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Agua fresca!
Piscinas aliviam calor
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PA de Massaranduba

Primeira etapa
está perto do fim

Empresa responsável pela reforma do hospital do município,
a Sifra Construtora entrega nesta quarta-feira a obra de ampliação

do Pronto Atendimento que deveria ter sido concluída ontem.

Página22

Campeã do Carnaval
EDUARDO MONTECINO

Pela nona vez, o bloco Em Cima da Hora (foto) conquistou o primeiro lugar e ainda fat�ou todos os
estandartes. Em segundo ficou a Verde Rosa e em terceiro a Acadêmicos do Samba. Páginas 4 e 5

(
-

Terndetudo!
Quersaber o que vai

acontecer na novela hoje?
Ouquem sabe conferira

previsão do tempo?Babados
na Coluna doMoa, agenda,
crônica, passatempos...

Tudo no nosso caderno de .

variedades. Confira!

•••

Patrocínio
CSManuncia

apoio ao futsal
Enapresajaraguaense
anuncia patrocínio ao

futsal nas competições
deste ano. Primeiro

compromisso será
na quinta, contra o

Corinthians. Página 20

blush!
Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Alvos de crítica
Polê:apica sobre

ponte coloca
moradores contra

vereadores em

manifés� \". $;<

". no último
sábado.

Daiana Constantino
Plenário, página 7
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2912 da: Babys?Iapresçnta.
peças de cClmpósição
100% algodão de toque
macio e suave traduzidas
em beleza e estilo.
Para o bebê feminino, a
coleção desenvolveu o

tema Poetic Baby. Pérolas,
ministrass, estampas
aquareladas e babadinhos
de renda encantam blusas
e vestidos, enquanto
malhas confortáveis com

toque ultramacio são a

base para as outras peças
da coleção.

Porto de
Imbituba
Desde 1941, Companhíâ
Docas de Imbituba detém
o direito de exploração
daquele porto e o mesmo

vence em 2012" O

governo prepara uma

licitação para a renovação
da concessão do mesmo
e deverá aproveitar para
incluir o segundo porto
de Manaus, que tambgm
deverá ser administrado
pela iniciativa privad�.
Depois da çonçessão ....

dos aeroportosso
governo descobriu que
PClde.se livrar de algUl1S
prolilemas E;; ainda

ganharcom isto.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Passagens aéreas
Comia crescimento nas viagens aéreas

- em parte impulsionadas por gran
des promoções - as empresas acharam

que estava na hora de recompor suasmar

gens e os preços subiram muito. O resul
tado foi uma quedamuito grande na ocu
pação dos aviões e o jeito foi voltar atrás.

Em fevereiro, conforme a última pesquisa
do IBGE, a queda no preço das passagens
está em 8,83%. Ainda assim, os aumen
tos acumulados nos últimos 12 meses

estão acima de 70% para os principais
destinos no- país. Assim não há turismo
doméstico que resista.

Cibercrimes
Segundo estudo realizado
pela Norton, a cidade de São
Paulo é a quarta colocada
em um ranking das cidades
mais vulneráveis a crimes pela
rede. O Rio de Janeiro aparece
no quinto posto entre as dez
mais. Segundo esta empresa
de segurança na rede, as três
cidades mais perigososas no
mundo virtual são Buenos
Aires, San Juan - Porto
Rico - e Bogotá.

DIVULGAÇÃO

Biodiesel
Segundo números revelados
pela presidente Dilma, existem
hoje 110 mil agricultores
familiares que se dedicam à

p'rodução de matéria-prima
para as usinas de biodiesel no

país. Considerando o grande
volume de oleaginosas e

resíduos'de óleos vegetais
disponíveis no país, justifica-

,

se a aposta de algumas
empresas grandes neste setor,
principalmente a Petrobrás.

Pesquisa realizada pela Adobe conclui que
os proprietários de tablets foram os que

. mais realizaram compras pela rede. Eles
gastaram 54% mais que os que utilizaram

smartphones e 21% a mais que os usuários
de desktops e laptops. Isto faz crer que o

meio sejamais conveniente para avaliar as
ofertas e realizar as compras. Algo novo a

ser considerado pelos comerciantes.

E,les perceberam'
A revista "The Economist", em reportagem em seu último número, destaca o

fato de que a presidente Dilma está em um processo de afastamento do modelo
administrativo adotado por LUla e está trilhando um caminho próprio. A
presidente ganhou pontos com a demissão de ministros acusados de corrupção e

'outros atos que demonstram que está preparando uma agenda ambiciosa. O leilão
dos aeroportos e a troca de presidente da Petrobrás reforçaram esta percepção.

Malwee
AMalwee está lançando, pela primeira vez, uma linha jeans
para crianças, com inspiração na Barbie. São bermudas"
calças, vestidos, saias e macacões com detalhes em cor de
rosa e botões personà1izados, com a silhueta da boneca.

SELIC

TR

CUB
BOVESPA

I.'���ç� ....

COMMODITIES

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04633
1 ° 15.757 1.000.000,00
2° 76.071 24.000,00
3° 44.323 14.500,00
4° 77.363 14.000,oe
5° 35.129 12.240,09

LOTOMANIA
SORTEIO N°
05 . 06 - 10 . 22 - 32 -

33 . 34 - 53 . 54 - 55
60 . 63 . 64 - 65 - 69
74·79 - 82 . 87 - 97

Desemprego
Apesar da subida do mesmo
para 5,5% em janeiro, não existe
no mercado o menor sinalde
que isto não seja urna situação
passageira. Esta taxa é amais

baixa para um mês de janeiro
desde 2002, quando começou a

ser apurada esta informação.

Um risco
o cantão suíço deVaud atraiu
urna variedade de grandes
companhias internacionais com
as vantagens fiscais, mas agora
o governo suíço cobra impostos
retroativos. Entre as empresas
está a brasileiraVale,

-,

Innação
Prévia da inflação de fevereiro
medida pelo IPCA-15, revela
desaceleração. O príncipal
motivo é a redução nos preços de
alguns produtos alimentícios que
começaram o ano com excesso

de oferta. Ainda nada seguro para
_ o futuro, mas é uma boa notícia.

IPO
As turbulências de 2011 brecaram
as ofertas públicas iniciais - IPO
em inglês - e diversas empresas
que já tinham registrada sua
oferta acabaram retrocedendo.
Com a volta damovimentação
na bolsa, existe expectativas de
que 20 empresas lancem suas

ações em 2012. Em 2011 foram

apenas 11. Nestes lançamentos,
sempre pode surgir uma surpresa
e a ação se valorizarmuito no

próprio dia de lançamento da

mesma, trazendo grandes lucros
para os que apostaram nela. No

entanto, é uma aposta.

Brasil Foods
Apostando numamaior
penetração no mercado chinês, a
BRFoods firmou joint-venture com
empresa chinesaDah Chon Hong.

.

O objetivo é desenvolver a marca
Sadia tanto na China continental
corno em Taiwan eMacau.

ÍNDICE PERÍODO

Telas

................ 1�,.�O;o .

0,010%
............................

,

1.133,85
............................................

18.JANEIRO.2012

20.FEVEREIRO.2012

FEVEREIRO.2012
20.FEVEREIRO.2012

20.FEVEREIRO.2012
... 1tQ,g�o;o ...

0,5720

PETRÓLEO - BRENT

OURO
US$ 122,930 .0,56%
US$ 1733,690 . '" -0,03%

O grupo EBX, segundo comentários no mercado,
estaria negociando com a Foxconn a construção
de urna fábrica de telas de cristal líquido em Minas
Gerais. Com a redução do IPI sobre os tablets, este
.tipo de negócio começaa se tornar viável.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DOLAR C0tvrERCIAL (EM R$) 1,7126 1,7140 .. -0,28%

bÓLARTUíÜSM6(EMR$j'" 1,6406 ·············i/is06 =; oo/�······

�1J�()(���$.L .... 2..?�.?�.�.... 2,2708
... !o.,6.%

LIBRA (EM R$) 2,7161 2,7195 1It 0,12%

MEGASENA
SORTEIO N° 1364
10 . 13 - 20 . 40 - 44· 53

QUINA
SORTEIO N° 2828
22 - 23 . 33 õ �!1 -, $0 ",,,,,

,_
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Toda mudança é positiva quando estamos dis

postos a nos adaptar, enfrentar novos desafios
e ver nela a oportunidade de crescimento. Isso
vale especialmente para o trabalho e a profissão
que toma boa partedo tempo de nossas vidas.

E é justamente por isso que devemos nos empe
nhar para alcançar resultados cada vez melhore�.
Esta edição do a Correio do Povo, por exemplo, lan
ça o novo projeto gráfico do jornal, commodelos de

páginas mais atraentes para tomar a leitura de nos
sasmatérias mais fácil, prática e agradável.

Autor do novo projeto gráfico e novo gestor de

fissionais da área e agora aposta na aprovação
dos nossos leitores.

Mais um ano do acp, com diagramação ori

ginal e novos editores. Além disso tudo, o jornal
trabalha para expandir sua inserção no contexto

on line. Em breve, nosso sitewww.ocorreiodopovo.
com.br, com seus 70mil acessos ao mês, se trans
formará no principal portal de notícias da região
- e será o aliado do grupo do jornal impresso.
Tudo isso para levar as notícias mais rápidas e

completas até nossos leitores! Experimente e

analise, acompanhando as próximas páginas.

Esta edição do O Correio do Povo. por
exemplo. laDça o novo projeto gráfico

do jornal, com modelos de páginas mais
atraentes para tornar a leitura de nossas
matérias mais fácil. prática e a.gra,dável.

Redação, Márcio Schalinski buscou na experiência
coletiva e nos seus 18 anos de atuação em jornais
locais uma mudança que ganhou o apoio dos pro-

Charge

Do leitor

Cidadania x
regras de trânsito.

Diariamente nos depara
mos com atitudes que

nos deixam entristecidos,
pois são os "ditos" motoristas

que fazem as maiores asnei
ras no nosso trânsito, já caó
tico por uma questão de físi

,ca: "dois corpos não podem
ocupar o mesmo espaço, ao

mesmo tempo".
Os motoboys, por exemplo,

se acham no direito de ultrapas
sar pela direita, e não raramente,

quando paramos o veículo próxi
mo a uma faixa de pedestre, coita
do do pedestre, pois se descuidar
será atropelado pelo motoboy, ul
trapassando pela direita.

O que dizer dasmamães que
levam seus filhos à escola e pa
ram em cimada faixa de pedes
tre? Que educação estão dando

a seus filhos? Certamente essa

criança crescerá com o senti
mento de que "eu posso, pois
mamãe sempre o fez"

E a tal direção defensiva?
Muitos não sabem o que signi
fica, acham que terão que se de
fender caso alguém os bata com
um volante.

Na verdade é muito mais do

que atenção no trânsito. Exemplos:
circularpela ruaRinaldo Bago pela
mão direita, pois temos poucas
ruas que cruzam vindas da direi
ta.Amaioria das ruas que cruzam
vem daesquerda, e a probabilida
de émaior de dar acidentes.

O mesmo para quem circula

pela ruaMarinaFrutuoso.
São pequenas ações que de

vemos exercitar e que, certamen

te, diminuirão a quantidade de
abalroamentos e atropelamen
tos, diminuindo sobremaneira

.

nosso já sobrecarregado pronto
socorro. E não é só isso. Isso é ser
cidadão. Isso é ter cidadania

Emir I'l'anzoi, bancáriO
aposentado

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos rates

E O trabalho, nada?
Liguei a tevê dia destes e dei de cara com 'um

.

bando de perdidos da vida dançando, pulan
do, caras assoalhadas, sorrisos ... E dizia a repór
ter que o pessoal estava treinando para o desfi
le das escolas' de samba e que para dar certo na

avenida é preciso muito treino, muito ...
Engraçado, esse pessoal que se exaure nos en

saios dos blocos e nas folias de todo tipo geme e

range dentes quando a empresa lhes marca um

treinamento no sábado à tarde. - Ah, não pode, sá
bado à tarde não ...

Por que não? Os ensaios de Carnaval eram à
noite, tarde da noite, e no outro dia pela manhã
"todos" tinham que estar no trabalho, ou não? Ou
será que todos são vadios, desempregados?

Se para dai certo na avenida é preciso muito
treino, alguém tem que dizer a essas multidões
de levianos que para a vida profissional. também
é precisomuito treino, muita prática, muito suor

na testa.
- Ah, Prates, seu emburrado, mas o povo tem

que se divertir, a vida não é só trabalho! Eu não dis
se que a vida é só trabalho, mas a vida só valerá a

pena; e mais ainda na velhice, se o trabalho for o

grande treino preparativo para o ser, para o suces

so na vida e para a paz na velhice.

