
a ComunidadeIerapêutica Vida
Nova e, agora, a PM Para nós, é
um grande orgulho'; comemorou o

secretário regional, Lia Tironi.
Por meio do projeto SDR de
Inclusão Digital, computadores
descartados e doados pela
comunidade são recuperados,
montados e repassados a alunos
da rede pública de ensino para
auxiliar nos estudos desses

jovens, Os computadores são

configurados com programas

livres, como o Linux, o Firefox
e o BrOffice, para incentivar o.

uso desses tipos de sistemas e

combater a pirataria na rede,
O projeto SDR de Inclusão Digital
já contabiliza 160 computadores
doados. O programa conta com

apoio do Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial de
Santa Catarina (Senai), Centro
Universitário Leonardo da Vinci

(Uniasselvi), Católica de Santa
Catarina e Fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente (Fujama).

DlVULGAÇÃO

o grão da discórdia
Com a quebra na safra de milho,
produtores de aves e suínos do Rio Grande
do Sul pressionam para utilizar o trigo
como ração animal. O governo deverá
autorizar o uso do trigo como ração
animal e as entidades ligadas à produção
de aves e suínos esperam que o totalseja
de 500 mil toneladas de trigo. Lembrando

que o Brasil está longe da auto-suficiência
em trigo e, portanto, esta ação vai resultar
em mais importação do mesmo•.O trigo
produzido no país não é tão valorizado

.

.

€0mO oiI»portado,.'
êondí

�

Tropical
Esta coleção que busca manter

as vendas para as regiões Norte
e Nordeste, enquanto a

região Sul e parte do Sudeste
é atendida com a coleção
Inverno, já está aparecendo nos

sites da confecções da região,

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04630

1 ° 39.442 250.000,00
2° 03.065 22.000,00_
3° 78.725 12.000,00
4° 72.214 11.000,00
5° 65.910 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO W 1217

01 - 07 - 16 - 17 - 24
26 - 35 - 40 - 41 - 45
47 - 53 - 54 - 55 - 64
67 - 71 - 72 - 90 - 94

MEGASENA
SORTEIO W 1361

23 - 27 - ao - 37 - 38 - 44

QUINA
SORTEIO W 2819

17 - 33 - 41 - 54 - 71

'I

Patrimônio histórico
Aprovado no último dia 8, por unanimidade, no plenário da
Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei n° 0346.2/2011, do deputado
estadual Carlos Chiodini, que cria Programa Estadual de Preservação
do Patrimônio" Histórico de Santa Catarina. De acordo com o PL
deverá ser fixado anualmente no orçamento do Fundo Estadual de
Incentivo à Cultura (Funcultural) um percentual nunca inferior a 10%,
a ser destinado ao Programa Estadual de Preservação do Patrimônio ..

Histórico de Santa Catarina. "Entendo que o Estado de Santa Catarina
tem a obrigação de resgatar uma omissão histórica nesta área,
priorizando uma demanda reprimida ao longo dos anos. Nosso

projeto pretende não só estabelecer a responsabilidade do Estado
nesta questão, mas também estimular os proprietários de acervos

históricos, para que não percamos o que resta da nossa memória,
da história dos nossos antepassados", ressalta o deputado. Após a

aprovação, o PL segue para sanção do governador.

Aquiles
- .

naovelo
Sem um grande herói para
decidir a batalha, os gregos
não conseguem avançar nas

negociações que deveriam
tirar o país da crise em que
está mergulhado. Prevalece
a esperança de que a crise vá
embora sozinha. Esta poderá ser a

desgraça da economia mundial.
.11 • i" I I i'

Japãonà
berlinda
Parece que, a cada vez €lue os

ânimos internacionais vão se

acalmar, surge mais um fato

novo, como a advertência do
FMI de que o Japão tambérri

poderá sofrer o impacto da
crise européia. Parece que
terremoto e tsunami são pouco
para abalar o país asiático.
.\ '" I ':1

Na região Norte de Santa Catarina, foram
financíados 11.470 imóveis em 2011, no valor
de R$ 683,6 milhões, um crescimento de 13,88%
em relação ae ano passado. As linhas de crédito
com recursos do SBPE alcançaram mais de R$
305,5 milhões, com 4.640 contratações em 2011,
_R$ 41,2 milhões maior que 201O.As operações
do FGTS e outras fontes de recursos somaram R$
378,1 milhões (6.830 unidades habitacionais). No

PMCMV I, desde o seu lançamento em 2009, já
foram contratadas 6.550 unidades, representando
um investimento de _R$ 432,4 milhões. Desse total,
3.358 já foram entregues. No PMCMV II, que teve

início em 2011, já foram financiadas quatro mil

unidades, no valor total de R$ 320 milhões.

Posse na CDL
Marque na sua agenda: 14 de fevereiro é a data em que
tomá posse a nova diretoria da CDL, comandada pelo
dinâmico empresário Neivor José Bussolaro. Neivor tem

o grande desafio de manter o excelente trabalho das
últimas diretorias da entidade, que tem contribuído
em muito em relação ao associativismo e também para
o desenvolvimento do varejo de nossa cidade e região.
O novo presidente esteve muito envolvido nos úlfimos
anos, entre outros projetos, com a inovadora decoração
natalina de Jaraguá do Sul.

Carros mexicanos
Delegação mexicana chegou ao Brasil para discutir a questão
do pacto automobilístico. Entre seus argumentos em favor da
continuidade do mesmo está o déficit acumulado ao longo dos
últimos anos a favor do Brasil. Este contato foi definido por ligação
telefônica do presidente do México com a presidente Dilma.

-

Ação política
o presidente daAcijs, Durval Marcatto Junior, divulgou a agenda
de ações da entidade tendo em vista as eleições municipais
deste ano. Atualmente a cidade tem o 10° colégio eleitoral do

Estado, mas o objetivo é buscar a transferência dos títulos de
todos-os moradores. Também serãorealizadas ações em busca
da qualificação deste eleitorado através da divulgação de

propostas. As reivindicações da entidade comporão documento

que será repassado aos partidos para contribuir na construção
do plano de governo. Também será aberto espaço nas plenarías

.

para que os candidatos possam apresentar suas propostas.

Evasão
liscal
Os EUA divulgaram
pacto firmado com

França, Alemanha,
Itália, Espanha e Reino
Unido para conter a

evasão fiscal. Por este

pacto existirá a troca

de informações sobre
contas em nome de
cidadãos amerícanos.

Saiu do
vermelho
Depois de quatro meses

acumulando déficit cambial,
o Brasil voltou ao superávit
conforme os dados do Banco
Central. Em janeiro o fluxo
cambial foi positivo em US$ 7,283
bilhões. Esta novidade já pode ser

sentida na cotação do dólar que não

para de perder valor em relação ao

real. Ruim para os exportadores.
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Prat
o NARIZ DELA'

/\ cho que você já viu a propaganda na tevê.

I1Amoça e o rapaz, namorados, saem, cada
um para um lado, para comprar um carro

e encontram-se ao chegar em casa. Os dois

compraram o mesmo modelo, igualzinho. É
um carro da Fiat. Eles descem dos carros, se

abraçam e se beijam. O rapaz é o Bruno Ga

gliasso e ela se chama Giovanna Ewbank,
ambos fazem novelas na Globo. Acho a ga
rota uma lindeza, ela é diferente, tem um ar

diferente. E sabes o que é que dá a ela um ar

diferente? O nariz. Caso típico também da
Gisele Bundchen, cujo nariz cansaram de
mandá-la ajeitar num cirurgião plástico. Gi-

FELICIDADE
Peguei-me sonhando com o futuro. Um

erro sonhar jogando projeções de felicidade
num futuro vago, incerto. O futuro é mera

mente uma hipótese ejogarafelicidadepara
o futuro é jogá-lo numa hipótese. Hipóteses
podem ser e não ser, vir a ser e não vir a ser.

Então, melhor é seguir o conselho: - "Você
só poderá ser feliz com as coisas (sonhadas)
se puder ser feliz sem as coisas (sonhadas).
Acho que me acalmei...

sele sabe que o nariz lhe dá um ar diferente,
por que então mandá-lo para "conserto"?

Pois é bem o caso da Giovanna Ewbank.
Tanto é verdade que numa entrevista à re

vista TPM ela disse que - "O que me inco
moda muito hoje é as pessoas serem tão

parecidas umas com as outras. Gente, nariz

grande também é bonito! Peito pequeno e

cabelo crespo também. Uma barriguinha é
um charme... A gente tem que se aceitar."

A guria tem toda razão. As mulheres hoje
andam se mutilando nos seios, no rosto, nas

nádegas, em tudo, para ficarem em forma,
iguais à maioria sem personalidade. Isso é

ELAS
A presidentaDilma andou trocando a titu

larda Secretaria dePolíticas para as Mulheres.
Mulherque é mulher não precisa de Secretaria

para defendê-la. Esse tipo de mulher foi edu
cada pelos pais para estudar muito, tomar-se

boa profissional, independente financeira
mente e livre do jugo de qualquer macho. Mu

lher cidadã, enfim. Pensando bem, a presiden
ta tem razão, a maioria das mulheres precisa;
sim, de tutela, infelizmente.

DO LEITOR

JARAGUÁ DO SUL É UMA
CIDADE SUSTENTÁVEL?

Jaraguá do Sul é uma cidade com

crescimento acelerado, suas indús
trias se expandem e já são poucos os I

terrenos para a instalação e o cresci
mento das mesmas. Ainda em relação
aos terrenos, a especulação imobiliá
ria leva o trabalhador a procurar mo

radia cada vez mais na periferia, ou

mesmo em áreas de risco.
Acrescente urbanização é uma rea

lidade, onde há a transferência de gran
des populações já pauperizadas no

campo, para a área urbana. Isto ocorre

devido ao modelo econômico brasi

leiro, que privilegia a indústria por um

lado, gerando empregos com baixos

salários, e por outro favorece o êxodo

rural, expulsando seus trabalhadores
através da mecanização da lavoura,
da monocultura e da propriedade la
tifundiária. Este êxodo implica no sur

gimento de problemas graves no meio
urbano: necessidades adicionais de

habitação, saúde, escolas, saneamento

básico e assim por diante; um desafio

para a administração municipal.
O desenvolvimento não se resu

me a fatores econômicos e tecnoló

gicos, esperando-se que o interesse
humano seja contemplado por ações

FALE CONOSCO

compensatórias da administração
pública, policiamento repressivo e

assistência social. A responsabilidade
social tem que ser melhor entendi
da e assumida em nossa sociedade.
Crescimento nem sempre significa
desenvolvimento, e muito menos de
senvolvimento sustentável.

Precisamos adotar uma cultura de

planejamento, e não mais agir aleato
riamente, sem reflexão sobre os riscos
e também sobre as oportunidades
que ainda existem e que podem ser

melhor aproveitadas.
Somente para ilustrar, entrarei no

mérito da arborização de nossas ruas.

Hoje j� é insuportável caminhar nas

ruas sem a sombra das árvores, restam

somente algumas que provavelmente
estão com os dias contados e não serão

replantadas. O quintal também não

tem mais nem pé de limão, porque é
mais fácil colocar lona e brita.

Que futuro queremos para nós?
Pense e faça sua parte, não há mais

tempo para teorias, o tempo urge e

o que plantamos hoje colhemos no

amanhã. Temos que ter atitude!

Claudia Maria Costa, socióloga

refinada estupidez.
Assumir-se com o nariz que a vida nos

deu, com os seios, com as coxas, com o bum

bum, com o que for, é sinal de vigorosa per
sonalidade, a pessoa acaba se impondo e pas
sando aos outros uma imagem de segurança e

de uma beleza especial. Mas vá dizer isso para
as multidões dê frívolas e covardes da vida, vá

Giovanna é um pitéu, uma loirinha do ca

peta com aquele nariz especial que a vida lhe
deu. Ela é diferente, se assume. E bem que po
dia ser igual às outras. Aí está a sua diferença,
uma diferença que é uma atração em forma
de um nariz atrevido...

CRECHES
Multiplicam-se pelo Brasil as creches no

turnas, visandofacilitara vida depais e mães

que trabalham até tarde... Sim, e os pequeni
nosficam chupando o bico sozinhas quando
já deviam de há muito estarem casa, quenti-.
nhas, alimentadas e amadas? Mas esperar o

quê desses ordinários de pais e mães que an

dam por aí? Tivessem pensado nas crianças
antes de fazê-las, irresponsáveis. Eu vi a cara

das crianças, um desamparo só.

CHARGE

I� Mf: 'tli.\XA
.PUíAN6A
t)A '11t>A!!

EDITORIAL

CONSCIÊNCIA
ECOLÓGICA
Há décadas, quando a

consciência ambiental .

ainda não estava tão

apurada e aguçada na

mente das pessoas, muitas
.

árvorescaíram, rios
secaram e outrosforam
completamentepoluídos.
Hojeainda colhemos
osfrutos podres dessas

ati�irresponsáve�
de um passado nem tão

distante.Agora; o mundo
se pergunta atéquando o

planeta vai sobreviver ou

se nossos recursos naturais
ainda vão nos abastecer

pormuito tempo.

Esse av�nço parece
não ter sido o

suficiente para
conter os homens

qqe insistem em

�âo dar .atenção a.os .

avisos da natureza.

Com toda essa onda verde

quecobriuo mundo,
nós, seres humanos,
espontaneamente ou

não!�çomeçamos a nos

preocypar mais com o

!útt:troí;laf!spécie. No
,

entalltiJ, esse avanço pare
não tensido o suficiente
para conter os homens

que insistem em não dar

atertçiiO aos aoisosda
natureza. Os noticiários, v�
ou Qutra, nos informam de
novos Crimesamhientais,
cada vez maiores e mais
destrutivos, tudo em nome

do poder e dinheiro.
Não precisamos irmuito
longepara constatar casos

desse tipo. Em Iaraguâ
do Sul mesmo, ontem

de manhã, moradores
se depararam com uma

mancha vermelha no

RioJaraguá, que corta a

cidade. Quando pensamos'
que esse tipo de açãojáfoi
abolida da nossa realidade,
recebemosa prova em

contrário.