Conheço inúmeros foliões do passado que hoje
estão sem ter onde cair mortos, vivem como quase
mendigos em asilos ou sob a proteção dos filhos,
o que dá no mesmo... Rasgaram a fantasia nos

"treinos" para o desfile na avenida e não treinaram

para se tomar bons profissionais, qualificados.
.

Ninguém será respeitado profissionalmente sem
antes ter treinado muito, dez anos, no mínimo, me
nos não. Um médico com menos de dez anos de

prática é ummero aprendiz de curandeiro. Vale para
tudo na vida. Mas os vadios se exaurem nos treinos
de Carnaval e nenhuma gota de suor: para serem

confiáveis no trabalho. Merecem a vida que levam.

Dez anos
Alguém pode pensar que brinco quando digo

que sem urn mínimo de dez anos de prática nin
guém poderá ser qualquer coisa boa, que preste,
na vida profissional. Só o pessoal do "atalho" pode
pensar que não é assim. Mas esse pessoal ou acaba
na cadeia, por erros profissionais, ou coma carano

chão pelo desmascaramentomoral.

Jeito
E só há urn jeito de diminuir O número de

acidentes de carros e de motoristas bêbados nas
estradas. É tirando o carro deles, o carro ficaria
retido por um ano. Bah, é pior que dar urna sur
ra nos caras. Quanto mais impotente o homem,
mais potente ele quer o motor do carro, com

pensação inconsciente do macho impotente ...
Quanto mais ousado nas ultrapassagens e pé
no fundo do aceleradormais impotente é o cara

que dirige o automóvel. Reclamações para a cai
xa postal do Sigrnund Freud.

Falta dizer
Abri o livrinho de conselhos e lá estava: '- "Na

hora de explicar urn rompimento romântico,
diga simplesmente: - Foi tudo culpa minha". E
é verdade, quando urna relação não dá certo a

culpa é nossa, errarnos ao escolher a parceria. A
culpa é sempre nossa, o difícil é aceitar isso...

� �
Fa
__I_e__c_o_n_o_s_c_o

·

___
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Carnaval 2012

BlocoEm
Cima daHora
, ,.."

ecampeao
pela nona vez
Mais de 20 mil pessoas compareceram ao

Parque de Eventos no sábado de Carnaval

J�IlAc:;yA ºº �º!- ..

Tita Pretti

T evando à passarela a histó
Lia dos deuses da mitologia
pertencentes às várias etnias, a

agremiação veterana Em Cima

da Hora foi a grande vencedo
ra do Carnaval 2012, que ainda

conquistou todos os estandar
tes: porta-bandeira, samba
enredo, comissão de frente,
fantasíâ, alegoria e adereços,
animação, evolução, bateria,
harmonia e baianas.

Os 180 integrantes do bloco,
presidido. por Iracema Pinheiro

(atual presidente da Liga Inde-

� pendente dos Blocos Carnava
lescos de Iaragua do Sul), 64 anos,
fecharam as apresentações da
noite e levantaram a arquibanca
da lotada como enredo "Mitologia
da Alegria... Em Cima da Hora é

Shaw"; cantando sobre a mistura
de povos, culturas e tradições.

A festa começou logo cedo:
às 15h, o baile municipal infan
til reuniu crianças fantasiadas,

· brinquedos e muita música. A

animação ficoupor conta daCia.
de TeatroAlma Livre, que empol
gou à criançada com brincadei

ras' confetes, bolhas de sabão e

serpentinas. A pequena Maitê
Silveira Cardoso, 8 anos, foi eleita

-

a rainha do baile, com a melhor

·

fantasia. O' orgulho da menina

·

estava estampado em um sorriso.
"Vou mostrar minha coroa e fai
xa para minha tia, que fez minha
fantasia." A mãe Márcia Cardoso,
40 anos, disse que ficou na cidade

para evitar o trânsito da praia, mas
aprovou a troca. "É nosso primei
ro Carnaval em Iaraguá, vamos
voltar no próximo ano".

A folia também contagiou os

mais velhos. Às 16h, teve início
o Baile da Terceira Idade. O trio

composto por Maria de Lurdes

Peron, 66 anos, Iolanda Onório
Peron, 67 anos, e Maria Delfina
dos Santos Silva, 72 anos, era

só alegria. "Estamos realizando
um sonho. Nossos pais sempre
falavam que Carnaval era pe
cado e ficávamos loucas para
festejar. Agora, larguei o namo
rado em casa e vim aproveitar!",
diverte-seMaria.

O Carnaval jaraguaense
também teve gosto de samba
carioca. O aquecimento para a

entrada dos blocos carnavales
cos ficou a cargo do sambista

Marquinhos Diniz, integrante da CONSAGRAÇÃO Agremiação Em Cima da Hora faturou todos os estandartes

tradicional Escola de Samba Par-
I tela. O compositor, que já teve

canções gravadas por-Zeca Pa

godinho, Bezerra da Silva, Dudu
Nobre e Arlindo Cruz, se apre
sentou na passarela e integrou a

mesa de jurados da competição.

"
Estamos realizando
um sonho. Nossos

_ pais diziam que
Carnaval era pecado
e ficávamos loucas

para fest�jar.
Maria dos Santos

Silva, 72 anos

FOTOS EDUARDO MONTECINO

RECORDE Público superou as expectaticas da F\mdação Cultura.:t de Jaraguá

MAGIA Brinquedos e fantasias
fizeram a alegria das crianças

DISPOSIÇÃO Terceira idade

também entrou no samba
PORTELA O cariocaMarcos Diniz

aqueceu a entrada dos. blocos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOS EDUARpO MONTECINO

SCHÜTZENFEST Verde e Rosa cantou sobre a tradicioílal festa

PBATADA CASA Acadêmicos homenageou personagens ilustres

FOLIA Além do samba, o axé e o sertanejo embalaram a festa

Os vídeos e fotos dos melhores momentos do

Carnaval, os bastidores dos desentendimentos
e a resposta do presidente da Fundação Cultural,
Jorge Luiz Souza, podem ser conferidos no site

do OCP (www.ocor�eiQfl"�V�M;Pmr�;tf).

Determinação
o brilho

das novatas
A estreanteAcadêmicos do Samba

foi a primeira a desfilar na passare
la, trazendo ao Parque Municipal de
Eventos uma homenagem à cidade,
com o enredo "Iaraguá do Sul, a força
do progresso".A agremiação presidida
por Diana da Silva levou 160 integran
tes e faturou o terceiro lugar do Car
naval. Os destaques foram um trem

como carro alegórico, representando
o início do desenvolvimento na cida

de, uma homenagem a Emílio Carlos
Jourdan e a imponente águia, símbo
lo do bloco que representa as cores da
Portela: azul e branco.

Em seguida, foi a vez da Verde e
Rosa representar na passarela a festa
mais tradicional de Iaraguá do Sul: a
Schützenfest. Participando pela tercei
ra vez no Carnaval, com 135 integran
tes, o bloco que homenageia a Escola
de Samba cariocaMangueira levou ao

desfile bicicletas, sociedades de tiro,
jardins floridos e as cores da bandeira
da Alemanha. O bloco conquistou o

vice-campeonato do Carnaval2012.
Depois do desfile da Em Cima da

Hora, grande campeã da noite, a festa
continuou com a agitação das bandas
Línos Band, In Natura, além da ani

mação do grupo Detonaxé. A apura
ção de votos ocorreu às 2h da madru

_gada, com a seguinte premiação em

dinheiro: R$ 15mil para o campão, R$
7,5 mil para o vice e R$ 3.750 para o

terceiro colocado. Houve, também, a
premiação de R$ 1,5mil para cadaum
dos dez quesitos, todos conquistados
pela Em Cima daHora.

"
Pulo.Carnaval désde

os cinco anos, hoje senti
um frio na barriga,
mas valeu a pena.

João da Silva, 16 anos,
Rei Momo do Carnaval

A noite teve gosto de estreia para
alguns dos participantes do Carnaval.
Desfilando pela Em Cima da Hora, a
brasiliense Cintia Brandão Araújo, 35
anos, levou os filhos Gabriel, 14 anos,
e Ana Júlia, 6 anos, para sambarem

junto com ela, "É a primeira vez que
desfilo, gosteimuito, estou impressio
nada com a organização'; diz Cintia.

Outro novato era o Rei Momo do

Carnaval, o estudante João Carlos da
Silva, 16 anos. "Pulo Carnaval desde
os cinco anos, hoje senti um frio na

barriga, mas valeu a pena. Se eu for
desfilar em 2013, vou ter que engor
dar um pouquinho", diverte-se.

Noite de alegria
termina em
confusão

Durante a apuração dos votos, um
tumulto já tomava conta da plateia.
Isso porque integrantes das agre
miações Verde e Rosa e Acadêmicos

_ do Samba alegavam favorecimento

por parte da Fundação Municipal de
Cultura à campeã Em Cima da Hora.
Ao anunciar as notas, o presidente da

Fundação, Jorge Luiz da Silva Souza,
recebeu vaias e gritos de "ladrão" de

alguns participantes. Jorge chegou a

interromper sua fala para dizer que
quem deu as notas não foi ele, mas a

comissão julgadora.
Segundo Janete Rosa, presidente

daVerde e Rosa, a queixa não se refere
à classificação, mas a algumas "rega
lias" dadas.à Em Cima.da Hora. Ela
afuma que Jorge foi pessoalmente à

Florianópolis buscar cerca de 300 fan
tasias da escola Protegidos da Prin

cesa, para serem distribuídas para os

blocos de Jaraguá. "Não ganhamos
nenhuma dessas fantasias", diz Jane
te. A presidente da Acadêmicos do
Samba, Diana da Silva, afuma que
também não recebeu nenhuma peça.
Outra queixa das duas agremiações
foi em relação ao recuo da bateria.
"No desfile, a produção nos infor
mou que o Jorge havia dito que não

poderíamos parar na frente do pa
lanque dos jurados. Mas isso acon

teceu com a Em Cima da Hora, que
pôde tocar em frente aos jurados", .

afirma Andrei Aluizio da Silva, 30

anos, puxador daVerde e Rosa.
Os jurados Ronaldo Vinícius, 26

anos, e Marcos Marquesani, 43 anos,
declararam que independente do re

cuo, a comissão julgadora estava ava

liando o cumprimento dos quesitos
obrigatórios, como o número de inte

grantes das comissões de frente e das
alas de baianas.

!
t
I

I

I
I.
)

Resposta
Sobre as acusações de privilegiar

a Em Cima da Hora, já.que também

preside a Liga Independente dos Blo
cos Carnavalescos de Iaraguá, Irace->
ma Pinheiro comentou: "O· mestre
deles não parou na frente da bateria

porque não quis. Não tenho culpa se

eles não se organizam. Vou desistir da
Liga e ficar só commeu bloco, mas até
agora ninguém quis assumir o cargo.
Ele está à disposição", disse Iracema.

Em resposta, o presidente da Fun
dação Cultural afirmou: "o que eu te

nho a dizer é que ganhou a melhor,
eu sigo o que os jurados dizem, cabe
amim apenas divulgar o restiltado. Se
houve esse favorecimento (de fartta-

.

sias), que eles provem isso aí".
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MOBILIZAÇÃO Mariifestantes enfrentaram forte c�or de sábado e pediram agilização para que a ponte saia do papel

anifestação
Moradores querem
que ponte seja feita

Protesto foi realizado com o objetivo de

pressionar o MP a tomar uma decisão
f-'·

lA�ÇºAºº�ºJ:,
Sônia PilIon

Müller Enke, no bairro Rau, e a
rua Vista Alegre, na� proximi
dades do posto de combustí
veis Rudrrick. A obra é contes
tada por parte dos moradores
da rua Anna Müller Enke e foi
vetada na Câmara pelos vere

adores Justino da Luz, Jaime
Negherbon, Natália Lúcia Pe

try e João Cícero dos Santos. A

construção é orçada em R$ 3

milhões.
Vale lembrar que na admi

nistração do então prefeito'Mo
acir Bertoldi, uma obra foi ini

ciada, que ligaria as ruas Carlos

Oimpasse relacionado à cons

trução de umaponte para li
gar os bairrosRau eAmizade, que
se arrasta hámais de um ano por
causa de ação movida junto ao

Ministério Público, resultou em

manifestação popular realizada
no sábado,' encabeçada pelas
associações de moradores, que
também contou com represen
tantes dos bairros Três Rios do
Norte e águas Claras. Munidos
de cartazes, eles enfrentaram
o forte calor do fim de semana

para exigir uma solução jurí
dica para o caso. A manifesta

ção pró-ponte também contou

com as presenças dos secretá
rios municipais de Administra

ção, Ivo Konell, e de Urbanismo,
Aristides Panstein.

A construção da polêmica
ponte, projetada pela admi

nistração da prefeita Cecília
Konell, previa que a obra fi
zesse a ligação da rua Anna

Enke, no Rau, com saída na rua
Roberto Ziemann, mas inter

rompida por problemas com a

empreiteira, que não seguiu o

projeto original, e embargo por
inadequações ambientais. No

local, restam apenas ferros re

torcidos da fundação, que per
manecem no meio do--rio.

O presidente da Associação
de Moradores Odezides Re
sende Filho, mais conhecido
como Dinho, destaca que na

. sexta-feirá foi protocolado um

abaixo-assinado com cerca de
1.500 assinaturas na Prefeitura,
"e esperamos coletar mais mil
assinaturas". Ele lamenta que

.

há dois processos correndo na

Justiça nos dois locais cogita- .

dos e ambos estão emperrados.

www.gumz.coni.br

(47)33714747 umA PARCERIA QUE DÍlllERJO. Desde 1978

A favor
.

Konell destaca
beneficios da obra

O secretário municipal de

Administração, Ivo Konell,
disse que espera que até 15

de abril possa ser' lançada li

citação para a ponte entre as

ruas Anna Enke e Vista Alegre,
"mas infelizmente a solução
está nas mãos da Justiça". De-

fende que a contrariedade de

alguns "não pode ir contra o

interesse de 150 mil pessoas,
é consequência do desenvol
vimento, do progresso". Tam
bém argumenta que o projeto
da outra ponte "tem irregula
ridades graves".

DESENVOLvnvIENTO Secretário de Administração,
Ivo Konell, defende construção de ponte

Contra

"Iríamos perder quatro
metros de terreno"
\

A dona de casa Lorena Me-

zoni Gaedtke, 43 anos, mora

há 15 anos na rua Anna Müller
Enke, é contra a ponte. "A rua é

estreita, hoje tem dezmetros de

largura por dois metros de cal

çada. Se fosse para construir
a ponte aqui, teríamos que

ceder parte dos terrenos para
. se chegar a 15 metros de lar

gura e três metros de calçada.
Vamos perder quatro metros

de terreno de cada lado", argu
menta. Dos 50 lotes, 34 são re

sidências. "A minha casa seria
a menos prejudicada."

.
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Homologado

o PSGde'Jaraguá do Sul

t�milo'lo pr�siqente.
Carlos Dias pediu
afastamento do comando
da legenda para assumir o
desafio de concorrer a uma
cadeira'na Câmara. Agora.,
Valdemar Todt assume a

, direção da sigla neste ano
de eleição.

.

Democrata
Celso Piermann é o
novo vice-presidente da
comissão provisória do
DEMde Jaraguá. Ele ocupa

•

!
o lúgar de AugustoMuller
- que faleceu no ano

passado.

Coligação

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

www�imoveispJaneta.com.br

(47)3275-01 00

Verde. é alvo de crítica

Mudar de ideia é saudável, faz bem e

mostra que estamos abertos a no

vos aprendizados. Na política, porém,
essa prática é feita muitas vezes para
atender somente interesses particulares
e não coletivos. Por outro lado, quem
pensa -que os eleitores não estão atentos

a essas ações, está muito enganado! Mo
radores do Rau, bairro que ajudou a ele

gerAniarildo Sarti (PV) vereador em 2008,
estão revoltados com o parlamentar. Isso,
porque o verde no começo do mandato

encabeçou ummovimento a favor dama

nutenção da construção da ponte ligando
os bairros Rau e Amizade, onde a obra

já havia sido iniciada na gestão passada.
Mas, Sartimudou de ideia, trocou de lado
e passou a defender os interesses do go
verno municipal na Câmaradepois do PV
negociar seu apoio em troca de cargos na
atual administração. Agora, é ano de elei

çãode novo. E osmoradores cobram uma

explicação. Para saber mais sobre a polê
mica, leiamatéria na página 6.

o Democratas não iria submeter
à convenção nenhum candidato com

processó e condenação por órgão colegiado.
.

Presidente nacional do DEM,
senador José AgripinoMaia (RN)

Atuação
êàrlos Dias atuou
durante seis meses
na presidência do
PSC de Iaraguá,
que irá inaugurar
sede própria na rua
Roberto Ziemann,
2651, no Amizade.
O evento acontece

no próximo sábado,
dia 25. No mesmo

endereço, estarão
centrados os grupos
do partido Mulher,
Social e Jovem.

,

Diretoria
Amanhã, o PP de laraguá do Sul
reune a diretoria com o objetivo

_ de comunicar os filiados sobre os

trabalhos da Executiva do partido.
Dieter Janssen é o pré-candidato a

prefeito pela legenda. Por enquanto,
não há informações oficiais acerca de
coligações para as eleições municipais.

Reeleição e o Ficha Limpa
A candidatura de Cecília Konell à reeleição como prefeita
em outubro é ainda defendida pelo PSD de Iaraguá do Sul.
Mesmo com a consagração da Lei da Ficha Limpa, Ivo Konell,
está convicto de que a esposa estará nos palanques fazendo
campanha novamente e a prefeita continuará sendo o nome
do PSD até os últimos instantes antecedentes do registro
de participação no pleito deste ano. As outras opções são
o próprio Ivo ou sua filha Fedra Konell. Um dos dois pode
substituir Cecília, caso a Justiçamantenha a condenação
damandatária por conceder gratificação irregular à irmã,
Carmelita Hirayma Konell, em 2009. Segundo o presidente da
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Iaraguã, Raphael

.

Rocha Lopes, essa decisão já impedia a candidatura dela.
Mas não bastando, na próxima semana deve ser anunciada
a sentença da juíza Cândida Inês Brugnoli da Comarca de
Iaraguá quanto ao pedido do Ministério Público para condenar
a prefeita por descumprimento da Lei Orgânica do Município.
Cecília é acusada por prática de improbidade administrativa
ao empregar a filha Fedra Konell corno chefe de gabinete e o

marido Ivo na secretaria de Administração da Prefeitura.

Solene
Na última quinta-feira, dia 16, aconteceu o ato de assinatura

da entrega de ordem de serviço da reforma da escola
Teresa'Ramos. A unidade receberá investimentos de R$ 370

mil do Estado. Na foto, o secretário regional, Lia Tironi,
e o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB).

Protesto
Realizada no
último sábado, dia
18, arnanífestação
pela construção de
uma ponte ligando
os bairrosAmizade
e Rau abriu espaço
para alfinetar
vereadores que,
durante o ano

passado, votaram
contra o projeto
que previa um
novo acesso para as

localidades. Justino
da Luz (PT),
.Jaíme Negherbon
(PMDB), Natália
Petry (PMDB),
Jean Leutprecht
(PC do B) foram
citados na faixa
apresentada pelos
moradores.

Outro possível
enquadrado na lei
Com a validação da Lei da Ficha

.

Limpa, o PR de Iaraguá do Sul terá
de rever a candidatura de Moacir
Bertoldi para a corridamajoritária,
O ex-prefeito está com os direitos

políticos cassados por três anos. Ele
é acusado de cobrar mensalidades
de funcionários comissionados do

partido durante a sua gestão na
administração municipal (2004/2008).
Por enquanto, de acordo com o

advogado da sigla, Jurandir Bertoldí,
o ex-prefeito não se enquadra na Lei da
Ficha Limpaporque sua condenação
se deu em primeira instância. Não há
previsão para o julgamento final do
recurso. Já sua possível condenação
pela Justiça de Iaraguá, por uso irregular
de verbas para a compra de merenda
escolar, não se enquadra na Ficha
Limpa, pois ainda não foi julgada.

Filiados
Hoje, o PSC conta com aproximadamente
200 filiados e pretende chegar até as

eleições commais de 300 .

DNULGA0°
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Lunelli \\ll�-I oGrupo Lune/II

1954

Jorge Lacerda critica falhas
no eseoamento da produção

Na edição de 21 de fevereiro de 1954, O Correio do
Povo trazia publicado o texto do pronunciamento

na Câmara do então deputado federal, Jorge Lacerda. O
pronunciamento dizia respeito à Rede Viação Paraná
Santa Catarina e criticava a falta de atenção com o esco

amento da produção agrícola.
O texto dizia "Sr. Presidente: Santa Catarina não tem

-

recebido, por parte da Rêde Viação Paraná-Santa Cata

rina, a menor atenção para o grave problema do escoa

mento de sua produção agrícola. Trata-se de velho e de
batido assunto. Mas, de nada valem os apelos, por vezes
dramáticos, endereçados àquela ferrovia.

Ainda agora, chegam desesperados reclamos dos
bananicultores de Corupá, próspero distrito de Iaraguá
do Sul, que informam que há mais de um mês não lhes
são fornecidos vagoes, já requisitados com muita ante

cedência, para a exportação de bananas. E, é doloroso
ver-se o produto apodrecendo nas roças e nos depósitos.

c'

"Aqui deixo, pois, o meu apêlo ao eminente Ministro

José Américo de Almeida, de quem espero as providên
cias necessárias", dizia O deputado Jorge Lacerda ao fi
nal de seu pronunciamento.

Festa de Rei e Rainha

Sociedade Recreativa Alvorada realizou baile
A Sociedade RecreativaAlvorada, de Jaraguá do Sul,
realizou no último sábado, dia 18, sua tradicional Festa
de Rainha com Baile. Os festejos iniciaram às 14h com
a concentração dos sócios e convidados na sede social
e posterior busca da Majestade Sra. Edla Laube, sob o

comando da Sra. Elzira Hass. O baile teve início às 22h
e foi animado até meia-noite pela Banda Só Virtude. O
restante da festa foi animado pela Banda Brilha Som,

_

do Rio Grande do Sul. Foram cerca de setehoras de

alegria e confraternização

Personagem histórico

_Michelangelo Caravaggio
Michelangelo Merisi da Caravag

gio foi um importante pintor italia
no do final do século 16 e início do
17. Este artista barroco nasceu na

cidade de Milão, em 29 de setem-
, bro de 1571. Aos 5 anos de idade foi
morar com sua família na comuna

italiana de Caravaggio. Em 1577 seu

pai, decorador e arquiteto, faleceu.
Em 1584 foi trabalhar como apren
diz do pintor Simone Peterzano.

Em 1592 retornou para Roma, sem

condições financeiras. Foi trabalhar
no ateliê de Giuseppe Cesari. Em

1594, abandonou a ateliê de Cesari

e começou a investir em sua própria
carreira, buscando influências nos

altos escalões artísticos e culturais
de Roma. Neste mesmo ano, faz sua

primeira grande obra: Os jogadores
de Cartas.

Em 1599, foi contratado pelo car
deal DelMonte para decorar a Cape
la Contarelli. Em 1602, pintou uma

de suas poucas obras de tema não

religioso, O Triunfo do Amor. No co

meço do século 17, Caravaggio já era

um pintor famoso em Roma. Cara

vaggio morreu de febre, em 1610, na

região daToscana.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Pelo Mundo

1928
Nasce Ariel Sharon
No dia 21 de fevereiro de 1928, nasce o futuro

político israelenseAriel Sharon. Líder da
extrema direita, Sharon ficaria conhecido no
mundo inteiro por causa de sua atuação como
Ministro da Defesa e primeiro-ministro de seu

país durante o conflito com os palestinos.

1848

O Manifesto

Comunista
OManifesto Comunista, originalmente
denominado Manifesto do Partido Comunista

(em alemão: Manifestder Kommunistischen

Partei), foi publicado pela primeira vez em 21

de Fevereiro de 1848. É históricamente um dos

tratados políticos demaior influênciamundial.

Invenções antigas
O plástico
o inglês Alexander Parkes inventou o

plástico em 1862. Era um tipo de ma
terial orgânico à base de celulose que,
quando aquecido, podia ser moldado
das mais diferentes formas. Aí, era só

esperar a "mistura" esfriar, e o plástico
endurecia na forma desejada.

i
-
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Reflexão
"Quem é o homem?

Quem é o verme?"
são alguma das

indagações que
podem ser feitas ao

observar a exposição
de Canfield

Artes visuais

Pinturas que
questionalD

Exposição "Questíons / Questões", de SérgioCanfíeld
pode ser vista até dia 27, na Galeria de Arte do Sesc

Artista plástico
Sérgio Canfield autor da
mostra em cartaz no Sesc

cê tem até a

.
próxima segun-·
da-feira para vi
sitar a Galeria de
Arte do Sesc, de

Iaraguá do . Sul,
onde o artista· plástico Sérgio
Canfield, expõe os trabalhos de

pintura acrílica sobre papel.
"Questions / Questões" é o

nome da mostra que estabele
ce uma dialética entre os seres

humanos e os vermes, num di

álogo sofrido, que coloca a nu

as mazelas da sociedade,

Quem é o homem? Quem
é o verme? Com estas indaga
ções, Sérgio Canfieldmostra-se
indignado com o comporta
mento humano que deixa aflo
rar o lado animal, ignorando o

tirocínio, o raciocínio, a intui

ção. Volta-se contra a impuni
dade ou, melhor dizendo, con
tra a punição preconceituosa,
que massacra mais e mais a

classe operosa.