!
t
r
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TRANSTORNO

Moradores continuam sem ponte
Solução para
atravessar o rio é

passar por CIma

de um poste
improvisado ou dar

a volta pela SC-413

GUARAMIRIM

ALEXANDRE PERGER

Há cerca de um ano, os mo

radores do bairro Putan

ga, em Guaramirim, passam
por uma situação complicada.
Como a ponte que liga a locali
dade com Massaranduba caiu,
a travessia de uma cidade para
outra precisa ser feita pela SC-

413, aumentando o trajeto em

cerca de 12 quilômetros. Com

isso, as pessoas têm dificuldade

para ir ao trabalho, levar crian

ças' na escola e visitar parentes.
Atualmente, tudo isso só pode
ser feito a pé e passando por
cima de um poste improvisado
como passarela.

Construída há cerca de 20

anos, a ponte já apresentava pro
blemas logo após a inauguração,
como contam alguns moradores
mais antigos. Após as chuvas de

EDUARDO MONTECINO

População do bairro Putanga aguarda reconstrução há mais de um ano

janeiro do ano passado, a estru

tura ficou comprometida e quase
intransitável. Dois meses depois,
em março, ela caiu. O vereador

Jorge Feldmann, que possui
uma propriedade na região, co

menta que sem a ponte os agri
cultores da região enfrentam

dificuldades, porque precisam
passar com tratores e outras

máquinas pela SC-413.
A presidente da Associação

de Moradores do bairro Putanga,
Ana Paula de Borba Montebeler,
afirma que já procurou diversas
vezes a Prefeitura de Guaramirim
e sempre ouve a mesma respos
ta quando pergunta do caso da

ponte: "será feito, já tem dinhei
ro". Nessa região, a energia elétri
ca vem de Massaranduba, o que

complica a situação. "Precisamos
resolver algumas pendências lá e

sem a ponte fica ainda mais difí

cil", diz Ana Paula.

Apesar da situação, ainda não

há previsão de quando o proble
ma será resolvido. O secretário
de Planejamento de Guarami

rim, Argeu Alisson Stecklimg, diz

que o projeto para a recuperação
da ponte ainda está sendo ela
borado e, após a conclusão, será
feito o orçamento, mas que ainda
não há verba para isso.

Caminhão do Peixe vai

continuar comercialização

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

O Caminhão do Peixe, para
do desde o fim do ano passado,
vai voltar a trabalhar, falta apenas
definir os locais e as datas. A afir

,

mação vem do novo presidente da

Aja (Associação Jaraguaense dos

Aquicultores), Idaclécio José Ma

chado, que foi eleito para o cargo
esta semana. De acordo' com o

novo dirigente, uma reunião' será
feita na próxima semana para de
finir os detalhes para a- comercia-:

lízação do peixe. "O caminhão é
um bom capital e não pode ficar

parado. Mas temos que planejar
antes de começar qualquer coisa"
diz Idaclécio.

A interrupção das atividades do
caminhão foi provocada por dois

motivos. O primeiro foi o recesso e

as férias do ano passado,' quando
muitas pessoas vão para a praia e

deixam de comprar peixe na cidade.
O outro motivo foi a saída do moto

rista que havia sido contratadopara
ajudar na comercialização. Mas Ida
clécio garante que aAjajá está à pro
cura de um novo motorista.

O secretário de Agricultura de

Iaraguá do Sul, André Cleber de

Melo, garante que as ações promo
vidas pela Prefeitura vão continuar
este ano, como ajuda financeira,
empréstimo de tratores e máqui
nas, além do auxílio nà confecção
dos açudes. "Não queremos que
os agricultores tenham prejuízos",
ressalta o secretário.

llquicuItores garantem que veículo não vai parar de aluar em Jaraguá
facebook.com/ocorreiodopovo

T
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Daiana Constantino - Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br
. .

As primeiras deci�ões do pp de Jarag�á
Dta semana, o pp de Iaraguá do
LSul divulgou as decisões iniciais
voltadas para as eleições. No conjunto
de definições está a realização de
encontros semanais da executiva do

partido, a partir do dia 19 defevereiro.
Sempre aos domingos, uma avaliação
seráfeita acerca do cenário político
local para revelar pontos negativos

c

e positivos na atuação das demais

Verdes
Reunidos durante a semana, os

verdes de Schroeder debateram
acerca da campanha eleitoral.
O presidente da legenda, Zico

Weiss, objetiva alcançar filiados
de várias áreas, como líderes
comunitários e empresários.

Capacitação
A Escola do Legislativo daAvevi

(Associação de Câmaras e

Vereadores doVale do Itapocu)
está com inscrições abertas

para o Curso de Formação
Política "O Papel do Vereador".
Os interessados têm até o

dia 9 de março para garantir
uma vaga; Mais informações
no www.avevi.org.br. A aula

inaugural será realizada dia 21

de março na Aciag (Associação cc

Empresarial de Guaramirim).

Fundamental para criar

estratégias habitacionais
dos munícípíos brasileiros

para os próximos anos, o

Plano Local de Habitação de
Interesse Social de Iaraguã

Sul está concluído.

Segundo a secretária da
.

Habitação, Maristela Menel,
falta apenas o aval da Caixa
Econômica Federal para
sejam divulgadas todas
as ações para o setor nos

próximos dez anos. O parecer
deve ser emitido até o fim
deste semestre.

Licença
Nos próximos dez dias, a vereadora
Natália Lúcia Petry (PMDB)
fica afastada das atividades

parlamentares, pois passará por
um novo procedimento cirúrgico
de correção nos pés, decorrente da

cirurgia realizada em 2011.

legendas que possam vir a compor
uma coligação para corrida

majoritária e proporcional.
Já criado um grupo especial de trabalho, o

pp inicia agora a discussão das metas que
serão compiladas no plano de governo.
E as conversas com outros partidos vem

contribuir para a elaboração de um novo'

projeto para a cidade.
De acordo com o presidente do partido,

Ademir Izidoro, o foco é investir no

trabalho das alas do partido, como por
exemplo, o ppJovem, Mulher, e o grupo
das pessoas da terceira idade.

Ainda, o pp lançará um questionário
para saber a opinião dos filiados sobre
coligações partidárias na majoritária
e na proporcional, além de receber

sugestões para formar o plano de

governo.

ntem, o deputado estadual da região do .Vale do Itapocu, Também
adas Chiodini fE) se reu- � c participaram: o assessor jurídico do de
iu com o seCretário de MS- c putado, MoacirCésar Souza, e o Rodrigo

tado da Segurança Pública, rasso (.[l), diretor geral.doInstituto Ge
César Grubba (C), Na pauta, os pleitos ral de Pêrícia de Santa Catarina.

Combate às d�ogas
Nesta semana, o governador Raimundo Colombo (PSD) conversou com o presidente
da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa, o

deputado estadual Ismael dos Santos (DEM) - que apresentou o projeto para implantação
do financiamento público do tratamento de dependentes químicos. A iniciativa já é adotada
em Minas Gerais. O Estado poderá financiará 1000 vagas de internação em comunidades

terapêuticas em todas as regiões de Santa Catarina, proporcionando acesso para as famílias

que não conseguem custear o tratamento na rede privada. Ainda espera-se a resposta do

governo sobre a efetivação dos convênios.

Entre pré-candidatos
É neste sábado, dia 11, o encontro

dos pré-candidatos do PT e PC do B
de Iaraguã do Sul. Às 14h, o evento

acontece na Câmara.

Pleitos para o Vale
Das reivindicações apresentadas pelo
deputado Carlos Chiodini ao secretário
de Estado da Segurança Pública,
César Grubba, estão: local adequado
para o funcionamento do Instituto de

Identificação (emissão de carteiras de

identidades) e para o Instituto Médico

Legal da 15° Delegacia Regional de
Polícia de Iaraguá da Sul, construção
da Delegacia de Polícia de Guaramirim,
reforma da delegacia de Massaranduba e

envio de viatura caracterizada.a.

!

1
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i

Inovação
o presidente do Legislativo de

Massaranduba, Píer Gustavo Berri (pMDB),
anunciou ontem que irá apresentar
um projeto para acabar com a votação
secreta na Câmara,

..gue acontece em

casos específicos, como por exemplo, na

eleição da Mesa Diretora. O peemedebista
pretende implantar um painel eletrônico

para ficar registrado abertamente o voto
c dosparlamentares, "A intenção é tornar as

decisões legislativas transparentes para a

comunidade", ressaltou o líder do Paço.

Aliados
Em Iaraguá, PT e PC do B formaram

parceria, oficialmente, para disputar as.

eleições municipais. O representante dos

trabalhadores, Ryolando Petry, explica que
cada partido criou um grupo que ficará

responsável pela elaboração das propostas
de governo. Os vereadores Justino da Luz

(PT) e Jean Leutprecht (PC do B) são os

principais nomes das siglas.

f

1

Olício
O vereador Jaime Negherbon (PMDB)
preparou um ofício.direcionado à prefeita
Cecília Konell (PSD) e ao secretário da

Educação Sílvio Celeste (PSB), solicitando
a instalação de um centro de educação
infantil no bairro Rio Cerro.

Patrimônio Histórico
Por unanimidade, a Assembleia Legislativa
de Santa Catarina aprovou na quarta-feira o

projeto de lei que cria o Programa Estadual
de Preservação do Patrimônio Histórico
de Santa Catarina. De autoria do deputado
Carlos Chiodini (PMDB), a proposta atende
a necessidade de assegurar à população o

acesso a esses bens, impedindo que venham
a ser destruídos ou descaracterizados. O
Estado de Santa Catarina possui mais
de 300 bens tombados e mais de 60 em

processo de tombamento.

Líder da bancada
Pelo segundo ano consecutivo, o deputado
Dirceu Dresch foi escolhido líder da bancada
do PT naAssembleia Legislativa de Santa
Catarina. A decisão foi tomada em reunião
realizada na última terça-feira, dia 7.

f
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DESPEJO

Fujama investigará
substância em rio
Fiscais da FUndação receberam
denúncia anônima sobre líquido
vermelho despejado no rio Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Funcionários de urna empresa
na rua Walter Marquardt as

sustaram-se, por volta das lOh de

ontem, ao perceberem um líquido
vermelho sendo despejado no rio

Iaraguá. Os colaboradores fotogra
faram o momento em que a tubu

lação expelia o líquido e enviaram
as imagens para o OCP. Conforme
a administradora Juliana de Olivei

ra' foi a primeira vez que notaram
este tipo de derramamento.

Fiscais da Fujama (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente)
receberam denúncia anônima às

l lh, no entanto, ao chegarem ao

local não encontram vestígios do
material despejado. Conforme o

fiscal Luís Carlos Stephani, é pro
vável que seja de alguma empresa
da localidade. Mas, para confir

mar, será necessário abrir uma

investigação. "Muitas empresas
daquela região já respondem a pro
cessos administrativos", informa.
Ele explica que esses processos são

decorrentes do descarte de mate

rial indevido nos cursos de água.
Como ainda não foi feita uma

investigação, a Fujama trabalha
embasada em hipóteses. "Se o lí

quido é vermelho, é possível que
seja de pequenas ou médias em-

presas de estamparia", diz. Segun
do Stephani, a maioria das indús
trias já dá destino correto para esses

dejetos. Antes da criação da Fujama,
aponta o fiscal, Iaraguá tinha 90%
a mais de casos como este. A Lei
de Crimes Ambientais determina
multa para este tipo de crime.

O artigo 54 diz que "Causar

poluição de qualquer natureza

em níveis tais que resultem ou

possam resultar em danos à saú
de humana, ou que provoquem
a mortandade de animais ou a

destruição significativa da flora",
são passíveis de pena de reclusão
de urn a quatro anos e multa em

caso de crime culposo. Detenção
de seis meses a urn ano se o crime,
entre outras coisas, causar polui
ção hídrica que torne necessária
a interrupção do abastecimento

público de água.
];)MJLGAÇÃO

Hora de acertar o IPVA para placas com final"2"
O pagamento do IPVA (Im

posto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores) está ca

minhando para a segunda etapa.
Em Santa Catarina, os proprietá
rios de automóveis com placas
de final "1" puderam quitar o

tributo ou pagar a primeira par
cela no dia 10 de janeiro. Para os

donos de automóveis com placas
de final "2", o imposto pode co-

meçar a ser pago hoje, Este ano, o

IPVA sofreu redução de 6,5% em

comparação ao valor pago em

2011. Em Iaraguá do Sul, onde a

frota total é de 93.576 veículos,
cerca de 60 mil devem negociar
os valores a serem pagos.

O imposto pode ser recolhi
do no Banco do Brasil, Bradesco,
Itaú, Santander, Caixa Econô
mica Federal, Unibanco e �i�,te-.

"-

ma Bancoob. O documento de

arrecadação pode ser impresso
pelo site do Detran (http://www.
detran.sc.gov.brl) ou da Fazenda

(http://www.sef.sc.gov.brl). Para

isso, é necessário fornecer os

números da placa e do Renavam

(número de identificação dos ve

ículos registrados nos Detrans).
Veja no Box ao lado o calendário

Pilra pagamento do imposto.

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DE SANTA CATARINA
Thbelionato do Município e Comarca de Guaramirim - ClffiISTA INGE IillLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto ne 1918 - Telefone(47) 3373-0404
.