Questiona o belo e o feio, o
bom e o mau e faz refletir, se

a ignorância pode ser usada
como escusa, .escudo e indul

gência de um lado, por outro
leva o poder a fazer, desse pon
to (da ignorância), a partida
para a expiação do bode. O ho
locausto. Ante a perspectiva: do
caos, quem será perdoado?
) A mostra tem curadoria de
Inacio Carreira, foi aprovada
pelo Conselho Municipal de
Cultura e já foi exposta na Pun- •

dação Cultural de Itajaí de 14

de dezembro de 2011 a 20 de

janeiro de 2012.

SERVIÇO: visite a exposição
"Questions l Questões" gratui
tamente, das 9h às 19h diaria

mente. Público: livre. No dia
27-, haverá coquetel com a pre
sença do artista, que conversa

rá com os interessados. O Sesc
ficá na rua Jorge Czerniewicz,
633. Contato: 3275-7800.

FOTOS E IMAGENS/SÉRGIO CANFlELDIDMJLGAÇÃO
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Previsão do Tempo
Canoinhas
T ...
160290

São Miguel
do Oeste
T ...
210320 Joaçaba

T ...
190300Chapecó

....
190300

Sol e calorão!
Quinta chove
o ar tropicalmantém o sol
e temperatura alta. Entre
tarde e noite, aumento
de nuvens e condições
de pancadas isoladas de
chuva, típicas de verão.
Risco de temporal e granizo
isolado. Apartir do dia 23
há condições de chuvas
mais significativas, que
devem amenizar um pouco
a situação da estiagem em
Santa Catarina.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 6h Vento favorável Nordeste 1 km/h
• 9h Vento não favorável Leste 2km/h

7km/h Venlo lavorável• 12h Vento não favorável Leste
• 15h Vento não favorável Leste
• 18h Vento não favorável Leste
• 21 h Vento não favorável Leste

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

em um horário
13km/h
15km/h
10km/h

80%
de possibilidade

de chuva.

Humor
Nomes bem esquisitos
Dois amigos se encontram depois demuito tempo.
- Olá, Osvaldo, soube que você se casou! - comenta o primeiro.
- Já faz bastante tempo! Já tenho duas filhas!
- Que beleza! Como elas se chamam?
- Amais velha chama-se Coristina e amais nova NovalgirIa. E você, já
tem filhos?
- Tenho uma filha!
- E como ela se chama?
- Maria!
- Maria? Mas isso é nome de bolacha!

ok
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Use roupas leves
e proteja-se com
óculos de sol

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 33°C

1.,
QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

SEXTA
MíN: 16°C
MÁX: 28°C

Mafra
T'"
170300

Joinville
T'"
20030°

Jaraguá do Sul
T ...
180330

Não esqueça
de se

hidratar

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h11: 1,6m
• 16h08: 1,7m
• Baixamar
• 7h36: O,2m
• 20h39: Om

Ilajai
• Preamar
'1h53: 1,1m
'14h02: 1,1m
• Baixamar
• 6h16:0,4m
• 20h34: Om

Florianópolis
• Preamar
• 6h19: O,5m
• 14h17: 1;3m
• Baixamar
• 9h32: O,5m
• 20h41: Om

Imbituba
• Preamar
• 2h06: O,6m
• 12h15: O,6m
• Baixamar
• 7h41: O,3m
• 19h23: Om

Rio do Sul
T'"
18031°

Blumenau
T ...
19° 320

Tábua
das marés

pas'sa tempo . A Recreativa o pnmeiro revisto de palavras cruzados do Brasil

São Joaquim Laguna:
T ... T ...
14° 270 23°300

Criciúma
T ...

e NOVA21° 32° 21/2

CRESCENTE ' 1/3

CHEIA 8/3

, MINGUANTE 15/3

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Ilha espanhola do Mediterrâneo, famoso centro turís-

tico / Partido Trabalhista Cristào
2. Alvura
3. Autenticar
4. Pedaços de carne que sobram de um peso grande /

A última nota musical
5. Um oficial subalterno
6. Taxa Referencial Diária / Ponto obtido em jogo
7. Coleções de máximas ou de textos escolhidos, tira

dos de obras de um ou vários autores
8. (Quím.) o rênio / Prefixo que indica uma unidade de

medida 1012 vezes maior que a unidade ao nome

da qual é acrescentado
9. Um instrumento de percussão da escola de samba
10. Um tranquilizante muito usado / Os extremos do ...

Oeste
11. Em informática, linguagem de programação bem

adaptada à utilização interativa de microcomputa
,

dores
12. Elemento prefixai: terra, superfície terrestre / Pa

lavra latina muito usada em direito para designar um
enunciado de lei ou regulamento

13. Artéria que se origina no ventrículo esquerdo do 12

coração / Símbolo de su-sueste.

VERTICAIS
1. O ator e cantor Maurício / Lugar' disponível para o

estacionamento de um automóvel
2. Banco do Brasil / (Pop.) Jogador de futebol ruim de

bola / Europa Oriental
.

3. Dublin é a sua capital / A primeira luz do amanhecer
4. O antigo nome da República Democrática do Congo
/ Monstro fabuloso que, segundo os antigos, tinha
cabeça de mulher e corpo de serpente

5. Errante, vagamundo / Tentativa para encontrar,
6. (Med.) Retirada parcial ou total da bexiga urinária
7. Voz imitativa de uma explosão ou de um corpo pesa

do que cai / Uma tecla muito utilizada pelo usuário
de computadores / (Inform.) Caracteres por Segun
do

8. Logo após / Elemento químico de símbolo Th, usado
como células fotelétricas, tubos de raios X etc. / O
centro do ... fuso

9. Com piedade para com o próximo.

2 "3 5 7 8 94 6
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Com que
roupa eu vou?
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a naval
E aímeninas (e meninos) muito agito nesse Carnaval? Estão curtindo bastante ou optaram
pelo descanso com direito a sombra e água fresca? Só não vou dizer jornal sem letra senão
essa coluna hoje não rende!Mas enfim.: para quem escolheu a festa esse é o momento de
relaxar, e quem se jogou no sofá, hora de da! uma animada no dia! Vamos lá?

Espero que vocês tenham gostado da
coluna dessa semana, e já sabem não é"!
Para falar comigo, seja para Perguntar,
dar uma dica, um puxão de orelha (mas
de leve) e elogiar também, é só enviar
para o e-mail no topo da página.
A1t, e UJD8, novidade bacana pra vocês:
na última semana estive em uma palestra
com a Glória KaliI (do site Chic), sobre
tendências do outono/inverno 2012.

Então se preparem: que logo logo'conto
.. ' .. O .que. vai rolar de bom na próxima estação.

Mi�hele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

semanà,mas oficiâli�lel1te' hoje ê
Carnaval. E como sei gue 111Uítas de

Produto de beleza da semana:

Redken Color Extend
Sun Shimmering Defense
Ufa! Que nome comprido não é gente? Mas sinceridade? Sabe aquele produto que você

passa, amà e é obrigada a contar para as amigas? Pois é, esta aí um bom exemplo. Na
verdade, esse produto faz parte de uma linha bem especial para o verão, época em que
nossos cabelos ficammais expostos e vulneráveis por conta-do excesso de sol, água do
mar e cloro da piscina. Ou seja, ele é ideal para quem gostade cuidar das madeixas e

não quer correr o' risco de ter que cortar um belo tanto quando a estação acabar. Com
. uma composição especial, ele revitaliza emantém a cor do seu cabelo (ótimo para
quem fez mechas, pois não deixa amarelar), e também dá um super brilho. A aplicação
pode ser feita diariamente com o cabelo úmido ou seco, e não precisa de enxague ok?
Ah, e o cheirinho dele é incrível. Super recomendo garotas!

FOTOS DIVULGAÇÃO

opoderdos
,-

'superaneu
Se já não bastasse a paixão pelos maxi colares e pelo
pulseirismo, agorameu coração se entregou aos

super anéis. Aliás, vocês perceberam que estamos
vivendoã era dos maxis? E posso falar a verdade?
Eu estou amando! Agora, voltando ao quesito "maxi
anél", a onda são os chamados knuckle ring, ou
seja, aquele tipo de anel que cobre o dedo quase
todo. Acho a ideia super legal, e se vocês fazem o

estilo"acessório é tudo", podem apostar com toda
a certeza, pois é uma tendência que veio para fitar,
por um bom tempo! Um adendo, alguémmais
sentiu uma vibe super gêmeos ativar?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 112 I TERÇA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2012

Pontualidade, eficiência,
conforto e segurança,
agora, de _ '.
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MAURICIO HERMANN

MORENA Aline Oechsler linda, sexta, na Upper Floor

Dica de terça
Saborear no Madalena Chopp & Cozinha o Capothe, a
sensação do restaurante. Mas se preferir ficar em casa,
utilize o serviço delivery e peça o Beiruth. Bom demais!

I 32750909

TilD TilD
Diz aquela galera esperta

que se conselho fosse bom,
a gente não dava, vendia. Mes
mo assim, por birra, vou dar
conselho aos idiotas seguidores
de políticos - quaisquer políti
cos - pelosquaisbrigam e sema

tam. Aqui, como em qualquer
lugar, chefões brigam e se ofen
dem por microfones de rádios.

Quando no poder brindam-se
uns aos outros, felicitando-se
pela esperteza mútua. ii bebem
emfinas taças de cristal, cham
panhe francês, o que é redun
dante. Champanhe só existe na

França. O resto é "champanhe
. paraguaio". Ou não?

UPPER k\d&

rinthians X

J Jaraguá
Na quinta-feira, às 20 horas,
rola na Arena Iaraguá, um
concorrido amistoso de futsal
entre o Corinthians de São,
Paulo e a ADJ de Jaraguá. Na
ocasião serão apresentados
os.novos patrocinadores
do time jaraguaense.
O valor da entrada é R$ 10

(inteira) e R$ 5 (meia). -

, >
•

Carnaval
Hoje à noite na Fuel Living
rola um gostoso Carnaval
com a dupla sertaneja Elton &
Fernando. O quê émelhor elas
entram free e ganham rodada de

champanhe até 23hs.Vai perder?

ROTABELA
TRANSPORTE EXECUTIvO

Coluna do Moa
Moa Go�çalves

BEM NA FOTO O fotógrafo Kadu Di Calafiori, ao lado da atriz Mariana
Ximenes. Ele está em Salvador cobrindo o Carnaval da Bahia, para revista Quem

Macarronada do Moa
Os convites para a 4° Macarronada Beneficente do Moa,
que acontece dia 31 de março, na Fuel Líving, já estão sendo
vendidos. O valor é R$10 reais e podem ser encontrados na

Capital Imóveis, Revista Nossa e nas lojas Upper Man (Shopping
Breithaupt e do Calçadão). Mais informações no fone 3370-2900.

O evento tem o apoio da agência Clic Zoom, ADVAurora,
Capital Imóveis, O Correio do Povo e Upper Man.

moagoncalves@netuno.com.br

Memorando
Sabe de uma coisa?Voumorrer
sem entender secretárias.
Todas - ou pelo menos a

maioria - são bonitas e gentis.
E adoram dizer quando alguém
procura o chefe: "Ele está
em reunião. Deixe o número
do seu telefone que quando
acabar (a reunião) eu ligo para
o senhor. Lorota! Ela não vai
retornar nunca. Detalhe: se ela,
pormilagre ligar, é para dizer:
"Sinto muito. O chefe viajou."

, E é claro que não sabe data do
retorno dele.

"Papudos"
Sabe o homem? Não o ser

humano, o homem mesmo?
Pois é nasceu com enorme

capacidade pra mentira.
Quando está na flor da idade
mente pelo exagero. Quando
velho peca pelo excesso de
mentiras como: "Eu nunca
useiViagra." Ou então: "Quem
manda lá em casa sou eu."
Mas, campeão, mesmo, é o
velhote que tem a ousadia
de dizer: "Eu nunca broxei."
Broxou, sim, velhinho
mentiroso. hehehe

MAURICIO HERMANN
472107-3000

R. Hugo.Braun, 44 - centro
www.kayroshotel.com.br

("
V)

capital
www.imoveiscapital.net

473370.2900

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

Press kit
A Bel1Arte após comemorar
o sucesso do lançamento da
coleção 2012, durante a 13°

ABIMAD, amaior feira de
tendências de alta decoração
daAmérica Latina, está
distribuindo um Press Kit, sob
os olhares atentos de Thayse
Freiberger. O material apresenta
informações sobre a trajetória
de sucesso empresa. Um show!