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não O fazendo, ser

lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoais) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, oufor(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGt

Protocolo: 27503 Sacado: MAlBA EUSlANE STENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço: Rua Apolonia Sciúuútz
n' 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaranútim Cedente: ATIlENABANCO FOMENTO MERCANTIL ITDA CNPJ:
03.380.705/0001-70 Número do Título: 053726/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante:
BANCO SAFRA SADataVencimento: 12/01/2012 Valor: 839,00 liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27011 Sacado: NAOONALPISOS ITDA CNPJ: 03.717.556/0001-91 Endereço: Rua28 de Agosto nv 3500, Amizade,
89270-000, Guaranútim Cedente: CERAMICA SAVANE ITDA CNPJ: 74.562.745/0001-80 Número do Título: 018548B/B Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIl..SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data
Vencimento: 22/01/2012 Valor: 732,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00
Protocolo: 27055 Endereço: Rua 28 de Agosto n' 3500, Amizade, 89270-000, Guaranútim Cedente: RV GEVAS FOMENTO
MERCANTil.. ITDA CNPJ: 05.554.264/0001-00 Número do Título: X71374-B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 20/01/2012 Valor. 406,00
Liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 27158 Endereço: Rua 28 de Agosto n" 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirtm Cedente: RV GEVAS FOMENTO
MERCANTIL ITDA CNPJ: 05.554.264/0001-00 Número do Título: X71836-B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 24/01/2012 Valor: 393,00
liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 27187 Endereço: Rua 28 de Agosto n« 3500, Amizade, 89270-000, Guaranútim Cedente: RV GEVAS FOMEN

TO MERCANTIL ITDA CNPJ: 05.554.264/0001-00 Número do Título: X72657-B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 25/01/2012 Valor. 373,00
liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 27227 Endereço: RU<l28 de Agosto n' 3500, Amizade, 89270-000, Guaranútim Cedente: DEITAINDUS1RIA CE
RAMICA SA CNPJ: 47.595.863/0004-65 Número do Título: 0142803-07 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: !TAUUNlBANCO SADataVencimento: 14/01/2012 Valor. 1.120,36 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 27230 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 3500, Amizade, 89270-000, Guaranútim Cedente: DELTA INDUS1RIA CE
RAMICA SA CNPJ: 47.595.863/0004-65 Número do Título: 0142805-07 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: !TAU UNlBANCO SADataVencimento: 14/01/2012 Valor. 1.398,66 liquidação após a intimação: R$lI,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 27245 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: DEITA INDUS1RIA CE
RAMICASA CNPJ: 47.595.863/0004-65 Número do Título: 0142804-07 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante:!TAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 14/,01/2012 Valor. 412,88 liquidação após a intimação: R$1I,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,oo

.

Protocolo: 27368 Endereço: Rua 28 de Agosto ne 3500, Amizade, 89270-000, Guaranútim Cedente: CECOL CERAMlCA
CORD ITDA CNPJ: 60.515.806/0001-44 Número do Título: 0I6386D/E Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica

çãoApresentante: BANCO SAFRA SA Data Vencimento: 20/01/2012 Valor: 480,00 liquidação após a intimação: R$1I,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 27342 Sacado: RlLCAL INDUS1RIA E COMERCIO DE CALCADOS ITDA - ME CNPJ: 03.389.786/0001-79 En

dereço: Avenida lzidio Carlos Peixer n° 100, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaranútim Cedente: SULPACK INDUS1RIA E
COMERCIO DE EMBAlAGENS ITDA CNPJ: 06.889.781/0001-01 Número doTítulo: 2OO5853C Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 18/01/2012 Valor. 2.895,12 liquidação
.após a intimação: R$lI,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 27422 Sacado: VAl:NEI DA,CONCEIÇÃO - COMERCIO CNPJ: 12.691.031/0001-15 Endereço: Rua João Sotter
Correa ne 2698, Amizade, 89270-000, Guaranúrirn Cedente: SUL MINElRAAllMEN'fOS ITDA CNPJ: 07.489.678/0011-09
Número do Título: 00000685202 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASil..
SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 27/01/2012 Valor: 415,20 Liquidação após a íntímàção: R$11,60, Condu

ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramirim, !O de fevereiro de 2012.

ClffiISTA INGE IillLEWAGNER,
Interventora

ES::rADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 02/2012 - FAS
PROCESSO LlCITATORIO N°. OS/2012-FAS - TIPO: MENOR PREÇO POR
ITEM
OBJETO: Contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao

Projeto Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência
Social do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência
Social da Prefeitura de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 27 de fevereiro de 2012
às 08h45min.
Abertura do Processo: 27 de fevereiro de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de

segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 10 de fevereiro de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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1989

Região debate projetos
, .

para a agropecuarla
Na edição do dia 10 de fevereiro de 1989, o jornal O Correio do

Povo publicava uma matéria sobre os projetos de municipalização
da agropecuária na região, objetivando o aumento da produtividade.
No dia IOde fevereiro daquele ano, prefeitos, vereadores e lideranças
rurais haviam se reunido em Massaranduba para discutir propostas.

O plano que estava sendo proposto deveria racionalizar as ações do

governo na aplicação dos recursos humanos, financeiros e materiais, em

todos os níveis. A atuação seria conjunta, combinando esforços do go
verno municipal, entidades agrícolas privadas e órgãos como Acaresc,
Cidasc, Secretaria daAgricultura e Instituto Cepa (Comissão Estadual de

Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina).
Segundo o secretário Neuto Fausto de Couto, que estava presente

na reunião, o Plano Verão havia reduzido em 30% as verbas federais

destinadas ao Estado, o que dificultava a atuação da secretaria. Na

época, 41 % da população catarinense vivia na zona rural, sendo que
50% destes tinham menos de 20 anos.

Naquele momento estava sendo desenvolvido também o projeto de

manejo do solo e água para recuperação das micro e macrobacias hidro

gráficas, já que o solo catarinense havia perdido 15 de seus 30 centíme

tros. Outro dos planos focava o reflorestamento. O Estado possuía so

mente 6% de sua área coberta de florestas - apesar de consumir 100 mil
hectares de matas por ano, somente 25 mil hectares eram replantados.

PELO MUNDO

1763

Tratado de Paris
No dia 10 de fevereiro de 1763, foi assinado
o Tratado de Paris, entre a Inglaterra e a

França, pondo fim à Guerra dos Sete Anos.

O conflito iniciado em: 1756 tinha de um

lado a França, a Áustria e seus aliados

(Saxônia, Rússia, Suécia e Espanha) e

de outro a Inglaterra, Portugal, Prússia

e Hannover, e foi precedido por uma

reformulação do sistema de alianças entre

as principais potências europeias.

1980

Fundação do PT
Nesse mesmo dia, em 1980, ocorria a

fundação do Partido dos Trabalhadores
no Colégio Sion, em São Paulo. O partido
surgiu a partir da organização sindical

espontânea de operários paulistas no final
da década de 70, dentro do vácuo político
criado pela repressão do regime militar aos

grupos armados de esquerda e aos partidos
comunistas tradicionais existentes.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

A catapulta, arma de cerco

construída para destruir
muralhas e fortificações, foi
inventada na Grécia Antiga, por
volta do ano 399 a.c., durante o

.

reinado de Dionísio I, o Antigo,
tirano de Siracusa. Mais tarde, os

romanos adaptaram o invento,
adicionando rodas para torná-la
mais manobrável.

(,
..._...,

Grupo Lunelli

FOTOS DNULGAÇÃO

A Assembleia Legislativa aprovou na última

quarta-feira, dia 8, o Projeto de Lei n- 440111, que
institui o Dia Estadual da Liberdade de Imprensa
no Estado, a ser comemorado anualmente em lo
de junho. O projeto, de autoria do deputado Jean
Kuhlmann (PSD), estabelece que a comemoração
aconteça na mesma data que o Dia Nacional de
Liberdade de Imprensa, estipulado pela Lei na

9.831/99, também celebrado em Iode junho. A

celebração nacional coincide com a data do lan-

Neste sábado, dia 11, a Associação
Recreativa e Cultural Rio da Luz "Salão

Barg", de Jaraguá do Sul, irá promover
a Festa de Rei e Rainha com baile. A

programação inicia às 18h com con

centração de sócios e convidados na

sede, seguindo às 18h30 em busca das

majestades: Sr. Claudio dos Santos e

Sra. Adila S.dos Santos, sob o comando
do Sr. Werner Siewerdt. Já o baile tem

çamento do Jornal Correio Braziliense (em 1808),
também chamado de Armazém Literário, consi

derado o primeiro jornal brasileiro. A publica
ção era editada em Londres pelo jornalista Hi

ppólyto José da Cosia, onde o profissional tinha

independência em relação aos poderes oficiais.
O jornal circulou de Iode junho de 1808 a P de
dezembro de 1822, com 175 números, agrupa
dos em 29 volumes, editados durante 14 anos,

ininterruptamente.

TRADIÇÃO
Festas de Rei e Rainha com baile neste lim de semana

início às 22h e contará com a animação
da Banda D 'Fiebes. O ingresso para o

jantar e baile custa R$ 20 e apenas para
o baile R$ 10. A sociedade fica na rua

Eurico Duwe, nv 2.600, no bairro Rio
da Luz I. Maiores informações pelos
telefones (47) 3376-1160 / 9963-4461 /

9948-1115/9117-1583.
Também neste sábado, a Sociedade

Esportiva e Recreativa Aliança irá realizar

a Festa de Rainha com Baile, com início
às 14h e a concentração dos sócios e con

vidados na sede. A busca pela majestade
começa às 14h30, comandada pela Sra.
Venir Steinert, da majestade, Sra. Ursula
Briese. O baile terá início às 22h30 e será
animado pela Banda Elyte. A sociedade
fica na rodovia SC 416, Km 18, no bairro

.Rio Cerro II. Informações pelos telefones
(47) 3376-0057.

Profissionalismo
Cnmpetiincla

Credibilidade

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClSC: 00626!l10 Oualídade
EXPC1i1lrn.ÍJl

P,<l$Jlllnl�b,M"il!l

Confiança
www.gumz.oom.brgumz@gumz.com.br

(47)3S1104141 liMA paRCUIA QUI DÁ CEllTO. Desde 1978
11l! ,!lU 'H .. ii
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Retratos da vida
7l Jfinha amiga, sem tempo para comprar o material escolar do

1Vlfilho, deu a ele 70 reais (mais a listinha de materiais) para

que comprasse tudo o que era necessário. O garoto, do alto dos

seus 13 anos, espertinho, foi sozinho para o centro, supercapaz de
uma tarefa tão simples. Pelo menos, era o que a mãe esperava. Ao
chegar em casa a noite, a mãe perguntou quanto ele gastara. A

resposta não foi surpresa. Torrou tudinho! Surpresafoi ver apenas
um caderno, uma caneta e um lápis (bem simplesinhos, por sinal). E

três jogos para o Play Station. A explicação do moleque? "Mãe, mas

eu só preciso disso para estudar!". Vai vendo...

Dica Amaleras
As meninas lá do blog amaleras.

blogspot.com (que, aliás, completou
um ano de existência ... Viva!) fizeram
um post megabacaninha com coisinhas

estampadas com os Muppets. Primeiro
as Havaianas que reúnem todos os

personagens e que ficou urna graça.
Depois urna bolsa bem linda com a

carinha do animal, mais urna almofada
bem colorida com os bichinhos ...

É tudo lindo! Passa lá e confere!

COISAS DA NET
PRONTA

CABELO ESCOVADO, PERFUME
AGRADÁVEL, VESTIDO E SAPATOS

NOVOS, MAQUlA6EM PERFEITA,
BATONZINHO VERMELHO PARA

DAR UM TOQUE FINAL•••

••'. E ESTOU PRONTA
PARA IR À PADARIA

COMPRAR PÃO!

Pergunta quem quer:
. Preciso de algumas dicas para acabar com

os pelos encravados na virilha. Já tentei
todos os métodos de depilação, já fiz

esfolíação e nada me ajuda. (Adelaide)
Urna dica é lavar a região antes da depilação
com água morna e sabonete bactericida.

Após a depilação, compressas frescas

podem amenizar a foliculite. Outra solução
seria um tratamento com profissional, à
base de antibióticos, além do uso de anti

sépticos e cuidados de higiene. A solução
definitiva, seria a depilação à laser.
(Clínica Denise Steiner)

Responde quem sabe
Para a próxima semana a leitora Fabíola quer saber: "Quais são as técnicas
mais indicadas para disfarçar ou diminuir a celulite nas coxas?". Quem

.

sabe responde no email universotpm@ocorreiodopovo.com.br!

ÉATREVA. '.

� roupas da Enfim, marca da LMG. Falando

sério, não-são apenas as estampas, mas os

modelos, os cortes e os tecidos de primeiríssima
qualidade. As coleções lançadas são urna mais
linda do que a outra. Não bastasse isso tudo a

LMG (que também tem a Carinhoso) é coisa

nossa, totalmente jaraguaense. A marca lançou
no ano passado a webstore para que a gente
possa comprar on-line. E sabe o que eu descobri?
Tem descontos de até 50%! Confere em

www.enfimwebstore.com.br. Super Flash!

Conselheiro amoroso
A paralisação da polícia militar da Bahia. A

P: Namorei um rapaz por quase dois anos e quando terminamos
gente já viu corno pode ser prejudicial ao

arrumei tudo o que era dele numa caixa para devolver. Da mesma
povo a greve de algumas classes, quando os forma, esperei que ele fizesse com as minhas coisas que estavam no
nossos professores estaduais pararam em apê dele (inclusive coisas de valor, corno joias). Mas até agora, ele não
busca de melhores salários. Mais urna vez, me devolveu nada e diz que não vai devolver. Já pedi várias vezes.

urna classe Iuta por melhores condições e Como devo agir?
quem paga é o povo. Antes de condenar os R: Bem, sente-se, respire fundo e preste atenção: é bem provável que
profissionais, devemos. nos perguntar: é tão ele jamais devolverá, já que o próprio diz que não o fará. Vai ver ele
difícil diminuir os salários de deputados e até já ganhou urna graninha com a venda das tuas joias ou até, quem
senadores e investir na segurança, educação, sabe, fez outra mulher feliz. Se for mesmo importante recuperar sua�
saúde? Treva para "mais de metro'r... ,

.

I coisas fale, COll1 alzum adv;ogado yveja corno Rroceder. ,

.
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moagonc::alves@netuno.c::om.br

Pobre. não
r'ti entre nós que diabos anda aconte

ucendo com a nossa maravilhosa língua
portuguesa? O babado está mudando e me

deixando "lelé": Pobre, por exemplo, não é
mais pobre. É carente, desassistido social e

outros nomes. Mas, aofinal, continua pobre.

! UPPER kid�
I

. Niver do Juvenal
O meu amigo Iuvenal, dono do Restaurante

Mime e um dos maiores plantadores de

arroz, na Campinha, em Massarariduba, é

o aniversariante mais festejado de hoje, em

Iaraguá do Sul. Parabéns! O meu desejo
.

é que sejas plenamente feliz.

73371-17

Novolove <'

Mais um novo casal surgindo na cidade.
Ela um pouco mais velha que ele,
mas apaixonados como nunca.

É isso ai, amigo! Boa sorte!

PT, saudações
o Partido dos Trabalhadores completa
32 anos, com práticas e ideais "mui"
diferentes da época em que nasceu.

Os companheiros ainda arriscam uma

brincadeira sobre "revolucionários".
Mas é tudo fantasia, claro!

Moa Gonçalves

NIGTH Caroline Duarte toda
linda na noite jaraguaense

MAURICIO HERMANN

/
CIlSllL Jonas Cave e llIine Freutas
conferindo as delícias japonesas do Kantan

JORGE
GERDIW

JOIIIINNPETER

• Meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para Sérgio Rosa,
da Listei. Ele também
estará presente da 4°
Macarronada Beneficente
do Moa. Aquele abraço.

Mundo se

move para

quem se

mobiliza
mais.

• O meu amigo Paulico
Silva, um dos grandes
movimentadores da
cultura, em Iaraguâ,
promoveu ontem à noite, seu

tradicional Clube do Vinil.
Valeu pelo conuite, irmão!

Dica de sexta-feira
, Curtir a Confraria do Churrasco. Todo dia uma novidade.

• Pequenas coisas
só afetam as mentes

pequenas. Benjamin
Disraeli

Pensamento do dia
Quando tudo estiver dando errado, feche ns olhos,

Se ligue no céu, e fale com quem ouve até o seu silêncio.

• Com essa,fui!

POSE Nadia Scola abre sorriso
na Fuel Living, para coluna de hoje

Retratos da vida
Quarta-feira, uma operadora de caixa de supermercado, em Jaraguá
do Sul, saiu esculachada da empresa. Foi acusada de, numa compra
de mais de R$ 1 mil, ter registrado só R$ 100 para embolsar o

restante. Teria sido flagrada por um superior.

DIVULGAÇÃO

NIVER Gislaine Bruns, a bela

namorada de Paulinho Jr, é mais

festejada aniversariante de hoje.
O pai Laércio, vai aquecer a

churrasqueira. Dá.lhe, cerveja!

Leitor fiel
o leitor fiel é o grande
figura Silvio Kiztberger, que
sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novi
dades de nossa sociedade.
Valeu mesmo, irmão. Logo
ele anuncia o "Mascote" do

Moleque Travesso.

Dançante
No próximo dia nove de

março para festejar o

aniversário de 106 anos e

apresentar a nova decora

ção e ampliação do salão
nobre do Aristocrático
Clube Atlético Baependi,
acontece um concorrido

jantar dançante. A banda
Show Interprise do Paraná,
será a musicalidade da

grande noite.

Tim tim
Uma das mais pontuadas
ou prestigiadas, tanto faz,
da área, a artista plástica
Tânia Cotrim, larga pincel,
tintas, telas e a afins, para
receber muitos beijinhos
nas bochechas, na con

dição de mais querida
aniversariante da cidade

hoje. Tim tim!

IlMIGIlS Scheila PavaneDo e Kettlyn
Brautl em noite de confraternização

,',
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CRÔNICA

VID LO G
IT. EE!

CHARLES ZIMMEIIMANH,
ESCRITOR

Qcantor Lobão fez a sua biografia 50 ano� a

mil, (150 mil exemplares vendidos) e logo
começa a ser produzido um filme, com Rodrigo
Santoro no papel de Lobão. Dias atrás-vi no

noticiário a prisão de Rita Lee depois de seu

show em Aracaju, Sergipe no Festival de Verão

daquele estado. A notícia me fez entrar nas

páginas do livro de Lobão. Essa apresentação de
Rita Lee são quatro ou cinco páginas do livro de
Lobão, com 752 páginas.

Rita Lee despediu-se dos palcos dando
uma lição de rock às novas e futuras gerações:
protestou contra a truculência da polícia. Acabou

presa acusada de desacato e apologia ao crime ou

ao criminoso. Os policiais sergipanos seguiram
a moda do que se fazia na ditadura - que Rita
Lee muito ajudou a combater. E vez de receber

autógrafo de Rita preferiram os cumprimentos do

governador do estado. Aos seus pra lá de 60 anos

de idade Rita Lee é irreverência, ela consegue
ameaçar a ordem. É a eterna menina sapeca
vestida de noiva, um exemplo de criatividade
e liberdade. Com ela o rock no Brasil continua
mais vivo do que nunca. Rock é rebeldia. Rock é
tudo o que escritor Jack Kerouac era. "Para mim
só contam os que são loucos por alguma coisa,
loucos por viver, loucos por falar, loucos para
serem salvos, os que querem tudo ao mesmo

tempo, os que jamais bocejam, que até dizem
banalidades, mas ardem, ardem, ardem como

fogo de artifício", escreve.

Para o rocko
Estado sempre foi o

inimigo. Na'China
bandas de rock
não podem tocar

(quando realizam

apresentações
realizam em

••• Rita Lee é

·irreverência,' ela

co�egue ameaçar
a ordem. É a eterna

menina sapeca
vestida de noiva,
um exemplo de
criatividade e

liberdade.

Taiwan, a província
rebelde). O bisavô
da contracultura,
Henry Thoreau,
autor de temas

brilhantes que questionam a necessidade de
viver numa sociedade, e indaga a necessidade
de respeitar o próximo por seu status social, foi

parar na cadeia nos Estados Unidos por se negar a

pagar unia taxa de apoio à guerra contra o México.
Um escritor e amigo ao visitá-lo, perguntou: "o que
você está fazendo aí dentro?". Thoreau, com as mãos
nas barras da cela, atirou de volta: "a pergunta é o

que você está fazendo aí fora".

CLIQUE DO LEITOR
Envie sua foto para

beatriz.sasse@terra.com.br

URGENTE! Esses dois irmãozinhos precisam de um lar. O pessoal da Focinhos Carentes
os retirou de um lugar bem triste, os vacinou e os encaminhou para a castração. Estão

limpinhos, são bem carinhosos e estão hospedados temporariamente numa clínica
veterinária onde, se não forem adotados até sábado, terão que voltar para o lugar triste.

Dê um lar para estes dois simpáticos cães. Entre em contato no 3371-5232.

NOVELAS

• A VIDA DA GENTE - Globo

Rodrigo diz para Júlia que irá à feira de ciências.
Júlia explica seu projeto, na feira de ciências, para
Manuela, Gabriel, Ana, Lúcio e Rodrigo. Suzana vê to
tos suas tiradas por Renato, Júlia tenta descobrir com

Manuela por que ela não vai ao casamento de Ana. O

advogado fala para Lourenço que existe uma chance
de que ele fique com TIago, Jonas exige que o reitor
da faculdade demita seu irmão, Nanda se surpreende
ao encontrar um bilhete de despedida de Francisco.

• FINA ESTAMPA - Globo
Enfermeira impede comparsa de Ferdinand de

entrar no quarto de Antenor. Beatriz avisa a Esther

que ficará com Victoria. Griselda flagra o comparsa
de Ferdinand no hospital. Joana mostra a foto da loira
misteriosa para Tereza Cristina e observa sua reação.
Vanessa deixa Paulo sozinho nó Brasileiríssimo. Va
nessa pede para Patrícia conseguir seu emprego de

volta com René, Danielle liga para Esther, Celina leva
Beatriz para falar com Beto Junior e o doutor Gouveia,
Jackeline se oferece para trabalhar no Tupinambar.
Guaracy constata que Esther foi embora com Victoria.

• AQUELE BEIJO - Globo
Vera acha que a decll,lração de Lucena será su

ficiente para inocentar Vicente. Maruschka suspeita
que Lena tenha sido infiltrada em sua casa. Brigitte
faz uma proposta a Camila para que ela não se mude.
Intima descobre que Belezinha vai disputar o Miss Rio
de Janeiro e tira satisfação com a filha. Vicente co

memora sua vitória com Lucena. Sarita fica arrasada

porque não consegue recuperar seu registro de ad

vogada, Ricardo leva Flavinho para visitar Camila no

restaurante e Dalva álerta Bernadete sobre a reaproxi
mação dos dois. Olavo implora para Marieta aceltá-lo
de volta. Damiana agarra Valério na frente de Felizardo

e ele se espanta.

• CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Na mansão, Olavo chama Amanda para uma eon

versa. Aline pergunta ao pOliciai se já está liberada,
O policial entrega cartão a Aline e diz para ela ligar
caso se lembre de mais algum detalhe. Olavo entrega
envelope a Amanda: é um testamento deixado pelp
pai da moça. Ela fica emocionada ao saber que seu

pai deixou uma herança, Amanda pede a Olavo que
continue administrando o seu dinheiro. Janaina diz
a Luciano que daria uma chance a ele, mas se ele
não estivesse namorando. Ao lado de Lucy e Bianca,
Amanda vai escolher seu vestido de noiva. Eduardo
também está em um alfaiate para fazer o seu terno.

Chega o dia do casamento de Eduardo e Amanda. Os
convidados começam a chegar para a cerimônia. Na

igreja, Aline. conta a Flávio que o caso de Dr. Nicholas
foi arquivado. Vitor e Eduardo se encaram na igreja.
Vitor fala a Yuri que Eduardo está o provocando. Na
fazenda Grão Doce, Janaina pergunta a Luciano da
namorada dele. Luciano diz que terminou. Amanda
entra na igreja ao lado do tio Olavo, que a entrega
para Eduardo no altar. Amanda e Eduardo trocam as

alianças, Vitor interrompe a cerimônia.

• VIDAS EM JOGO - Record
Ernesto percebe que Divina mentiu para ele

sobre ter encontrado Daniel e Jaqueline. Regina diz
a Elton que ele não poderia ter viajado, pois preci
sava ajudá-Ia a despistar os outros sobre a morte
de Andrea. A empresária afirma que Lucas tentará
se vingar dela. Francisco leva Patricia para casa.

Nelize diz a Marcolino que não sairá do Rio e deixa
rá Edmundo sozinho. Augusta propõe um acordo a

Raimundo e pede que eles se encontrem para con

versar. Augusta diz a Adalberto que espera conse

guir abrir os olhos de Raimundo. Tatiana pergunta a

Regina se ela está se medicando direito. Margarida
afirma que acertará as contas com Severino.

ANIVERSARIANTES
10/2 Claudio M, Braatz Jerry A. Romig Paulo S. Macedo

Ademir Oechsler Claudio Oiante Joana H, de Souza Regiane C, Hansen
Alcides Schmem Cristian P. Gehrke João C. Ruchel Reinaldo G Da Silva
Almir Rolffi Daisy M. Ploszai Joice Coelho Ronilda S, Karsten
Amanda Correia Dulamar G, Rachadel Juvenal Michelluzzi Rosemari p, Borba
Amariido Glatz Elenir Hornburg Karina Amadio Sandra W, Rodrigues
Amilton Leoni Fabiana T. de Oliveira Lodemar Koepp Solange Furlani
Ana P. Fischer Felipe G. Kopp Marceli Butechevitz Thamires de Souza
Ananias Saldanha Gabriel A, Ramos Marlene Marquardt Valdenir P. Kienelt
Andrei Heller Gabriel H. Vieira Nádia C, Miiler Vilrnar Balsanelli
Antonio Botadiuk Iracema Vieira Nelson Todt Willian Meier
Antônio Popadink Isabelle Chuika Paula M. da Silva
Atilio Fontana Jair Leithold Paula M. da Silva

Em um futuro próximo, Charlie
Kenton (Augh Jackmanj é
um lutador de boxe frustrado
após o esporte se tornar
uma modalidade de alta

tecnologia, sendo comandado

por robôs altamente
desenvolvidos. Ele abandona
a profissão e começa a viver
da venda de restos d..e robôs
para o ferro velho. Quando
sua vida parece ter encerrado,
ele se reúne com seu filho
para construir e treinar uma

nova geração de robôs.

O vocalista, compositor e

ganhador de quatro prêmios do
Grammy, Seal, apresenta seu

oitavo álbum de estúdio. Com
mais de 20 milhões de discos
vendidos em todo o mundo,
Seallança Sou I 2, produzido \

pelos lendários Trevor Horn
e David Foster. O cantor traz
de volta sua voz única em

uma coleção de clássicos do
soul romântico, destacando
sucessos de Marvin Gaye,
Bill Withers, AI Green, Teddy
Pendergrass, entre outros.
Soul 2 é a continuação de
Soul, disco lançado em 2008
que foi sucesso em todo o

mundo. Os grandes sucessos

de Seal, a exemplo de "Prayer
For The Dying", "Kiss From a

Rose", "Don't Cry", "Crazy"
e "Loves Divine", ainda
encantam 'Os fãs mundo afora.
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JARAGuA DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Cada um tem a gêmea que merece - (leg.) -14hl0, 16h,

17h50 19h40 21 h30

• Cine Breithaupt 2
• Alvin e os Esqúilos 3 - (Dub.) -15h30, lih2_Q, 19h10
• Os Homens que não amavam as Mulheres'- (Leg.)