Retrato.
Nos tempos idos fotografar
durante o Carnaval, festa de
igreja, ou em qualquer lugar
que tenha aglomero de gente
até dava um bom dinheiro.
Lembro do saudoso Murara.
Diferentemente dos dias

atuais, quando "vaidosos"

já se valem de suas próprias
máquinas, levados pelo avanço
da tecnologia.

47 3371-1788

MAURICIO HERMANN

INAUGURAÇÃO O casal Elaine Kapp e

Jonathan Mandalho sábado, durante a
inauguração da Corte e Brinque

Liziane Raitz cw-tindo a noite jaraguaense

b
r

Fechado
.o CDL já anunciou. Na
quarta-feira de cinzas, no
período da manhã, as portas
do comércio de Jaraguá do
Sul, estarão fechadas. Só
reabrem às 13 horas.

Corretor
A Capital Imóveis contrata
corretores de imóveis e

estagiários. Comparecer na
Rua Marina frutuoso, 810,
atrás do Angeloni da Barão,
ou pelo fone 3370-2900.

Leitor do dia
o leitor fiel de hoje é o grande
amigo Dr. Roberto Raposo, .

que sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu

mesmo, amigo!

"
É difícil
viver com

as pessoas
porque calar

é muito
difícil.

Nietzsche

�.

• Para'quem interessar

possa: agora é oficial. '

As Cataratas do Iguaçu
estão entre as novas Sete
Maravilhas da Natureza .

O Brasil é o único país
com duas maravilhas
da natureza na lista: a
Amazônia está entre as
belezas eleitas.

• O jovem Orlando Satler
lt: já prepara os quitutes
para comemorar no
próximo, sábado, 25, a
idade nova.

.A mulherada está

pegando pesado na
malhação. De manhã,
de tarde ou à noite, é
um desfile de beldades
saradas entrando nas

academias da cidade.

• O fotógrafoMauricio
Hermann da revista Nossa
está livre, leve e solto.

• Seja voluntário, doe
sangue.

• Com essa, fui!

DONNft ft·NNH
boutique

Vide Bula, Ellus Second tloor, Vuarnet,
Eclectic e Sinistra

Rua Cei. Procópio
Gomes de Oliveira, 463

I
www.donnaanna.net
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Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

"\ Jiajando para Santos, neste verão quente
V e nem tão chuvoso, fiquei impressiona
do com o espetáculo descortinado diante
de meus olhos ávidos de cor e luz. Escrevo
muito sobre o jacatirão nativo que vejo
explodir em flores no fim da primavera e no

verão, aqui em Santa Catarina, mais exa
tamente no norte do Estado: em Ioinvílle,
em Corupá, em São Francisco do Sul, Barra
Velha, Iaraguá do Sul, etc.
Sabia que eles existiam pelo Brasil afora, mas
agora sou testemunha: eles são belíssimos e

em grande quantidade nas matas cortadas
pelas rodovias do Paraná e principalmente
em São Paulo.Depois de Registro e até perto
de Santos o quadro é de uma beleza grandio
sa: o jacatirão domina a paisagem, enchendo
amata verde de manchas vermelhas.
Considerava-me privilegiado em ter a profu
são de flores de jacatirão no verão, no norte
e nordeste da nossa Santa e bela Catarina,
mas fico feliz de saber que o privilégio não
é só nosso, que os paulistas também são

abençoados pelaMãe Natureza com essas

árvores generosas e majestosas.
Vi, também, flamboiãs vermelhíssimos em

Novelas

Crônica

As flores do verão
Ilhabela, também em Búzios e em Salvador,
além de algumas primaveras enormes e

muito floridas, mas nada que se compa
rasse aos jacatirões, que espalham suas

incontáveis flores pelas florestas espraiadas
pelos margens das rodovias paulistas,
paranaenses, catarinenses.

E, quiçá, de tantos outros estados.
Impossível não vê-las e não admirá-las,

"
Olhamos e não vemos.

Temos de olhar e ver, para
atribuir-lhes o devido
valor e preservá-Ias

árvores singelas e majestosas ao mesmo
tempo, ii balançarem seus galhos pesados
de flores que vão do branco ao vermelho,
algumas pendendo para o lilás.
Elas estão lá, no nosso caminho, mostrando
que Mãe Natureza ainda deposita con
fiança em nós, seres humanos, que desde
nhamos tanto dela, que amenosprezamos
tanto. Mas é preciso, repito mais uma vez,

IlQUELE BEIJO _- Globo
Maruschka expulsa Ana Girafa da Comprare. Raul coloca fotos de Juan

e Lucena na internet e espera receber uma pista dos dois. Iara sente falta
de Herondi. Herondi se interessa por Taluda. Vicente descobre o paradeiro
de Juan. Ricardo tenta fazer as pazes com Bernadete e Tide pede que eles
o adotem. Tibério devolve o anel de Otília. Deusa procura Maruschka e se

propõe a ir a Paris buscar sua herança. Locanda sugere que Felizardo ofe

reça um dote para Valéria se casar com Damiana. Marisol apoia Ana Girafa
a pedir seu reconhecimento. Juan e Lucena são parados em uma barreira

policial e Vicente é ferido. Joselito tem uma vidência sobre Vicente. Vicente
fica sabendo que Juan escapou e aconselha Lucena a fugir. .'

Il VlDIl DIl GENTE - Globo
Manuela ouve a discussão entre Lúcio e Rodrigo sem ser vista. Lúcio diz

para Celina que gosta de Júlia como sua verdadeira filha. Lourenço é reconhe
cido como pai de Tiago. Iná leva Júlia para ficar com Ana. Jonas insulta Cris e

ela implora que Matias a leve para longe de casa. Eva chega à casa de Iná para
cuidar de Ana. Ana se emociona com o carinho de Júlia. Iná exige que Eva siga
as orientações da terapeuta de Ana. Cris e Matias se beijam. Matias sai do beijo
assustado, arrependido. Celina procura Lourenço e os dois se beijam.

'

nNIl ESTllMPll - Globo
Guaracy fica arrasado ao saber que Paulo encontrou Esther, e Grisel

da o consola. Zuleika fala mal de Edvaldo para Juan Guilherme e Rafael
defende o amigo. Glória avisa a Danielie que a clínica de ltaipava também
foi depredada, mas que o material para fertilização foi salvo. Celina critica
Beatriz por sua postura na coletiva de imprensa. Griselda pede para Guaracy
entrar com Amália na igreja no dia do casamento. Tereza Cristina conta para
René que Griselda e Guaracy reataram a .amizade. Waliace se surpreende
quando Zuleika o questiona sobre casamento. Márcia reclama da ausência
de Paulo na Fio Carioca. Enzo confessa a Pereirinha que está gostando de
Danielie. Amália decide pedir para Pereirinha entrar com ela na igreja. Esther
se desespera quando não encontra Paulo e Victoria na casa de campo.

. VlDIlS EM JOGO - Record,
Enquanto Lucas desamarra seus reféns para levá-los, Cleber se aproveita

de um momento de distração do ex-motorista de van e tenta desarmá-lo. Lucas
leva a melhor e exige que todos coloquem algemas. Weliigton chega em casa

embriagado. Carlos e Cacau levam o jogador para tomar um banho. Fátima se

sente culpada, afinal, o rapaz discutiu com Cacau por conta de sua mentira.
Raimundo tem um pesadelo com a morte de Augusta. Quando desperta, o rapaz
promete para si mesmo que descobrirá quem é o assassino. Welligton e Cacau

despertam pela manhã. Depois que fazem as pazes, o jogador afirma que está
sem coragem para conversar com Carlos.

.

CORllÇÓES FERIDOS - SBT
Regina percebe que Amanda fica transtornada. Ela conta que Eduardo

prometeu se vingar da mulher que fez isso contra o irmão dele. Meio desnor
teada, Amanda pede para usar o telefone de Michel e liga para Olavo, que
percebe a voz embargada da sobrinha. Olavo pergunta se ela está sendo
bem tratada por Eduardo. Dante percebe que Amanda está estranha. Edu
ardo ouve Amanda ao telefone conversando com Vitor e tem uma crise de
ciúmes. Eduardo-a provoca. Amanda diz que se ele continuar ela fará uma

escândalo na casa de Michel. Amanda pede para Regina lhe contar tudo
sobre a morte de Rodrigo. Regina revela que a namorada de Rodrigo deixou
uma carta de despedida com as iniciais A. A. Varela. Amanda fica perplexa
eafirma ser a sua assinatura.Vitor volta a dizer a Olavo que ama Amanda.
Dinho e Camila compram drogas de Flávio.

'0 resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

olhar e ver. Algumas coisas belas estão sem

pre ao alcance dos nossos olhos, sempre no
nosso caminho e, de tão presentes, acaba
mos não vendo.
Olhamos e não vemos. Temos de olhar
e ver, para atribuir-lhes o devido valor e

preservá-las, pois do contrário podem não

estarmais lá amanhã.
De volta da viagem, vejo, pela televisão, a
cobertura das estradas congestionadas por
causa do Carnaval. E lá estão elas, as ilhas
de vermelho no meio damata que ladeia as

rodovias, explosões de vida e cor, grandes
concentrações de flores de jacatirão.
O jacatirão, este ano, está mais presente,
mais florido, mais colorido. Até o manacá

da-serra, variedade de jacatirão de jardim
que floresce no inverno, teve uma segunda
florada no verão, coisa que não é comum
acontecer: parecia estar dando as boas
vindas ao jacatirão nativo, que desabro
cha livre na mata. Então, irmãos de todos
os lugares, verão é tempo de jacatirão, de
flamboiã, de primaveras floridas.
Não deixem de vê-los. São espetáculos
gratuitos e enchem os olhos e o coração.

Clique animal

Envie a foto dos seu animalzinho ou para adoção para
contato@beatrizsasse.com.brou encontre um

companheiros de estimação em www.ajapra.org.br
e http://focinhoscarentesjaragua.blogspot.com

Essas fofuras
são Benli e
Fox. Eles são

pequenos,
estão vacinados

e esperam
por uma

nova família!
Contato no
Consultório
Amizade

3275-1887.

R. Roberto Ziemann, 2756 - Bairro Amizade

Aniversariantes
José O. B. da Rocha
José V. Henkemaier
Limércio Mathias
Lineu Laube
Luan R. L. Marcelino
Lucia Draeger
Lucieni V. Bonkowski
Luis Carlos Ribeiro
Marcelo Tilimann
Marcia D. Muller
Matin Pelry
Murilo A. Kobeoviski
Nicole Poliana da Costa
Oneide Urbanski
Pedro P. Bassani
Rafael Fagundes
Rodrigo Franzner

I ?�ndro J. Nov.elio

20/2
Alcionir Vieira

& Alison R. Cavaleti

I.·I�.;'.
Altamiro Hornburg
Amirio Floriani
Ana Beatriz J. Piermann
Anderson Pires

�� Claudiane Muller

I�
Dirceu R. da Silva
Ednaldo L. Eggert
Fernando Paulo Grott
George L. de Freitas

j Gustavo A. Woginski

I· Haroldo Horst
. heverson thrun
Isabel C. Streme

• João V. Saganski
I Jonathan Lopes

Dirceu Bachmann
Edilza Petry
Egori'Honburg
Evaldo Grechuski
Fernando Scaburri
Gabriel Borke
Giovane Arno Sguissardi
Jaime Drews
Juliane C. da Costa

KellyWiII mann
Lincon A. de Souza
Uno Vieira
Marcos Harmel
Maria de L. Chaves
Roseli Gaedke
Solange M. Gielow

i c Iy.!�I�raud Vieira

Suzana Sudan
Tais Carreira
Thiago Souza
Valentino G de abreu
Vilmar Delagnolo
Vilmarize Peters
Vitor Hugo M. de Oliveira
21/2
Adriana I. Alves de Brito
Almir Muller
Ana Paula Schmidt
Bruna Marina Bertholdi
Carlos A. Eggert
Cirlene Lehn
Cristiana R. Fernandes
Débora C. Kellner

(. D�ni?!Pi�o,li: I : I .