-16 anos - 21h

• Cine Breithaupt 3
• Viagem 2 -A Ilha Misteriosã- (Dub.) -14h, 15h50, 17h40,

19h30, 21 h20

BLUMENAU
� • Cine Norte Shopping 1

• Viagem 2:A Ilha Misteriosa 3D - (Dub.) - Livre-13h, 151Í10,
17h20, 19h30, 21 h50

• Cine Norte Shopping 2
• O Despertar-(Leg.)-14anos-13h15, 15h35, 18h,20h30,

22h45 (B)

• Cine Norte Shopping 3
• Cada um tem a gêmea que merece - (Dub.) -10 anos -

.

1 �h30, 15h45, 17h50, 20h, 22h

• Cine Norte Shopping '1
• Filha do mal-(leg.) -14 anos -15h15, 19h45, 21h55
• Os Descendentes- (Leg.) -'12 anos -12h30 (A), 17hl0

• Cine Norte Shopping 5
• Histórias cruzadas - (Leg.) -12 anos -13h45, 16h50, 1!!h50;

22h50(B)
• Cine Norte Shopping 6
• A beira do abismo -(Dub.) -12 anos-12hl0 (A);

14h20, 16h40, 22h15
.

• Os Homens que não amavam as Mulheres - (Leg.)
-16 anos -19h

• Cine Norte Shopping '1
• A Bela e a Fera 3D - (Dub.) - Livre -12h, 14h

�

• SlllrWarsh EP 130 - (Dub)- Livre -16h, 18h50, 21h40

(A) = Somente sábado - (B) = Somente sexta e sábado

• Cine Neumarkt 1 (3D)
• A Bela e a Fera 3D - (Dub.) - Livre -13h30
• StarWarsh Ep. 1 - A ameaça fantasma 3D - (Dub.) - Livre -15h30
• StarWarsh Ep. l-A ameaça fantasma 3D - (Leg.) - Livre-

18h30, 21 h30

• Cine Neumarkt 2
• Cada um tem a gêmea que merece - (Leg.) -10 anos -

14h, 16h, 18h, 20h, 22h

• Cine Neumarkt 3
• O Despertar- (Leg:)-14 anos-14h15, 16h30, 18h45, 21h40

COMÉDIA EM
DOSE DUPLA . !

Em "Cada Um Tem a Gêmea QueMerece" o caímo
. Jack é surpreendido pela visita de sua irmã gêmea, .

Jill. IniCialmente, ela passaria apenas o Dia de Ação
de Graças com a família de seu irmão, mas, para a

infelicidade de Jack, JiII acaba ficando muito mais
tempo do que o esperado. Adam Sandler faz papel
em dose dupla e promete. muitas gargalhadas.

• Cine Neumarkt 4
• Alvin e os esquilos 3 - (Dub.) - Livre - 15h15
• Filha do mal- {Leg.)-16 anos - Terror -19h45, 21h45
• Os descendentes - (Leg.) -12 anos-17h15

• Cine Nllumarkt 5 .

• À beira do abismo - (Leg.) -12 anos - 21 h50
• Millennium , os romens que não amavam as mulheres-

,

(Leg.) -,16 anos -18h50
.• Viagem 2 ,A ilha misteriosa - (Dub.) :'10 anos

.

-14h4S, 16�45
.

• Cine Néumarkt 6 (Sala Vip)
.

• Histórias cruzadas- (leg.) -10 anos - 15h, 18h, 21h

JOINVILLE
• Cine Müeller 1
• Cada um tem a gêmea que mereçe - (leg.) -1 O anos .

- 14h, 16h, 1 Bh, 20h, 22h
.. Cine Müeller 2
• Viagem 2 , A ilha misteriosa - (Dub.) -10 anos

-15h, 17h, 19h, 21h .

• Cine Müeller 3 (3D)
• Alvin e os esquilos 3 - (Dub.) - Livre -14h30, 16h30
• Millçnnium, os homens que não amavam as mulheres - (leg.)

-16 anos - 21hl0
.

.

.

.

��er1ock Holmes - O jogo de sombras - (Duli:) -14 anos - 1 Bh30

• Cine Gârten 1
.

':Cada um tem à gêmea que mereçe-(leg.)-lO anos
;_ 14h, 16h, lBh, 20h, 22h

.
• Cine Garlen 2
• Abeira do abismo - (leg.) -12 anos -19h
• Alvin e os esquilos.3 - (Dub.) - Livre - 15h, 17h
• Os descendentes - (Leg.) -12 anos- 21hl0

• Cine Garten 3
• A dama de ferro- (leg.) Pré-estreia -12 anos-19hl0
• O espião que sabia demais - (Leg.) - 14 anos

- 13h50, 16h30, 21 h40

• Cine.Garten 4
• Histórias cruzadas-(leg.)-10 anos -15h15, lBh15, 21h15

• Cine Garten 5
• Filha do mal- (leg.)-16 anos Terror-16h45, 21h20
• Sherlock Hclrnes- o jogo. de sombras - (Leg.) -14 anos

-14hl0,18h40
• Cine Garten 6 (3D)
• A bela e a fera 3D - (Dub.) - Livre - 13h30
• StarWarsh Ep.l-Aameaçafantasma3D -(Dub.) - Livre-

15h30
• StarWarsh Ep. l-A ameaça fantasma 3D - (Leg.) - Livre-

lah30,21h30 , . J ! , ,

Casamento e saúde
de Belo abalados
o cantor Belo recebeu o diagnóstico de
estafa e labirintite e decidiu diminuir o

ritmo de trabalho. A pausa, que seria de
um mês, aconteceu logo após a divulgação
dos boatos de que o cantor teria saído
de casa depois de flagrar uma traição
de Gracyanne. No entanto, a assessoria
do casal desmentiu e afirmou que seu

afastamento dos palcos não tem nada a ver.

Grammycom
música eletrônica
o prêmio de música Grammy ocorre neste

domingo, em Los Angeles. O canal pago
TNT transmitirá a cerimônia ao vivo, às 23h.
A edição deste ano terá um show em tributo
à música eletrônica, com Foo Fighters
tocando ao lado dos DJs Deadmauõ e David ..

Guetta e dos rappers LilWayne e Chris
Brown: Outros shows já confirmados são:

Adele.Coldplay, 'Rihanna, Paul McCartney,
Kelly Clarkson, Bruno Mars e outros.

Dupla trabalhará

junta novamente
.

Antes de assumir "Frankenstein", que está

passando por revisão orçamentária, Shawn

Levy, de "Gigantes de Aço", vai trabalhar em

"Interns" ("Estagiários", em tradução literal).
E o projeto vai reunir OwenWilson eVince

Vaughn, dupla do hilário "Penetras Bons de
Bico". A história é quase um "À Procura da

Felicidade", mas que te faz rir, ao invés de
chorar. É esperar para ver!

Cantor diz que não

quer ser fenômeno
o sertanejo está na moda e seguindo os

caminhos de Michel Teló, Gusttavo Lima
também é um dos artistas mais requisitados
do momento. De origem pobre, ele se

impressiona com o sucesso instantâneo.
Mas ao contrário do amigo Teló, ele diz

que não quer ser um fenômeno da música

sertaneja. "Não paro para pensar em

, ser fenômeno. Acho que estamos ainda

começando, com muito pela frente", disse.

HORÓSCOPO

Top é chamada
de ··mesquinha··
Gisele Bündchen 'está colocando toda �

a sua boa fama a perder. A imprensa 1

americana criticou muito a top pelo seu

comportamento mesquinho ao culpar
os jogadores do time de seu marido pela
derrota no Super Bowl. A intenção de .

defender Tom Brady não foi vista com

bons olhos pelo site do "NewYork Post",
que chamou Gisele de "mimada" e

.

afirmou que a modelo "não. sabe perder".

j

Campus Party 2012
vai a�é domingo
A Campus Party, o maior evento geek do

planeta, realizado em mais de sete países,
segue até domingo no Anhembi, em São'
Paulo. Pelo quinto ano consecutivo no Brasil,
a edição de 2012 já bateu recordes: todas
as entradas foram vendidas em 22 dias em

setembro do ano passado. Com sete mil

participantes, sendo cinco mil acampados
no local, a Campus Party oferece neste ano

mais de 500 horas de conteúdo:

ÁRIES
Comece o dia deixando as discussões para trás. No trabalho,
a pressa e a impulsividade podem atrapalhar o andamento
de Ilrojetos. No amor, converse com seu par e resolva conflitos .

TOURO
Momentos de crises estão sendo deixados para trás. Deixe o

orgulho de lado, vale a pena retomar uma antiga amizade se

ainda existir confiança entre as pessoas envolvidas.

GÊMEOS
Dia ideal para restabelecer a paz entre as pessoas próximas.
No setor profissional, toque nas atividades rotineiras e aumente

a produtividade. Dê mais atenção paraa pessoa amada.

CÂNCER
No trabalho, fique de olho nas boas oportunidades que
podem surgir. Confira e avalie suas chances de crescimento

profissional. No amor, aposte em um diálogo sincero.

LEÃO
No serviço, dedique-se a apagar incêndios e a restaurar

a paz entre os colegas. É possível que receba notícias de
familiares distantes. Na relação a dois, preserve a harmonia.

VIRGEM
É possivel que rotinaS mudem e que alguns colegas busquem
outros caminhos profissionais. Procure se adaptar às novas

situações. Nos assuntos do coração, enfrente os conflitos.

-
•• I" •

���.�-��--���----�----.----��----------.-�------�----------��---------------

• LIBRA
No campo profissional, não conte com a ajUda de
terceiros para fazer o que é de sua responsabilidade. No
reíaeíonamenío afetivo, discussões não estão descartadas ..

• ESCORPIÃO
Assuma as tarefas mais importilntes, seja no trabalho ou em

família. Um clima .pesado poderá tomar conta do romance.

Encontre seu equilíbriO interior para evitar as brigas.

•
SAGITÁRIO
Na área profissional, não dê atenção aos conflitos que surgirem.
No campo afetivo, cuidado com atritos desnecessários,
especialmente se tem um relacionamentos recente.

•
CAPRICÓRNIO

<,

No trabalho, atrilos não estão descartados. Então, prefira
atividades que possa desenvolver sem depender de outras

pessoas. No amor, não magoe o par sem necessidade.

.. �!�!���rá olhar suas dificuldades de outro ângUlo. Assim
terá uma visão mais clara de como resolver seus problemas.
Por isso, evite ficar na dependência de outras pessoas.

• PEIXES

Jlom dia para quem trabalha em ca�a ou por conta própria.
O clima esquenta na paixão: atração irresistível na paquera.
Se tem um par, vai se fartar na intimidade.
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o blog Cabana Cult está passando por uma

reformulação intema é, em breve, vai estar de cara

nova. O foco será a cultura local, música, teatro,
literatura, gastronomia e vários outros assuntos de
wnho wltural. Se você quiser fazer parte desse

projeto, é só mandar um vídeo da sua banda ou

agenda do seu evento.

Você e:aeve? Mande sua poesia, conto ou crônica.
Você é fotografo amador ou profissional? Mande

.

, suas fotos. Você tem algum vídeo engraçado?
Mande para génte! Ou se você tem só uma ideía
de alguma coisa legal, compartilhe conosco. Quem
sabe a sua ideia possa virar um vídeo ou

matéria no nosso blog.
Chega de copiar, faça você mesmo! O blog
Cabana Cult vai fazer você ser visto e ouvido.

Partidpe e compartilhé o artista que
está dentro de você!

Iniciou ontem e termina dia nove de março, o

período de inscrição para a terceira edição do

programa "Incentivando Talentos", da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul. O programa tem
como objetivo ina;otlvar o desenvolvimento dOi
talentos artfstlcos de crianças, adolescentes e

jovens adultos nos, segmentos das artes visuais,
música e artes cênicas. Trata-se da distribuição
de 80 bolsas de R$ 60 mensais, de abril a

dezembro, que devem ser utilizadas com aulas
de desenho. pintura e história em quadrinhQSJ
música, cam os InStrumentos musicais de sopro,
cordas, fole, pe�o é eletrônicas; e àrteS
cênicas, com aulas de dança; teatro e'contalção
de histórias. Podem requerer o incentivo

pe$OOS com idade entre oito e 25 anos.
Interessados devem fazer a inscrição pelo sité

http://cultura.jaraguadosuLcom.br, ler o

regulamento e levar a ild1a de inscrição até a

fundação. Vale a pena salientar que os que não

apresentarem 1reqWl'lcia e rendimento perderão
o auxmo. Quem dá o toque é o Portal da Cultura
de Ja@9uá do $ut

.

-

A London Pub quer tirar você da nente da 1V nesse

domingo. E para isso chamou Enéias Raasch e Rubens

Franco para fazer um som no deck da casa. Mas não é um

shollVZinho qualquer; a dupla (que não é sertaneja) destila
clássicos da MPB e grandes sucessos da musica intemadonal.
A viagem vai de Sidnei Magal a Elvis Presley. Uma boa

pedida para tomar o seu domingo fantástico!

Coníra abaixo moçada, duas super atrações que rolam no

Sesc hoje e domingo!
O Semba Trio é formado por Jacson Araújo no teclado,
Rafaela Ventz no vocal e Rafael Vieira na bateria. Esta

formação inusitada trabalha releituras do que há de melhor na

música brasileira. O show é uma homenagem que o grupo
presta a uma das maiores intérpretes da MPB: 8is Regina.
Trazendo alguns vídeos, histórias e muitas músicas cantadas

.

por esse ícone brasileiro. O show rola hoje à noite, no Teatro

do Sesc, das 20h às 21 h.
Já no domingo tem show do grupo "Esses Moços", onde

quatro moços com ideias na cabeça apresentam uma

proposta diferente: juntar um dos ritmos brasileiros mais

famosos mundo afora, o duo, com música regional da Serra

Catarinense, 'com bugio, rancheira e xote. O espetáculo tem

uma hora de duração e inida com músicas serranas e encerra

com choro. A junção de dois estilos bem diferentes se vê até
na indumentária dos integrantes. A apresentação também
ocorre no Teatro do Sesc, das 20h às 21h.

- OS COWBOYS no Cabana Cult;
- 18/02 - NOrTE 00 METAL no Curupira;
- Hoje é dia de Oube do Vinil no Cabana Cuft!

t com muito prazer que, confurindo agenda
semanal do London Pub, percebemos que as

Sextas do Rock estão voltando na programação.
Nada contra outros ritmos que a casa oferece
como atração, mas como bons amantes do
rock'n'roll que somos, a notída nos alegra, e muito!

Infulizrrientet na nossa cidade são poucos os

lugares hoje em dia que oferecem espaço para as

bandas de rock se apresentarem, digamos assim,
"plugadosll• A coisa tomou-se tão comerdal que a

identidade foi deixada de lado. Mas o Espaço Oca
(outra grande alternativa de entretenimento da
nossa ddacle) mostra que quando se é nel ao estilo,
o público acompanha.
Os boatos rolam e dizem que está para abrir um

novo bar na ddade, voltado para a cultura
americana. Só o que podemos esperar é que um

blues e o rock'n'roll façam parte da
trilha sonora da casa.

Mas, voltando ao London, hoje é dia de Deserta
no palco mais londrino de Jaraguá do Sul.

Apresentando covers de bandas como:

Guns'n'Roses, 80n Jovi, Van Halen, Kiss, Ac::./fX.. e

Aerosmith. A banda promete sacudr as estruturas

da casa e levantar mais uma vez a bandeira do rock
nas sextas-feiras.
Parabéns aos nossos grandes amigos Rodrigo
Rasta, Chico F'iermann e João pela iniciatiVa da
diversidade wltural na programação do London
Pub. Acessem: 'NV'vW.londonjaragua.com.br.

(' AGENDA
../ HOJE· RENATO e elA

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

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmaiLcom
- ----- - - - - - ----- �-------------- -- - -- --�------- ---- - ---- - �--------------- -- - --- ----- ----- ----- - -------- --- ---
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PALAVRAS CRUZADAS

passatempo . A RecreatIva a r:;nmelra revista de palavras cruzadas do Brasil

VERTICAIS
1. Loto, jogo com cartões numerados / Esvaziado

2. (Fr.) Acolchoado, cobertor / Aquilo que é corri

queiro, habitual
3. As iniciais do apresentador paulistano de TV Huck

/ Expor à vista
4. (Gir.) Vidrar / Penhor
5. Famosa marca de chocolate
6. Tanto você como eu / Sem erros

7. Bife grelhado / As extremidades do .. oboé

8. Bom acolhimento, indulgência / Organização
econômica, civil ou comercial, constituida para
explorar determinado ramo de negócio e oferecer
ao mercado bens e serviços

9. Adoidar / Aquele que escreve artigos de jornais
e revistas.

HORIZONTAIS
1. Diz-se de verdade mantida em segredo, pelo me

nos parcialmente / Pérfida
2. índice de Desenvolvimento Humano / Indústria de

Material Bélico (Sigla)
3. (Abrev.) Senhor / (Gir.) Rato ee teatro, que assiste

aos espetáculos sem pagar
4. Um tipo de papel usado para capturar certos in

setos

5. O meio da ... roda / Cópia fotográfica positiva es

pecial, feita para servir como intermediária na

produção de outras cópias
6. O cineasta francês Polanski, de "O Pianista"
7. Tornar menos violento

.

8. Análise, pesquisa minuciosa
9. Um hidrocarboneto saturado existente na gasolina

/ O paládio, entre os químicos
10. Instituição que atua no mercado de titulas e va

Iares mobiliários
11'. O sabor do café sem açúcar / O monstrinho de

Steven Spielberg
.

12. Não se gastar / Suf.: abundância
13. (Abrev.) Ondas Médias / (Anat.) Diz-se de um

12

dos músculos da panturrilha.
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1950 . 2011
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DIVIRTA-SE

"

O rapaz, excelente funcionário de uma lojinha pequena, reclama com o

patrão:
- Seu Osvaldo, o senhor me desculpe, mas assim não dá! Somos eu eo Jonas
para cuidar da loja. Só que eu trabalho que nem ú� louco, enquanto ele
fica na internet o dia inteiro. Além do mais, ele ganha o dobro do que eu!

- O Jonas é meu filho! - protesta o dono da loja.
Indignado, o rapaz responde:
- Sim ... e qual a diferença?
Calmamente, o patrão diz:

- É simples. A diferença é que a sua mãe não me põe para dormir no sofá se

você trabalhar demais.

Tempo hoje
Nas regiões Oeste e

Meio Oeste, condição de
chuva na madrugada e

manhã, no decorrer do
dia o sol aparece entre

nuvens. Nas demais

regiões nuvens com

chuva isolada e descargas
elétricas. Temperatura em

declínio a partir da tarde.

,

\

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

�
AMANHÃ

e
DOMINGO

MíN: 200e MíN: 17°e MíN: 17°e

MÁX: 25°e
'.11 J j .'

MÁX: 300e MÁX: 28°e

Ensolarado

C�
"""",
Instável

seman.a
terá sol em se

e
Parcialmente

Nublado

�
ii., .i'
Chuvoso

�
Nublado

f"""flr .of
/ .

Trovoada
)

\
!

JOAÇABA
.....
19° 28°

Tendência I a
24 de fevereiro
Período com tempo mais seco

em Santa Catarina, com chuva

pouco significativa e concentrada
.

na faixa leste .do Estado. Para as

regiões afetadas pela estiagem,
Extremo Oeste, Oeste e

Méio Oeste, a previsão é de tempo
firme com sol. Temperaturas
elevadas em todo o Estado.

Tratamento dilerenciado

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

JARAGUÁ DO SUL
.....
20025°

;1:'�J��I�
$ J .�, Jl

BLUMENAU

.... .
19°24°

\
�

SE VOCÊ VAI PARA. ..

BANDEIRANTE
Predomínio de sol,
apenas com pouca

variação de nuvens até
amanhã. Mínima de 20'

e máxima de 29'. No

domingo céu. claro com

sol ao longo do dia.

JOINVILLE
.....
21 ° 25°

Sábdo e domingo presença
de sol em SC, com mais nuvens

na faixa leste do Estado e chuva
isolada na madrugada e manhã
na região do Litoral Sul.

Temperatura baixa no início da
manhã e em elevação durante o

dia. Vento de sul a sudeste, fraco
a moderado com rajadas.

/

r

/

e CHEIA 7/2

e,-MINGUANTE 14/2

e NOVA 22/2

-e CRESCENTE 29/2
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aguardavam na recepção também
se queixavam. "Se for sempre as

sim, quem precisar atendimento
de emergência no Santo Antônio,
corre 0-risço de morrer", desabafa.
Lembra que no ano passado, Si
mone também precisou de aten

dimento urgente e se viu obrigada
a procurar em Curitiba.

O diretor do Hospital, Claudio
Marmentini, reconhece que a ade
são ao Humaniza SUS é recente,
e que mesmo após os funcioná
rios terem sido capacitados, "até
a adequação do pessoal ao novo

sistema de classificação por cores, •

talvez não seja 100%". Ele se com

prometeu em averiguar o caso

e tomar as medidas necessárias

para a agilização do atendimento.
"Se acontecerem problemas in

voluntários, estamos à disposição
para solucionar, na direção, ou na

coordenação de- enfermagem."
Ainda segúndo ele, as reformas
do centro cirúrgico estão prevista
para final de março.

[ loEstado]
Atenção aos brasiguaios

Milhares
de famílias catarinenses estão vivendo no Paraguai

pode ter um reverso. Acontece que o governo brasileiro conce

deu R$ 400 milhões ao país vizinho em royalties da Usina de

Itaipu. No entanto, na ocasião foi acordado que o governo paraguaio
daria proteção aos brasileiros que penam nas mãos de grileiros de ter

ra. Devido a esse acordo, as autoridades de lá estão sendo chamadas à

responsabilidade. A afirmação é do senador Casildo Maldaner (PMDB
SC). "Resolvemos ajudar o governo Lugo, do Paraguai, mas condiciona
mos para darproteção aos brasileiros. Então isso é um direito, porque
esses brasileiros que foram para lá foram chamados, foram motivados

para ajudar a desenvolver o Paraguai. Levaram tecnologia, principal
mente do agronegócio. Não queremos (defender) ninguém que por
ãcaso tenha se apossado de terras públicas sem estar legalizado. Mas os

proprietários que estão trabalhando regularmente, que formaram famí
lias e adotaram o Paraguai como país, nós queremos do Brasil pela sua

convivência, inclusive pelo Mercosul do qual fazemos parte, que isso

seja respeitado. O estado de direito tem que prevalecer". Maldaner ain
, da informou que o Senado vai criar uma comissão temporária externa,
composta por cinco parlamentares, para visitar o Congresso Nacional
e o Executivo do país vizinho, na tentativa de encontrar solução para o

conflito, que vem se intensificando nas últimas semanas.

Ontem pela manhã, o secretário de Estado
do Desenvolvimento Econômico Sustentável,
Paulo Bornhausen, comandou o ato de assi
natura de novos contratos com as entidades
financeiras que atuam no programa Juro Zero,
voltado aos microempreendedores individu
ais. Com o governador Raimundo Colombo e

com o presidente do Badesc, Nelson Santiago,
assinou contratos com nove. organizações de
microcrédito, somando R$ 14 milhões. Bor
nhausen lembrou que o Juro Zero é parte do

plano SC@2022, tema de outro encontro, já na parte da tarde, quando ele recebeu
a deputada federal Romanna Remor (PMDB-SC) em seu gabinete. Aparlamentar
quis conhecer melhor um dos pontos do SC@2022, denominado Inova@SC, que
pretende consolidar 11 clusters em pelo menos 60 polos de inovação. ''Vou traba
lhar para conseguir o empenho de pelo menos R$ 50 milhões para o projeto, como

emenda no Orçamento Geral da União, juntamente com a bancada catarinense.
Estou otimista. As perspectivas para obtenção de recursos estão melhores este ano

e o projeto é muito bem fundamentado e estruturado", avaliou Romanna
"

Demissão Secretário de Estado Assistência Interiorização Para aumentar sua atu-

Social, Trabalho e Habitação, Serafim Ven- ação no interior do estado, o Conselho

zon, formalizou seu pedido de demissão Regional de Administração (CRA-SC)
ontem à tarde, por telefone, ao governador vai empossar, na próxima segunda-feira

\ Raimundo Colombo. Na noite de terça-fei- (13), 11 novos fiscais. Eles terão a função
"

ra os dois tiveram uma conversa sobre o de orientar e incentivar o exercício legal'
'iii assunto. Venzon quer se dedicar à campa- da profissão nas organizações públicas,�
c nha para a prefeitura de Brusque. e privadas em diversas cidades, comoo

� Blumenau, Chapecó, Joinville e Lages.� Cotado O primeiro nome a ser cotado- No mesmo dia será inaugurada a nova·

� para assumir a secretaria foi o do deputa-'O sede do CRA-Se, no Centro de Floria-
'P

do Kennedy Nunes, ex-Pl; atual PSD. Masc

nópolis, e firmado um novo acordo·
vr

ele declinou. Está com a atenção voltada·

com o Banco do Brasil a fim de oferecer'O

,� para as eleições de Joinville. melhores opções de financiamento aos
.�
o

Rapidinha Prefeitos e parlamentares do profissionais da área.
, �

· PT-SC se reuniram ontem, em Brasília,'O Novas exigências A Ernst & Young Ter-"

� preparando-se para o grande encontro de'O
co apresenta hoje, na sede da Federação·

hoje com a presidente Dilma Rousseff e oE das Indústrias (Fiesc) o estudo "Grupo� ex-presidente Lula. Ministra ldeli Salvattiro Modelo"; que traz as mais reçentes exi-c
� aproveitou a hora do almoço para cumpri-S gências para formulação das Demonstra-
� mentar os catarinenses.

ções Financeiras de 2012 e que precisam•
'O

seguir normas internacionais previstas.. Estratégia Foi enfática ao dizer que a es-
� tratégia do PT Nacional é manter a gover- pelo InternatianalFinancial Reparting Stan-
c.

� dards desde 2010. "O objetivo é exploraro nabílidade nas prefeituras que o partido já]
administra, recuperar as que já governou aspectos que sirvam como ponto de par-S

o
- destaque para Blumenau, Chapecó, Rio tida na escolha de conteúdos e formatos'::3.

�

presentes nas demonstrações que melhor'O do Sul, Cridúma e Itajai -, e disputar parae
c. valer aonde tem chances reais - Florianá- representem à visão dos administradores
�
·

polis, Indaial e Araranguá. Aposta no alto sobre a situação dos negócios da compa-ro
'O

nhia", orienta Cláudio Camargo, diretor:ii índice de aprovação do governo Dilma
'e
a. como "puxador de votos". deAuditoria da Ernst & Young Terco.

Andréa Leonora (Colaborou Ricardo Weg) Florianó�olis,10Fev12
CENTRAL DE DIÁRIOS

TRINTA E UM INTEGUADOS '�I [Pelo Estado J :::: llm produto eNR

IA.] olARIos PRESENÇA EM .' peloestado@centraldediarios.com.br
�.,.,."",.-

� INTEGRADOS 62% DE se

HUMANIZA SUS

Preparo dos atendentes do Hospital
Santo Antônio para triagem por
cores é questionado em Guaramirim

Paciente reclama
de atendimento

co geral. Passadas três horas sem

atendimento, Simone desistiu de

esperar e optou por encaminhar o

filho para Curitiba. Para o padrasto
do menino, o também cabeleireiro

,

Claudecir Alves, os funcionários
da instituição não estão prepara
dos para classificar a gravidade
dos casos apresentados.