Três trabalhadores infelizes
(Jason Bateman, Charlie
Daye Jason Sudeikis) que
acham que ajínícacoísa
que faria amonótona rotina
mais tolerável seriamoer
seus intoleráveis chefes atê
virarem pó. Pedir demissão
não'é umaopção, então,
com a ajuda de alguns drínks
amais e dos conselhos
duvidosos de um ex

presidiário trapaceiro, os. três
amigos elaboram uin plano
confuso, e aparenterâente
infalível, para livrarem-se
de seus respectivos chefes...
permanentemente. Só há
um problema: atémesmo o

melhor dosplanos depende
da inteligência de quem o

executapara serinfalívÉ{

&JJ,VJJO:
Não é uma caixa --

Antoinette Portis
Quem nüncabríncou
dêntro de uma caixa de

papelão? É exatamente isto
que faz o protagonista de
"Não é uma caixa", ele solta
a criatividade e embarca

.

em infinitas aventuras a
bordo deste objeto "banal"
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Tirinhas

Cinema
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 14h, 15h50, 17h40,
19h30,21h20

• Cine Breithaupt 2
• A Invenção de Hugo Cabret - Leg. - 14h, 16h30, 19h,
21h30

• Cine Breithaupt 3
• Cada um tem a gêmea que merecê - Leg. - 14h1O,
16h,17h50, 19h40, 21h30

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1 (3D)
• Motoqueiro Fantasma 2 - Dub. - 13h30, 15h40 - 12 anos
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 17h50, 20h, 22h1O
- 12 anos

• Cine Neumarkt 2
• A Invenção de Hugo Cabret - Leg. - 14h, 16h30, 19h1O,
21h50

• Cine Neumarkt 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg.: 13h35,
15h30,17h30, 19h30, 21 h30
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 15h, 17h,
19h, 21 h (22 e 23/2)
• Cine Neumarkt 4
• Filha do mal - Leg. - 14h, 19h - 16 anos
• Histórias cruzadas - Leg. - 16h, 21 h
• A mulher de preto - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - 14 anos
• Alvin e os esquilos 3 - Dub. - 13h45
• O Despertar - Leg. - 19h50, 22h - 14 anos
• Viagem 2 - A ilha misteriosa - Dub. - 15h45, 17h45

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Reis e ratos - Nac. --14h30, 16h45, 19h20, 21h40 - 14 anos
• Cine Norte Shopping 1
• Motoqueiro Fantasma 2 - Dub. - 3D - 13h45, 15h50,
18h, 20h15, 22h10 '

• Cine Norte,Shopping 2-
• Cada um tem a gêmea que merece - Dub. 14h20,
16h20,18h35,20h40

• Cine Norte Shopping 3
• A Invenção de Hugo Cabret - Dub. - 3D - 13h30, 16h1O,
18h50,21h30

• Cine Norte Shopping 4
• Reis e ratos - Nac. - 15h, 17h20, 19h40, 22h - 14 anos

• Cine Norte Shopping 5
• A beira do abismo - Dub. - 13h, 15h20, 17h40,
20h, 22h20 - 12 anos

'

" • Filha do mal - Leg. - 14h40, 18h30, 20h30

• Cine Norte Shoppilig 6
• Viagem 2: a ilha misteriosa - Dub. 3D - '14h25, 22h15

• Cine Norte Shopping 7 (3D)
• StarWars: EP 1 - Dub. 3D - 16h30
• Star Wars: EP 1 -Leg. 3D - 19h20

JOINVILLE

• Cine Mueller 1 (3D)
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 13h30, 15h30,

-

17h30,19h30,21h30

• Cine Mueller 2
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 18h, 20h,
22h,19h40,21h30
• Viagem 2 - A ilha misteriosa - Dub. - 14h, 16h

• Cine Mueller 3 (3D)
• A Invenção de Hugo Cabret - Dub. - 13h40, 16h20,
19h,21h40

• Cine Garten 1
• Motoqueiro·Fantasma 2 - Leg. - 14h, 16h, 18,h, 20h, 22
• Cine Garten 2
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 13h30,
15h30, 17h30, 19h30,21h30

No suspense '�Mulher de Preto'; o jovem
advogado londrino ArthurKipps (Daniel
Radcliffe) éforçado a deixar seu filho de
três anos e viajar para a pequena vila de

Crythin Gifford para tratar dos assuntos
do recentemente falecido dono da Casa Bel'
Marsh. Mas quando ele chega à arrepiante
mansão, descobre segredos obscuros no
passado da cidade. Sua sensação de mal
estar aumenta quando ele vislumbra uma

misteriosa mulher toda vestida de preto.

• Cine Garten 3
• A dama de ferro - Leg. - 14h15, 16h30, 18h45, 21 h

• Cine Garten 4
• Alvin e os esquilos 3 - Dub. - 13h50
• Filha do mal - 21h15 - Leg. - 16 anos
• Histórias cruzadas - Leg. - 15h40
• O espião que sabia demais - Leg. - 18h40 - 14 anos

(22 e 23/2)
• A mulher de preto - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - 14 anos

• Cine Garten 5
• Reis e ratos - Nac. - 14h30, 16h45, 19h15, 21h50· 14
anos

• Cine Garten 6 (3D)
• A invenção de Hugo Cabret - Dub. - 13h40
• A invenção.de·Hugo Cabret - Leg. - 16�2b: 19h; 21h40

Atriz quase se afoga
durante gTavação
Deborah Secco passou por maus mo-.

mentos ao gravar uma cena da série "Lou
co por elas". Ela quase se afogou e precisou
de ajuda para sair da água.A atriz precisou
gravar várias vezes a cena em que pula de
um barco na Urca, no Rio. Na última ten

tativa, não conseguiu nadar e saiu da água
com o rosto roxo. Ela passa bem e pula o

Carnaval em Salvador, junto ao marido, o
jogador de futebol Roger Flores.

Cantora falecida
dia 11 é enterrada
A família e os amigos deWhitneyHous

ton se reuniram domingo, no cemitério de

Westfield, para o enterro da cantora. Ao

chegar, o cortejo passou diante de dezenas
de fãs que foram dar o último adeus. Na

véspera, durante mais de três horas, Kevin
Costner, StevieWonder e outras celebrida
des prestaram homenagem a cantora du
rante uma cerimônia "gospel". A estrela foi

sepultada ao lado de seu pai, John.

João foí.indiõado pela casa com seis
votos. O líder Faelvotou em Laisa. Renata

entregou seu, colar deAnjo paraRafa e, com

isso,ele foiimUIliZa�o. Fael, por ser o líder,
também est�va fora de perigoeào justificar

pOr que�ostatia de ficar na casa, Laisa disse
qlleémuitoengraçada e divertida. Joi;ío

··_.�stour�u Ô t�lEP()e �ó .conseguiudizerqu�t
sa,r ..do eIl"� do di� anterior, merecia ficar•.

Lendário boxeador
é homenageado

MuhammadAli esteve em LasVegas no
sábado para comemorar 70 anos, comple
tados no mês passado. O evento realizado
teve intuito beneficente e reuniu mais de
duasmil pessoas. Famosos e homens de ne

gócios, como David Beckham, Manny Pac
quiao e Anthony Hopkins foram algumas
das presenças. O presidente dos USA Bara
ckObama, envioumensagem em vídeo. Ali
sofre do Mal de Parkinson há 30 anos.

Horóscopo
CYl ÁRIES

.

1· Mantenha distância de fofocas. Adote um compor
tamento correto e tenha cuidado com suas palavras,
elas podem ser maí-lnterpretadas, Passar mais tempo
na companhia de pessoas da sua estima será uma
ótima pedida. Dê carinho e atenção ao par. Cor: preto.

�'TOURO
U Tente manter a atenção em suas atividades ou terá

a sensação de que o tempo corre contra você. A
distração será sua grande adversária neste dia. Na
vida a dois, o carinho vai embalar o relacionamento
amoroso. Ótimas energias na conquista! Cor: marrom.

II GÊMEOS /

É o momento ideal para agitar sua vida social, mas
tenha cautela com o que fala, suas palavras podem
ser mal-interpretadas e há grande risco de ter seu
nome envolvido em fofocas. No amor, cuidado para
não perder a confiança do par. Cor: branco.

6';:: CÂNCER
� Embora seja um excelente dia para sair da rotina,

fique de antena ligada ao se deslocar. Se não quer
atrair aborrecimentos, procure dobrar a sua atenção.
Nos assuntos afetivos, há chances de conhecer
alguém especial. Fique de olho! Cor: lilás.

.n LEÃO
.

UL Assuntos relacionados a dinheiro poderão trazer bons
frutos. Mesmo assim, não perca o controle e vigie
seus gastos com rigor. No romance, a sensibilidade
talará mais alto, estimulando você e o seu amor a

momentos de paixão explosiva! Cor: laranja.

YYk VIRGEM
I l..v Reflita sobre o que ouve e vê. Não aumente os fatos

nem distorça histórias. Seja mais realista em suas

ações e evite ao máximo se envolver em brigas.
Na paixão, suas expectativas estarão altas demais:
cuidadopara não se frustrar! Cor.-amarelo.

Cantora internacional
é vaiada no Rio

Jennifer Lopez esteve no Rio de Janeiro
para assistir aos desfiles naMarquês de Sa

pucaí, mas ficou pouco mais de uma hora.
Ela afirmou que queria assistir o desfile
mais próxima à passarela, mas não con

seguiu devido ao grande alvoroço que se

formou. Na hora de ir embora, mais de 50

seguranças fizeram uma barreira para que
ela passasse e ninguém chegasse perto. Re
voltado o público vaiou o distanciamento.

.n. UBRA
- Atenção à presença de gente oportunista em sua

vida. Elas não merecem sua confiança nem sua con

sideração. No relacionamento amoroso, há promessa
de muito carinho, beijos e abraços. Aproveite o clima

gostoso ao lado da sua cara-metade. Cor. amarelo.

m ESCORPIÃO
II L. A companhia de crianças e jovens fará bem ao seu

astral. Caso ouça comentários pesados sobre amigos,
duvide, pois poderá haver exagero nas notícias.
Cheque diretamente as informações com os envolvi
dos. Muito romantismo na relação amorosa. Cor: preto.

." SAGITÁRIO
)(.

-

Aproveite este dia para se aproximar de seus
familiares. Só tenha um pouco de cautela em suas

atividades - evite distrações no trânsito. Na paixão�
tudo azul! Muita troca de carinho com o par, ainda
mais se o ambiente for convidativo. Cor: laranja.

VL CAPRICÓRNIO

'.}J Mantenha o foco em atividades de sua responsabili
dade. Fique longe de fofocas sobre sua vida afetiva,
não deixe que boatos interfiram no seu relacionamen
to. Conversas frnncas serão fundamentais paramanter
o clima de paz com sua alma gêmea. Cor. marrom.

�. AQUÁRIO
� Tenha calma diante de imprevistos e boatos que

podem surgir neste dia. Para ser feliz, não se deixe
influenciar por fofocas e comentários maldosos en
volvendo você ou a pessoa amada. Slliba diferenciar
o que é verdade e o que é pura invenção. Cor: preto.

..."

PEIXES
Será necessário ter mais atenção em tudo o que for'
fazer neste dia. Mantenha o foco em uma atividade
de cada vez para evitar distrações. No amor, não
tente ser diferente para agradar seu par. Poderá criar
mais problemas ao agir assim. Cor. azul-escuro.
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Cultura
O Sesc Jaraguá promove sessão de cinema dia
22, às 15h às 20h, com exibição dos filmes: "De

passagem" longa-metragem do diretor Ricardo Elias
e "Passageiros" curta-metragem dos gaúchos Carlos
Gerbase e Glênio Póvoas. A relação dos filmes, um
drama e outro de comédia, está na transitoriedade
de dois personagens dentro de urna cidade grande,
um elo entre eles é a marginalidade. Recomendado
paramaiores de 12 anos. No dia 23, às 20h, haverá
apresentação da peça de teatro: "Entre a Espada
e a Rosa", com o Grupo Teatral Fio de Ariadne. O

espetáculo é concebido tendo corno eíxo central três
contos de Marina Colasanti: "Entre a Espada e a Rosa",
"Entre o Leão e o Unicórnio" e "Longe Corno o Meu

Querer". Duas atrizes em cena convidam a plateia
a adentrar no universo mágico dos contos de fada
entremeados por cantigas num ambiente afetivo.
Recomendado para maiores de 12 anos.

Já nos dias 24 e 28, às 20h, haverá exibição do filme
"Cafundó" que conta parte da história real de João
de Camargo (ex-escravo cuja trajetória passa pela
Guerra do Paraguai) para fazer um retrato dos
afrodescendentes e da religiosidade sincrética
brasileira. Recomendado para maiores de 14 anos.