�

O diretor do Hospital e Ma
ternidade Santo Antônio, Claudio

Marmentini, garante que desco
nhecia o caso e que está disposto
a buscar soluções. A instituição faz
em média cinco mil atendimentos

, por mês, e dispõe de 46 leitos. Os

hospitais Iaraguá e São José, Em Ia
raguá 90 Sul, ainda não adotaram o

sistema classificatório de cores.

De acordo com Claudecir,
assim como Otto não foi atendi
do em tempo hábil, outros que

EDUARDO MONTECINO
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estava com problemas estomacais.
"Não me lembro a cor que foi usada
na minha ficha, mas imagino que
não é de urgência, porque têm ou

tros aqui esperando que são mais

graves", atesta. Para ela, a forma e

a maneira com que é atendida no

hospital de Guaramirim é adequa
da. 'Acho que está bem assim, pe
las cores. Não tenho reclamação",

observa, conformada em esperar a

vez da consulta .

Apolítica de cores do Humaniza
SUS funciona assim: vermelho, para
emergências (risco de morte); ama

rela, urgências (rápido); verde, não'

urgente, com até 120 minutos para
atender; e azul, de baixa complexi
dade, com prazo indicado de 180 a

240 minutos para atendimento.

Revisora aprovaa classificação por cores

REGIÃO

SÔNIA PILLON

I\. classificação feita por cores

Ilpara indicar os casos mais e

menos urgentes - Política Nacional
de Humanização (Humaniza SUS),
implantada desde 2003 - e adotada
pelo Hospital e Maternidade San
to Antônio desde lo de fevereiro,
está sendo questionada por mãe

de paciente de Guaramírím, A ca

beleireira Simone Tank afuma que
procurou o pronto socorro de San
to Antônio na quinta-feira passada,
por volta das 9h30, para o atendi
mento do filho Otto Emanuel Tank,
11 anos, que apresentava proble
mas no sistema urinário.

Inicialmente, Otto teria sido
encaminhado para atendimento

pediátrico, mas depois para clíni-

A revisora de malharia Judite
.
Kniss aguardava calmamente na

recepção do Hospital e Materni
dade Santo Antônio, no final da
manhã de ontem. Ela não soube
precisar o tempo que estava ali,
nem a cor de classificação que rece

beu da enfermeira que fez a triagem
para ser atendida. Conta que procu
rou a instituição hospitalar porque

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CASO INCÊNDIO

Mãe ainda com o

coração dividido
Angela comemora a alta da pequena

Dafni, mas precisa voltar para o lado
de Stéfani, que permanece na UTI

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

OS olhos expressivos e o sor

riso da pequena Dafni de

Lima, de um ano, revelam o alí
vio de uma criança que deixou o

hospital após um mês. Depois de

passar por um tratamento inten
sivo no Hospital Joana de Gus

mão, a pequena que teve 38% do

corpo queimado em um incêndio,
dia 9 do mês passado, ganhou alta
e voltou para Iaraguá na última

. terça-feira, conforme divulgou
com exclusividade o Ocp.

Já o coração da mãe, Maria

Ângela Rodrigues Dufeck, está

dividido: ela quer ficar ao lado
de Dafni, mas precisa voltar a

Florianópolis para acompanhar o

tratamento de Stefani, irmã gêmea
.

de Dafni, que permanece na UTI.
"É uma situação muito deli

cada. Meu coração está metade

aqui, metade em Florianópolis. É
um alívio ver Dafni tão bem, mas

preciso ficar com Stefani", diz,
emocionada. A bebê, que teve

cerca de 80% do corpo atingido
pelo fogo, chegou a ir para o quar
to, mas voltou para a UT!. "Apesar
dela respirar por aparelhos e estar

sedada, sente minha presença
e isso é importante para sua re

cuperação. Quando fui dizer que

iria levar a mana para Iaraguá, ela

apertou minha mão. Quando ouve

minha voz e falo do pai e do irmão

(Andrei, cinco anos), só vejo as lá

grimas rolarem no seu rostinho",
conta, sem conter a emoção.

Dafni está na casa dos padri
nhos, enquanto Ângela retoma

na segunda-feira para a Capital.
No mesmo dia, a pequena segue.
para o Joana de Gusmão, junto
da madrinha Solange do Ama
rante para sua primeira consulta

depois que recebeu alta. Todo o

transporte é custeado pela Pre
feitura. O pai, Jocenei Peres de
Lima, 31 anos, acompanha Ange
la na viagem para visitar Stefani.
Assim como Angela, seu coração
está dividido: quer ficar ao lado da
filha ainda internada, mas preci
sa cuidar do filho mais velho, de
Dafni e trabalhar.

.,-�\Trln .

Bebê conta com apoio incondicional dos padrinhos JUcendino e Solange
,

Família precisalle uma moradia adequada
Além da luta diária pela vida

da pequena Stefani, Angela e Io
cinei vivem o drama da moradia.
Eles contaram com a solidarie
dade de centenas de pessoas e .

tudo que perderam no incêndio
'

recuperaram em dobro. Todos
os objetos doados estão em uma

casa cedida por um vizinho.

Porém, a residência é de

madeira e a equipe médica que
cuida das gêmeas recomendou

expressamente uma moradia de
alvenaria. "Elas precisai ii de lo
cal arejado e correm risco de p10-
riferação de bactérias em casa.de
madeira. Tanto que D fni está
em uma casa de alvena t, ju ItOS

dos padrinhos", diz. An Ia e pe
rava ao menos conseo: ') ( 00-

lia-aluguel cedido pela Prefeitu

ra, mas foi informada o-ntem que
o benefício não seria possível.'
"Quando Stefani receber alta e

finalmente pudermo.s ficar todos

juntos como antes, vamos viver
um dilema: onde vamos morar?".

Quem puder ajudar a família,
deve entrar em contato através
do telefone (47) 9653-4892.

FOTOS EDUARDO MONfECINO

, l

"Não Dnporta o tempo que ela ficará
intemacIa. Só quero ver as duas bem", diz

do padrinho durante todo tempo
em que a equipe permaneceu na

casa. A bebê alimenta-se bem e

engatinhou pela primeira vez on

tem. "Ela está muito bem, brinca,
ri, é a nossa alegria em casa", co

memora Alcendino, enquanto a

aconchega nos braços. O cuida
do maior ainda é o pé direito que
precisa de curativos diários. A

criança também não pode pegar
sol e na segunda-feira o médico
lhe receitará um protetor ade

quado. Pelos próximos 12 meses,

precisará de acompanhamento
médico constante.

o aconchego de Dafni
nos braços do padrínho

A casa deAlcendino de Amaran

tes, 44 anos, e da esposa Solange,
40, tem um cenário diferente desde

terça-feira: são mamadeiras, fraldas
e risadas de criança. Dafni está na

casa dos padrinhos, no bairro Vila
Lenzi e ficará com eles enquanto a

mãe, Angela, acompanha Stefani,
que segue intemada no Hospital
Joana de Gusmão, em Florianópo
lis. Solange chegou a tirar licença do
trabalho para cuidar da afilhada.

Quando a reportagem do OCP

chegou na casa da madrinha,
Dafni esboçou um sorriso tími
do. A pequena não desgrudou

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Agricultor baleado está na UTI
Permanece internado na

UT! do Hospital São José, o

agricultor Orlando Walz, 39
anos. Ele foi baleado em sua

casa, na rua Leopoldo Prust,
na localidade de Braço do Sul,
em Schroeder, na madrugada
de ontem. Sidnei de Oliveira,
19 anos, também foi atingido.
Ele foi medicado e liberado.

Segundo informações da PM,
uma testemunha contou à

polícia que presenciou uma

briga na casa do agricultor,
promovida por um homem

·i
conhecido como Beta. Em

seguida, de acordo com a

testemunha, o irmão de Beta
invadiu a casa e, armado
com um revólver calibre 22,
efetuou dois disparos contra

Orlando. Um tiro atingiu a

nuca de raspão e o outro, o

abdômen. Sidnei, que estava

na casa, também foi atingido
superficialmente no abdômen.
Mesmo ferido, ele .conseguíu
fugir e foi encontrado pela
PM caído, às margens da rua

Emílio Heck.
.
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TEMPO

Chuva deixa região sem energia
A chuva torrencial que caiu no fim da
tarde de ontem, provocou a queda de

energia em alguns bairros de Jaraguá do
Sul. Em Guaramirim, toda a cidade ficou
sem luz por cerca de 20 minutos.

Segundo informações do gerente regional
da Celesc, Luiz Melro, o temporal causou

a queda de uma árvore na substação
de Guaramirim, na divisa da cidade e

Jaraguá. Todo o município ficou sem

energia durante quase 30 minutos, até

que o problema foi revolvido pela Celesc.
Em Iaraguã, um problema na rede
elétrica do alimentador 5, deixou partes
dos bairros da Ilha da Figueira, Vila Nova
e Baependi às escuras.

Até o fechamento desta edição, técnicos
da Celesc trabalhavam no local para
identificar e resolver o problema no

alimentador 5.

n Droga

�B�!�Requisitos
• Superior Completo em Farmácia e CRF Ativo.
I Não é necessário possuir experiência

na função.
Para candidatar-se acesse:

:http://bit.ly/vaga410

ATENDENTES DE FARMÁCIA
Vaga nO 393

BALCONISTAS DE FARMÁCIA
Vaga nO 403

Requisitos
I 2° grau completo.
I Não é necessário possuir experiência

na função.
Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vága393

Requisitos
• Desejável curso de injetável e experiência
anterior em farmácias.

Para candidatar·se acesse:

http://bit.ly/vaga403

CONSULTORES DE BELEZA
Vaga nO 407

AUXILIARES DE REPOSiÇÃO
Vaga nO 397

Requisitos
'2° grau completo ou cursando.
I N�o é necessário possuir experiência

na função.
Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga397

Requisitos
I 2° grau completo.
I Desejável curso de cosmetologia

e estética.
Para candidatar-se acesse:

http://bit.ly/vaga407

PROCESSO SELETIVO - COMPAREÇA PESSOALMENTE
COMPAREÇA NO ENDEREÇO ABAIXO TRAZENDO CURRICULO IMPRESSO, RG E CPF E PARTICIPE

DO PROCESSO SELETIVO: DIA 11 DE FEVEREIRO. LOCAL: HOTEL MERCURE JARAGUÁ DO SUL

RUA EPITÁCIO PESSOA, 251 - CENTRO. HORÁRIO: DAS 08:00 AS 18hOO, PROCURAR POR THAíSA.

Oferecemos: Salário compatível com a função' Plano de saúde' Plano odontológico' Auxílio refeição ou auxílio

alimentação' Seguro de vida em grupo I Vale Transporte I Desconto Farmácia • Auxílio estudantil.

,
"

lnonster.com.br

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

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 19/2012

'

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO.
OBJETO: SERViÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/2/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 24/2/201210h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul
- se- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

- -- �- ---_o

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

69251-201- JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDTIl\LDE INTIMAÇÃo DE PROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue arelação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar

desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESID:

Apontamento: 200936/2012 Sacado: APARECIDA DANTAS lZIDRO Endereço: FSTRADA ROBERIU SEIDa 4166 - VIIA
KRUlZEN - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor. OUillIALVES Portador. - Espécie: CBI - N° TItI!!o: 400-2009-500 - Motivo:
falta de pagamento Valor. 0$ 5.616,36 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar 0$7.442,44 Descrição dos
valores: Valor do título: 0$ 5.616,36 - Juros: 0$1.716,73 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: 0$
23,20 - Diligência: 0$ 51,45 /

Apontamento: 201601/2012 Sacado: CARWS ALEXANDRE PEREIRA Endereço: RUA FRANOSCO DlITRA 526 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 69255-603 Credor.INFRASUL -lNFRAESJ'RlfIURA E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI- N°
Titulo: 0166816006 - Motivo: falta de pagamento Valor. 0$ 97,75 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor· total a pagar
0$177,19 Descrição dos valores: Valor do título: 0$ 97,75 - Juros: 0$ 0,58 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: 0$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

.

Apontamento: 201360/2012 Sacado: COISAS E COISINHAS DECORACOES ÉCOMER Endereço: RUA BERNARDO DOR
NBUSCH 1973 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. DUMAR GALVANIZADORA lIDA Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
7574/// - Motivo: falta de pagamento Valor. 0$1.627,70 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar 0$1.706,62
Descrição dos valores: Valor do título: R$I.627,70 - Juros: R$ 6,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10

Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 201599/2012 Sacado: DElAffi TELES DE CAMPOS DE SOUZA Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 669-

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 69255-603 Credor. INFRASUL - lNFRAESJ'RlfIURA E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie:
DMI- N° TItulo: 16634 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 97,75 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar
R$I77, 19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$23,IO
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201251/2012 Sacado: DEONlSIARADUENZZANDONAJ Endereço: RUAALFHEDO HANEMANN, 120 - BAR
RA DO RIO CERRO - jaraguã do SlU-SC - CEPo 69260-570 Credor. COOP DE ECON E CREDITO MUTUO DOS Portador.
HUANG SANYll-I-ME Espécie: DMI- N° TItulo: 00054- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 81,30 - Data para pagamento:
15/02/2012- Valor total a pagar R$I60,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 81.30 - Juros: R$ 0,16 Emolumentos: R$
lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201598/2012 Sacado: DIRCEU DENK Endereço: RUA FRANCISCO OUTRA 180 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89255-803 Credor: INFRASUL-INFRAESTRlfIURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0186777008
- Motivo: falta de pagamento Valor: H$lIO,45 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar R$189,97 Descrição
dos valores: Valor do titulo: 0$ 110,45 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos: H$ 11,60 - Publicação edital: 0$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 201435/2012 Sacado: DUFORT IND. MED\l1CA I1DA ME Endereço: lDMAZ FRANCISCO GOES 355 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89252-170 Credor. OXIMIX COMEROO DE GASES I1DA ME Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
024775 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$192,5O - Data para pagamento: 15/02/2012-Valor total a pagar R$265,55 Des

crição dos valores: Valor do título: R$192,50 - Juros: 0$ 0,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
0$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 201436/2012 Sacado: DUFORT IND. MED\l1CA lIDA ME Endereço: lDMAZ FRANQSCO GOES 355 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 69252-170 Credor. OXIMIX COMERCIO DE GASES I1DA ME Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
024690 - Motivo: falta de pagamento Valor. 0$192,50 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar R$265,55 Des

crição dos valores: Valor do título: R$192,5O - Juros: 0$ 0,44 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20- Diligência: R$14,71

Apontamento: 201684/2012 Sacado: DUTECH ROBonCS lIDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 500 SAL 15 - Iara-
/ guá do Sul-SC - CEPo 89256-500 Credor: JOINVESf SECURITlZADORA S/A Portador: OXIPIA5MAlND E COMEROO lIDA

'Espécie: DMI - N'Título: 4496 - Motivo: falta de pagamentoValor. 0$ 958,51 - Data para pagamento:'15/02/2012-Valor total a

pagar R$1.039,03 Descrição dos valores: Valordo título: 0$ 9:;8,51- Juros: 0$ 4,79 Emolumentos: O$lI,60 - Publicação edital:
0$ 23, 10 Condução: 0$ 23,20 - Diligência: 0$17,83

Apontamento: 201685/2012 Sacado: DUTECH ROBonCS lIDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 500 SAL 15 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor. HARD COMERCIO DE FIXADORES E RESINAS l1D Portador. - Espécie: DMI- N°
TItulo: 022522/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. 0$ 2.732,36 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar
R$2.624,4B Descrição dos valores: Valor do título: 0$2.732,36 - Juros: 0$16,39 Emolumentos: O$lI,60- Publicação edital: 0$
23,10 Condução: 0$ 23,20 - Diligência: 0$ 17,83

Apontamento: 201340/2012 Sacado: EPIVAlDOANlDNlOVEIASQUE Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA, 560 - Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89255-603 Credor.INFRASUL -lNFRAESJ'RlfIURA E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI- N°
Titulo: 0166757006 - Motivo: falta de pagamento Valor. 0$ 97,75 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar
0$177,29 Descrição dos valores: Valordo título: 0$97,75 - Juros: 0$ 0,68 Emolumentos: 0$11,60 - Publicação edital: 0$23,10
Condução: 0$ 23,20 - Diligência: 0$ 20,96

Apontamento: 201339/2012 Sacado: GLEBER KRAHL Endereço: RUA FID\NCIseO DUTRA 4BO - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89255-803 Credor.INFRASUL -lNFRAESJ'RlfIURAEEMPREENDIMENT Portador. - EspéCie: DMI- N° TItulo: 0166783008
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 97,75 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar 0$177,29 Descrição
dos valores: Valor do título: 0$ 97,75 - Juros: 0$ Q,68 Emolumentos: 0$ lI,60 - Publicação edital: 0$ 23,10 Condução: 0$
23,20 - Diligência: 0$ 20,96

Apontamento: 201596/2012 Sacado: JANIlDES RODRIGUES DE SOUZA Ell!:ereço: RUA FRANOSCO DUTRA 460 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor.INFRASUL -lNFRAESJ'RlfIURA E EMPREENDIMENT Portador. - Espécie: DMI - W
TItulo: 0166755008 - Motivo: falta de pagamento Valor. 0$ 162,44 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar
R$242,27 Descrição dos valores: Valor do título: 0$ 162,44 - Juros: 0$ 0,97 Emolumentos: 0$ 11,60 - Publicação edital: 0$
23,10 Condução: 0$ 23,20 - Diligência: 0$20,96

Apontamento: 201607/2012 Sacado: UON COM. DE TINTAS E FERRAGENS lIDA Endereço: RUA HElNRICH AUGUsr
lESSMANN, 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor. VIDEX COMEROO DE ARTIGOS ESPORTIVOS lID Porta
dor. - Espécie: DMI- N° TItulo: 000736 - Motivo: falta de pagamentoValor. 0$2.512,50 - Data parapagamento: 15/02/2012-
Valor total a pagar R$2.61O,72 Descrição dos valores: Valor do título: 0$ 2.512,50 - Juros: 0$ 20,93 Emolumentos: 0$11,60
- Publicação edital: 0$ 23,10 Condução: 0$ 23,20 - Diligência:)l$ 19,39

Apontamento: 201612/2012 Sacado: UON COM. DE TINTAS E FERRAGENS lIDA Endereço: RUA HElNRICH AUGUsr
lESSMANN, 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 69256-000 Credor. COBRAGEL COBRANCAS lIDA ME Portador. - Espécie:
DMI- N° TItulo: 4783/02-06 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.004,33 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total
apagar 0$1.085,97 Descrição dos valores: Valor do título: 0$ 1.004,33 - Juros: R$ 4,35 Emolumentos: R$ lI,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: 0$ 19,39

Apontamento: 201617/2012 Sacado: MARlAAUCE DA SILVA BOIT Endereço: RUA GOlAS 39 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89252-310 Credor. MARCOS ANDRE FAGUNDES Portador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 001420303 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 2.232,00 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar R$2.320,45 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.232,00 - Juros: R$ lI,9O Emolumentos: R$l!,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: 0$ 23,20 - Diligência:
R$18,65

Apontamento: 201683/2012 Sacado: MCV COM E INS'D\IAÇOES ELlITRlCAS I1DA Endereço: RUA ERICH MIELKE,80·
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 69251-350 Credor; LUNARLUX-1ND COMLUMINARIAS Portador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 626
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.928,1O - Data para pagamento: 15/02/2012- Valortotal a pagar R$2.oo3,02Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 1.928,10 - Juros: R$ 7,06 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$

23,2,0 - Diligência: 0$ 9,96

Apontamento: 201592/2012 Sacado: OZEIAS MONTEIRO Endereço: RUA ANA TEREZA DA SILVA COtACO iors 45 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-000 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:
DMI- N° TItulo: 0197926003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$276,54 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a

pagar R$353,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 276,54 - Juros: R$I,65 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$23,20- Diligência:R$17,02

Apontamento: 201336/2012 Sacado: RlCAJIDOOUVEIRADEJESUS Endereço: RUA ANN1ED\ MATIllAS ENKE 134 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89255-760 Credor.INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 0194872004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 251,40 - Data para pagamento: 15/02/2012-Valortotal a pagar
R$332,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 251,40 - Juros: R$I,75 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: 0$ 20,96

Apontamento: 201494/2012 Sacado: ROMEU COElllO Endereço: RUAJULIUSVERCH 330 - JARAGUADOSUL- CEP: Cre
dor. CONFECCOES AQUARElA lIDA Portador. - Espécie: CH - W TItulo: 000 148 I - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
400,00 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar H$564,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00
- Juros: R$91,73 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 201492/2012 Sacado: RONALDO CAN1 Endereço: RUA PADREALBERTO ROMUALD JAKOBS 395 SL08 - IA
RAGUA DO SUL - CEP: 89252-280 Credor. RESIDENaALSONlA MAGAli Portador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0811012012
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 54,52 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar R$131,28 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 54,52 - Juros: 0$ 0,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 201455/2012 Sacado: SANDRA DOS SANTOS Endereço: RUA WALTER BREITHAUPT 139APIO 202 - laraguá
do Sul-SC - CEP: 89251-540 Credor: PODER !MOVEIS LIDA ME Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0000010224 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 852,54 - Data para pagamento: 15/02/2012- Valor total a pagar R$925,51 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 852,54 - Juros: R$ 5,l! Emolwnentos: 0$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de 10/02/2012. Iara-
guá do Sul (SO, 10 de fevereiro de2012.
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Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto Total de títulos publicados: 22
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Henrique Porto

PAF X PEC
As atividades do programa
Atleta do Futuro, do Sesi,
reiniciaram nesta semana.

Só em Iaraguâ do Sul são

4 mil crianças atendidas

'gratuitamente pelo programa,
que felizmente veio para ocupar
a lacuna deixada pelo Esporte

.

e Cidadania, da Fundação

Falsal
Marcos Moraes se apresenta
hoje à Associação Desportiva
Jaraguá, onde atuará como

supervisor. Quem chega em

breve é o pivô Hugo, com

passagem por Cascavel. Já o ala

Canabarro, revelado na Ulbra,
treina com o grupo há alguns
dias. Assim, a briga para ficar
entre os doze relacionados para
cada partida está cada vez mais
acirrada. O objetivo continua
sendo fazer uma boa primeira
fase na Liga Futsal, para então

sonhar em vôos mais alto, como

no ano passado. O negócio é

aguardar e confiar.

·FME
Ontem, dia 9, finalmente o site da
FME foi atualizado. E com duas
notícias. Estava parado desde o

dia 19 de dezembro. Porém, o que
ainda me intriga é saber que existe
uma Chefia de Comunicação
na casa e recebemos a notícia
sobre a abertura das inscrições
ao Varzeano via imprensa oficial
do município. Em tempo, as

inscrições vão até 5 de março.

Copa Beira Rio

redacao@avanteesportes.com

Municipal de Esportes. Estefoi
descontinuado sem um motivo

aparente, mesmo porque muito

se falou e nada foi provado
.

até agora (os documentos
estranhamente sumiram).
Enfim, parabéns ao Sesi pela
iniciativa, que não corre risco de
acabar com as eleições.

Paratlela
Patrocinada por O Correio do

Povo, a paratleta Maria Helena

Eggert foi quinta colocada -

na travessia de Balneário

Camboriú, válida pelo Circuito
de MaratonasAquáticas. O

percurso foi de I.SOOm. Sua

próxima travessia também
é a mais aguardada. Trata-se
da única noturna do mundo,
que acontece no dia 25, em

Bombinhas. "É especial, uma

aventura", comenta.

Notícias de bastidores dão
conta do remanejamento
do bolsa-atleta na FME, o

.que estaria prejudicando
algumas modalidades.
Em certos casos, são
modalidades onde não
existem patrocinadores
(ou o investimento deles
é baixo), sendo a bolsa a

única forma de segurar os

talentos. Se for verdade, é
uma grande sacanagem!

A primeira rodada da Copa Beira Rio de Futsal foi recheada
de gols. Só no jogo de abertura foram onze, na vitória da
Kiferro sobre ADF por 7 a 4 (foto). Na segunda partida, muito

equilíbrio na vitória do Kaiapós/Cruz de Malta sobre o Beira

Rio, por 3 a 2. Fechando a primeira rodada, o PQN bateu o

Global Pisospor 3 a O. Hoje tem mais, a partir das 19h.
, • II 1\
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'erri Luft e Nelson Pereira séIam o acordo em prol do tricolor jaraguaense

JUVENTUSE
OCPJUNTOS
OUTRA VEZ
o Correio do Povo volta a apostar
no clube, em parceria que também
traz benefícios aos torcedores

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

"Mais uma vez agradeço a con

fiança do jornal O Correio do Povo.
Certamente será uma parceria que
irá trazer benefícios ao clube, à

própria empresa e principalmen
te aos nossos torcedores", festeja
Luft. "É bom deixar claro que esta

é uma parceria exclusiva no nosso

segmento de atuação que, como

disse o Ierri, busca beneficiar tan

to ao clube, como seus torcedores",
afirma Pereira.

A parceria se enquadra dentro
do projeto de Fidelidade Premia

da, proposta desenvolvida pela
diretoria de marketing e relacio
namento do clube. A proposta
consiste em acordos onde em

presas, clube e torcedores saiam
favorecidos de alguma forma.
Tem como principal objetivo
proporcionar renda ao Juventus
durante os doze meses do ano,'

não só nos períodos de compe
tição, como ocorre atualmente.
"Estamos finalizando o projeto,
que pretendemos apresentar em

reuniões do CDL e da Acijs o mais
breve possível", afirma Luft.

('")projeto de reconstrução do
VGrêmio Esportivo Juventus
acabade ganhar seu primeiro gran
de parceiro. Mais uma vez o jornal
O Correio do Povo apoiará o clube.A

parceria foi concretizada na tarde de
ontem, restando apenas definir de
talhes técnicos. "Nos últimos anos

certamente somos a empresa que
mais investiu no luventus e agora,
não poderia ser diferente', comenta

o diretor Nelson Luiz Pereira.
Pereira lembra que acompanha

o trabalho do atual presidente do

Juventus, Ierri Luft, desde os tem

pos da Liga Jaraguaense de Futebol,
quando o jornal patrocinou uma

edição do Campeonato Jaraguaense
da Primeira Divisão (Taça O Correio.
do Povo). "Me chamou a atenção a

organização e a transparência que
ele impôs à Liga. Até um detalhado
relatório de prestação de contas nos

foi entregue, o que superou nossas

expectativas e deixou uma imagem
de gestão positiva", comenta.

.1

"Também pretendemos, atra

vés do projeto, promover um re

lacionamento mais estreito com

nossos torcedores, recompensan
do sua fidelidade. Aos parceiros,
criamos uma forma deles ajuda
rem o Iuventus dentro de suas

possibilidades, favorecendo-se do

poder de consumo de nossos torce

dores", comenta Ricardo Barichello,
vice-presidente Jurídico. "O proje
to tem todos os elementos para ser

um grande sucesso", acredita.
A parceria com o jornal O Core

reio do Povo, além de retomo fi
nanceiro ao clube, pretende es

tender aos torcedores benefícios
como acesso gratuito a todos os

jogos do time, um setor exclusivo e

coberto no estádio João Marcatto,
descontos 'em produtos oficiais e

sorteios de brindes. Os torcedores

que desejam conhecer mais sobre a

parceria podem entrar em contato

pelo e-mail socios@juventusjara
gua.com.br ou procurar a secretaria
do luventus, em horário comercial.
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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