Capacitação
Dia 13 de março, das 8h às 17h30, na sede da Arnvali
ocorre a "Capacitação sobre o Processo de Inscrição
das Entidades e Organizações de Assistência Social
nos Conselhos Municipais". O objetivo écapacitar
os conselheiros municipais de Assistência Social e
entida:des socioassistenciais sobre a inscrição das
entidades e organizações de assistência social, sendo
que o funcionamento depende de prévia inscrição no

respectivo Conselho Municipal de Assistência Social,
além dos gestores e trabalhadores envolvidos com a

.

política de assistência social. A carga horária é de dez
horas/aula e os participantes receberão certificado.
As inscrições devem ser efetuadas através do site

www.egem.org.br.Mais informações: (48) 3221-8800.

Especialização
A Católica de Santa Catarina, unidade de Iaraguá do .

Sul coloca à disposição dois cursos de especialização. .

O Gestão do Design e Inovação abrange profissionais
que atuam nas áreas de design, artes, comunicação,
administração, marketing, moda e engenharia. A
especialização será namodalidade presencial, com a

duração de doze meses. Os encontros serão realizados

quinzenalmente sendo às sextas-feiras das 18h30
às 22h30 e aos sábados das 8h30 às 12h30 e das 13
às 17 horas. Os profissionais da área de marketing,
comunicação e criação também podem se especializar
em Comunicação Integrada de Marketing, que terá
início no dia 9 de março e acontecerá quinzenalmente
nas sextas-feiras das 18h30 às 22h30 e aos sábados
das 8h às 12h. As inscrições podem ser feitas pelo
site www.catolicasc.org.br/especializacao.Mais
informações pelo telefone 3275-8295 ou 3275-8235.

Saldos
A Feira Saldão deVerão, em Jaraguá do Sul, está
marcada para ocorrer nos dias 17 e 18 de março, na
Arena Iaraguá. O evento é urna iniciativa da Episteme
e reúne lojistas de toda a microrregião interessados
em oferecer aos clientes produtos com descontos

imperdíveis. Além de peças de confecção, o público
encontra também urna extensa gama de opções
corno calçados, bijuterias, acessórios e presentes. No
ano passado contabilizou R$ 400 mil em negócios
concretizados por 80 expositores e recebeu mais de
20 mil visitantes. Os estandes neste ano ficam abertos
das 9h às 21h no sábado e no domingo até as 19h.

Beleza
A Lelic Perfumaria está com inscrições abertas para
Curso de Auto Maquiagem em Jaraguá do Sul e

Região. As aulas são individuais e com hora marcada.
Interessadas devem ligar para 3055-2103 ou envie
e-mail paraatendimento@lelic.com.br.

PRODUÇÃO Aprenda técnicas de
:maquiagem e embeleze-se sozinha

Teatro
A área de artes cênicas da Scar está oferecendo
a crianças, jovens e adultos, oportunidades de

formação com o curso de teatro. Embora as aulas já
tenham começado, ainda há vagas para as turmas em

todas as faixas etárias. Conforme a professora Nicoli
Pereira, o curso oferece aulas em diversos horários
e apresenta novidades. Além das aulas para quem
deseja atuar com teatro de bonecos, o curso mantém
horários flexíveis para estimular a participação
de mais pessoas. Outra inovação sãoas aulas de

sensibilização teatral, oferecido pela professoraMery
Petty para crianças entre 5 e 8 anos. A professora
Ana Paula atuará com crianças de 7 a 12 anos.

Informações pelo telefone 3275-2477.

MSC CRUZEIROSIDIVULGAÇÃO

ALTO-MAR Inovação no ramo de eventos
vem conquistando cada vez mais adeptos

Navegando
Um evento é sempre um momento inesquecível.
Agora imagine sendo realizado em pleno alto
mar, durante um sofisticado cruzeiro. Seja pelo
lado inusitado ou pelo cenário de tir-ar o fôlego,
a novidade vem conquistando cada vez mais

adeptos dentro e fora do Brasil. Atenta a esta

tendência, a Episteme Eventos, de Iaraguá do Sul,
inova ao trazer este tipo de serviço para Santa
Catarina. A empresa já comercializa eventos, que
são realizados em navios da marca MSC, durante
cruzeiros marítimos, que podem ser tanto na costa

brasileira, corno também no exterior. Pacotes para
a temporada que vai de novembro de 2012 a abril
de 2013 já estão sendo vendidos. Contato atra.vés
do e-mail eventos@epistemeeventos.com.br.

Caminhada
Já estão abertas as inscrições para a primeira
caminhada de 2012, do Programa Caminhos do
Vale. Será de Garibaldi a Ribeirão Cavalo, no dia 4 .

de março, apresentando graus de dificuldade baixo·

(plano e pouca subida) e médio (com subida), com
urna duração de aproximadamente três horas.
São 45 vagas disponíveis e as inscrições devem
sei feitas pelo telefone 3275-2734 ou pelo email
contato@vivendoturismo.com.br. Custam um

quilo de alimento não perecível por participante.
Os organizadores disponibilizam guia e fornecem

água, camiseta e transporte, o ônibus sai às 8h da

Praça Ângelo Piazera. A realização é urna parceria
entre a Secretaria do Desenvolvimento Econômico
e Turismo e aVivendo Agência de Viagem e

Turismo. O calendário 2012 tem dez roteiros

agendados até dezembro, que serão realizados
mensalmente sempre no primeiro domingo de
cada mês. A caminhada não acontecerá em caso

de chuva torrencial, podendo ser transferida ou
ter se trajeto alterado devido a questões climáticas
ou eventuais danos, corno queda de barreira ou

alagamento. Os itinerários deste ano são

diferentes dos percorridos em 2011, quando
foram promovidas oito caminhadas envolvendo
um total de 311 participantes.

QUER DIVULGAR O SEU EVENTO ÀQW'l Junte as informações e as envie para contato@beatrizsasse.com.br no lDÍllPno uma semana antes do evento.
Ü I

.
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FOTOS MARCELE GOUCHE

BRINCADEIRA Crianças pulam nas águas da piscina do Parque Aquático do Sindicato dos Vestuaristas

DESCONTRAÇÃO Pais acompanhados dos filhos
brincam napiscina do Clube Atlético Baependi

EMPOLGAÇÃO Jean Rodrigo Kamer se diverte ao
descer do tobogã no Sindicato dos Vestuaristas

Verão

Fugindo para
os parques

, .

aquaticos
As piscinas e tobogãs foram as opções para
quem quis escapar do forte calor de ontem

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

O forte calor e o feriado de
Carnaval de ontem foram

extremante convidativos para
um banho de piscina. Foi o

que várias pessoas fizeram,
se refrescando em parques
aquáticos e clubes de Iaraguá
do Sul. A temperatura chegou
aos 34°, como já estava pre
visto, com os maiores picos na
parte da tarde.

Aproveitando a folga no res

taurante onde trabalha como

chefe de cozinha, Diona
tam Cezar Gonçalves da Sil
va levou a mulher, Iaqueline
Bourscheidt, e o filho Gregory
Pyetro, de 8 meses, para se re

frescarem no Parque Aquático
Krause, no bairro Ilha da Fi

gueira. "É muito bom dar uma
refrescada por aqui", diz Silva.
"Nesse calor, sem praia, o jeito
é vir para o parque aquático",

completa Jaqueline.
No Parque Aquático do

Sindicato dos Vestuaristas,
mais de 700 pessoas foram se

refrescar nas piscinas e se di
vertir no tobogã. De acordo
com o administrador do local,
Elcio Jaime Gazzola, o público
foi de duas mil pessoas no fim
de semana. "Se .as previsões se

confirmarem e manter esse ca

lor, o movimento vai continuar
alto", diz Gazzola.

O modelo Jean Rodrigo Ka
mer mora em São Paulo e está

passando as férias nas casas dos

pais em Jaraguá do Sul. Com
o calor, ele aproveitou para se

refrescar no parque. "Gosto de

parques aquáticos, é uma op
ção para a cidade, ontem já fui
a outro com a família', conta

Kamer. Os clubes particulares
também foram boas opções
para os associados,' como o

Clube Atlético Baependi, que
recebeu um bom público.

"
O pessoal procura os

parques aquáticos
por causa da poluição
dos rios e também

pela segurança. Nas

písemas dá para
olhar as crianças.

Sandro Lopes,
representante
comercial

Nesse calor, sem
praia, o jeito é

procurar os parques
aquáticos para

conseguir se refrescar
um pouco, porque o

calor está demais.

Jaqueline
Bourscheidt,
dona de casa

Aproveitei a folga
.para tomar um banho
de piscina com o meu

f"llho de 11 anos,

que também gosta,
porque jogamos tênis

e outras coisas.

RudineyMarinho,
professor
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Do leitor

Onde está o pecado Prates?Ponto de Vista
. Victor Danich, sociólogo

O Sr. Luiz Carlos Prates, no.
seu artigo "Onde está o

pecado?" foi desrespeitoso.
e preconceituoso, tão igual
como aqueles a quem cri
ticou! Há cristãos que leem

este jornal e por muitas vezes
se sentem ridicularizados e

desrespeitados com colunas
nesses teores.

Os caminhos da prosperidade
Otítulo acima representa em

certa forma uma vingan
ça da história contra o mode
lo neoliberal, principalmente
porque seus representantes, e

opositores aos novos governos
de esquerda, sempre tiveram
como úntcofoco de discussão
os problemas de gestão, os dé
ficits institucionais, o populis
mo, a concentração de poder,
o personalismo e a corrupção,
mas em nenhum - momento

fizeram da procura pela igual
dade social ou a luta contra a

pobreza o eixo de suas cam

panhas políticas. O fato de que
os setores mais pobres tenham
se convertido na base política
destes novos governos de es

querda explica a razão de tal di
cotomia. Esta aproximação não
é resultado de discursos medi
únicos que prometem paraísos
na terra, e sim de realizações
concretas de uma esquerda
pós- revolucionaria, pragmáti
ca' flexível, democrática, que
inesperadamente terminou
transformando-se na grande
protagonista' deste início de
século. Tal argumento pode ser

constatado no visível cenário
de mudanças do sistema inte
restatal capitalista.

O momento torna-se pro
pício para que o conjunto dos

países de América do Sul apro
veite a conjuntura favorável

para avançar na construção de
um bloco regional forte e con-

solidado. Acentuando a análise
das nossas economias, princi
palmente a brasileira, pode-se
dizer que a geografia sul-ameri
cana possui todas as condições
potenciais para concretizar tal
ideia. Os países da América do
Sul possuem em conjunto um

PIB de U$S 4,3 trilhões, uma
população de 390 milhões de
habitantes, uma extensa área
demais de 17 milhões de quilô
metros quadrados, 20% da água
doce do mundo, toda a Ama
zônia e o acesso aos oceanos

Atlântico e Pacífico de forma
ilimitada. Por outro lado, o con
tinente latinoamericano con

trola grande parte da produção
de alimentos, vastas reservas

de petróleo e gás, além de uma
imensa biodiversidade de valor
inestimável. Tudo isto permite
criar as condições para um rit
mo elevado de desenvolvimen
to, que fortaleza uma inserção
no contexto mundial de forma
soberana, sem sujeitar-se aos

desígnios metropolitanos do

passado. A satisfação social e a

luta contra a iniqüidade depen
dem destes posicionamentos.

Com a chegada ao poder de
governos que comportam cor

rentes políticas que colocam as

desigualdades no centro de sua

atenção e desenvolvem diferen
tes estratégias para reduzi-las,
perfilando-se numa profun
da discussão sobre os projetos
regionais de integração física,

compartilhando recursos de
modo a criar mecanismos eco

nômicos próprios, para conso

lidar instituições como o Banco
do Sul, o BNDES, o Convênio
de Créditos Recíprocos daALA
DI, da Corporação Andina de
Fomento (CAP), o Sistema de
Moedas Locais (SML) do Mer

cosul, são a prova do esforço
nessa direção.

Jarede da Silva, Pastor

Amizade
situações difíceis e que estão

dispostos a ajudar.
Devemos saber retribuir

as atenções e carinho recebi
dos com a mesma dedicação.
Não existe nada mais impor
tante que uma amizade pura
e sincera.

Não busquemos quanti
dade, mas sim, qualidade,
certos de que a verdadeira
amizade deve ser cultivada
e cuidada como algo de real
valor em nossas Vidas, algo
que não nos pode ser tira
do e que levaremos conosco

eternamente. .:

Amigos são verdadeiros

presentes que o bom Deus
nos dá. E viva a amizade!

Já parou para pensar sobre,
a verdadeira amizade?
A palavra "amigo" é usada

de maneiramuito ampla pela
maioria

.

das pessoas. Uma
boa amizade que faz bem de
verá ser sempre preservada.

Apresentamos como ami

gos os colegas de trabalho,
os amigos que conosco pra
ticam esportes, ou aqueles
com quem nos relacionamos
em várias atividades. É mui
to bom que seja assim, mas
mais do que isto, amigos são

aqueles nos aceitam como

verdadeiramente somos, que
se alegram com nossas ale

grias, com nossos sucessos

e torcem pelas realizações
de nossos sonhos! São ver

dadeiros amigos os que se

preocupam quando estamos

tristes, quando estamos em

"
Quem sabe isto

seja a alvorada ou
a reedição de um

novo capitalismo do

bem-estar-social.

A existência do Conselho de
Infraestrutura e Planejamento
(Cosiplan) que atua dentro da
União de Nações Sul-America
nas (Unasul), que atualmente é
a entidade centralizadora dos

planos estratégicos para desen
volver os setores de infraestrutu
ra da América do Sul, represen
tam na prática a condução do

processo de integração regional
em energia, transportes e comu

nicações, possibilitando o co

mércio inter-regional, de modo
a expandir às cadeias produti
vas, fomentadoras indiscutíveis
de emprego, renda e consumo.

Quem sabe isto seja a alvorada
ou a reedição de um novo capi
talismo do bem-estar-social.

Adelaide BruniIde
Dombusch EncIer,

. empresária aposentada

Falecimentos
• Faleceu às 10h40, do dia 19/2, o Sr. Miguel Kemetzki, com idade de
80 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros, noras, netos, e
demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado dia 20/2, às
16h, saindo o féretroda CapelaMortuária daVila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério Municipal daVila Lenzi.

• Faleceu às 5h20, a Sra. Marta Lucia Pedri, com idade de 49 anos,
deixando enlutados um filho, mãe, irmãs, cunhado, sobrinhos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado dia 18/2, às
17h30, saindo o féretro da CapelaMortuária daVila Lenzi, seguindo
após para o Cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu às 17h50, o Scrvaldo Lange, com idade de 50 anos, deixando
enlutados esposa, filhos, mãe e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado dia 18/2, às 16h, saindo o féretro da Igreja
Nossa SraAparecida, Bairro Bracinho em Schroeder, seguindo após para o

cemitério Bom Jesus de Schroeder.
.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Inexigibilidade de Licitação - 11/2012
Tipo: - por itens

-

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EXAMES
ESPECIAliZADOS
Entrega dos Envelopes: 23/02/2012 à 31/12/2012.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042,
nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às
12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247,
ou ainda, através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM, 20(vinte) de fevereiro de 2012
(dois mil e doze)

NILSON BYLAARDT -PREFEITO MUNICIPAL

:._-��-----------------_.
----- ---- ------ ------ -_.�----------- - --- -- - - ._- - - -. - - - -

-�==��--�--------�----�----------�--------------�----==�---
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[ PeloEstádo ]
"Atenção e responsabilidade"

Um pouco mais de atenção e responsabilidade. Para a presidente
Dilma Rousseff, esses dois itens poderiam evitar muitos aciden
tes no período do carnaval. No programa "Café com a Presiden

ta", Dilma lembrou que em 2011, só nas estradas federais, 27 mil mo
toristas foram multados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica. E

fez um apelo: "E preciso mudar esse comportamento - álcool e volante
não combinam mesmo". Para tentar melhorar a situação nas estradas
brasileiras, desde o dia 15 de dezembro até o próximo domingo está em
andamento uma operação íntegrada.em rodovias federais, estaduais
e municipais. A Operação RodoVida é desenvolvida de forma articula
da entre Polícia Rodoviária Federal, polícias rodoviárias estaduais e os

órgãos de segurança pública dos estados. A intenção é reduzir o nú
mero de acidentes violentos. Todo esforço é mesmo necessário. Das 8
horas de sexta-feira (17) até as 15h30min da segunda (20), o Batalhão
de Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (BPMRv) registrou 112

acidentes envolvendo 203 veículos. Muitos horas antes do final do car

naval, só nas estradas estaduais já haviam ocorrido quatro mortes e

restado 56 feridos leves e 13 graves. Um balanço que poderia ser pior
não fosse a atuação do BPMRv que, no mesmo período, realizou 428

barreiras, abordando quase 8 mil veículos, dos quais 1.693 foram autu

ados, 57 restaram apreendidos e 40 retidos. Já os relatórios da Polícia
Rodoviária Federal em Santa Catarina apontavam, somente no sábado
e no domingo, 154 acidentes, com cinco mortes e 104 feridos. Quase 300
veículos se envolveram em acidentes nas rodovias federais que cortam
Santa Catarina apenas nesses dois dias. Mas o número aumentou já na

madrugada de segunda, com mais um óbito e três feridos graves em

colisão envolvendo três veículos na BR-I0l, trecho de Palhoça. A presi
dente fala em "um pouco mais de atenção e responsabilidade". Mas os

números apontam que é necessária uma dose muito maior desses dois

ingredientes básicos para quem dirige.

Somente durante o período do carnaval a Secreta
ria de Estado da Saude deve distribuir 5,5 milhões
de preservativos. O esforço faz parte da campanha
nacional para prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs), especialmente Aids e he

patite B. Dados oficiais dão conta que desde 1984

surgiram 26,9 mil casos de Aids no estado, entre
estes, 931 em crianças. Em 2011, foram 25 novos

casos para cada 100 mil habitantes. Ao contrário
do que ocorria nas décadas de 1980/90, o grupo de

. maior risco hoje é o de heterossexuais (62,3% dos
casos), seguido dos usuários de drogas (20,5%)
e homossexuais (9,2%). Na mesma linha de pre
venção, o Ministério da Saúde quer proporcionar este ano 3,4 milhões
de exames rápidos antiaids, o dobro do realizado em 2011. O ministé
rio estima que 250 mil brasileiros convivem com o vírus HIV sem saber.

"ii
>

i "É um aeroporto estratégico, especialmente para o desenvolvimento
� turístico do estado. Porém, suas limitações físicas e estruturais são evidentes

; e os usuários não aguentam mais esperar pelas prometidas obras de
� ampliação, que estão sempre em segundo plano."
.� Deputado federal Edinho Bez, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, ao defender a inclusão

11
doAeroporto lntemaàonaJ HercíJio Luz, Florianópolis, no processo de concessão à iniciativa privada

'� Clima não dá trégua para Santa Ca

s tarina. Enquanto no Oeste continua o

� drama da estiagem prolongada, com

� grande prejuízo para o setor produtivo
"O

e escassez de água potável para a popu-
lação, no Sul um forte temporal atingiu

§ vários municípios, As cidades que mais

"8 sofreram foram Criciúma, Nova Vene

� za, Sangão e Forquilhinha, esta já com

� Situação de Emergência decretada pela
.� prefeitura. Meteorologistas avaliam se

foi um tomado que passou pela região,
§ provocando temporais com granizo e

,& ventos que chegaram a 131,6 km/h.
,
"O

e
c.

�

co Belga (ldelux), e da Pricewaterhouse

Coopers Luxemburgo estarão na sede da

Federação das Indústrias (Fiesc) no dia
1º demarço. Apresentam aos industriais
catarinenses as oportunidades de negó
cios e investimentos na Bélgica. Inscri
ção gratuita pelo cin@fiesmet.com.br.

Bélgica Representantes da Agência de

� Exportação e Investimentos Estrangei
� ros da Valônia, da Agência Govema
� mental de Desenvolvimento Econômi-

MissõesAFederação também está com

inscrições abertas paramissões empre
sariais ao Panamá (Expocomer, de 19
a 25 de março) e à China (Chinaplas e

Feira de Cantão, de 11 a 21 de abril).
A delegação participará da, a maior

feira de negócios da China. Informa

ções podem ser obtidas nos endereços;
www.fiesmet.com.br/panama e www.

fiescnet.com.br/china, ou pelo telefone .

(48) 3231-4662.
Andréa Leonora Florianópolis - 21e22Fev12

CENTRAL DE DIÁRIOS
TR1NTA E UM INTEGRADOS =. [Pelo Estado J :::: Um produto CNR

peloestado®centraldediarios.com.brlAa) olARtos PRESENÇA EM
-_._" INTEGRADOS 62% DE se

, r

Esta época não é boa para as vendas

e as liquidações despertam no

consumidor o desejo de comprar.
Neivor Bussolaro. presidente da CDL

Ooméeeío

Vendas tímidas em
promoções de verão

Maíoría dos comerciantes recla!lla do pouco
. movimento e do baixo número de vendas'

J���YA .. ºº �.Y.� .

Lorena Trindade

gundo Viviane, embora as pes
soas entrem no local à procura
dos descontos, acabam levan
do outros artigos. "Nosso pre
ço é sempre bom, mas as pro
moções servem para chamar a

atenção", afirma.
Já numa loja de calçados e

artigos esportivos, a gerência
comemora o bom momento.

Conforme a gerente Natalina
Piotto, como as vendas são fra

cas, as liquidações acabam im

pulsionando os negócios. Além
disso, os saldos servem tam

bém para vender as coleções de
verão e começar a colocar nas
vitrines os produtos de outono

e inverno. O forte das vendas

/\ s promoções de início de
nano acabam tornando di
fícil controlar as tentações. No
entanto, alguns comerciantes

de Jaraguá estão estranhando
o pouco movimento. Mesmo
com os descontos de até 70% as

lojas não têm registrado grande
número de vendas. Em um es

tabelecimento que comercialí
za roupas para todos os públi
cos, os clientes podem adquirir
produtos com descontos que
vão de 10 a 30%. "Esperávamos
um pouco mais demovimento",
diz a gerente Viviane Aben. Se-

PREÇOS Lojas do Centro de Jaraguá e do Shopping
Breithaupt fazem promoções nesta época do ano

,

são os artigos femininos e os

tênis. "Com a volta às aulas, te
mos muita procura por tênis",
salienta. Nesta loja, os descon
tos vão de 30 a 70%.

Em um estabelecimento es

pecializado em roupas mascu -

linas, onde os descontos são de
20 a 50%, o gerente César Perei
ra também se queixa do movi
.mento fraco. "Mesmo antes do
Carnaval estava assim", ressal
ta. Segundo ele, a explicação
para isso é que muitas pessoas
que compraram em dezembro,
para o Natal, ainda estão pa
gando as compras parceladas e

adquirindo materiais escolares.

Descontos nos
estabelecimentos

comerciais

chegam a 70%.
.

r

Vantagem
Troca de

estoques
No Shopping Breithaupt,

as promoções que envolvem
95% das lojas vai até hoje.
Conforme o gerente de Ma

rketing, Miguel De Marchi
dos Santos, os estabeleci
mentos oferecem descon
tos de 10 a 70%. A promoção
Febre de Shopping também
abrange alguns dos restau

rantes e lanchonetes da

Praça de Alimentação. O'
estacionamento também
oferece vantagens: quem
mantiver seu carro por três
horas nas vagas do shopping,
paga apenas R$ 1.

O presidente da CDL (Câ
mara de Dirigentes Logistas
de Jaraguá), Neivor Bussola

ro, afuma que as promoções
são necessárias neste início
de ano. "Principalmente para
as lojas de confecções e cal

çados", diz. Isso porque os co

merciantes se preparam para
renovár os estoques. Segundo
Bussolaro, esta época não é
boa para as vendas e as liqui
dações despertam no consu

midor o desejo de comprar.
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Futsal

CSM é o novo patrocinador daAD)
HENRlQUE PORTO/AVANTE!

funcionários", conclui.
Com a chegada da CSM, o

uniforme da equipe volta às cores
.

preto e amarelo, consagradas no
tempo da Malwee Futsal. O ma

terial será fabricado pela empre- .

sa jaraguaense Celinho Esporte
(CIO). "Tínhamos propostas de

grandes fabricantes, como Um
bro e Penalti, mas optamos por
fazer com urna empresa local,
que nos fornece urn uniforme
com a mesma qualidade a urn

preço mais baixo e ainda gera im

postos ao município", comenta o

dirigente Carione Pavanello.
A apresentação da CSM/

Pré-Fabricar/FME para a torcida
acontece na próxima quinta-fei
ra, dia 23, às 20hlO, em amisto
so contra o Corinthians (SP), na
Arena Iaraguá. Os ingressos já se

encontram àvenda noMimeMa
triz, ao valor de R$-lO (dez reais).
O único desfalque da equipe será
o recém chegado Hugo, que ain
da não reúne condições de jogo.

O amistoso serve como prepa
ração para a Superliga de Futsal,
que inicia no dia 28, em Joinville.
A CSM/Pré-Fabricar/FME repre
sentará a Associação Desportiva
lbirama na competição e estréia
diante do Carlos Barbosa, às 19h.

Com a ação, empresa
pretende reforçar
sua marca e retribuir
aos funcionários f1I1

�rê·fabricar

)1éMI;
)if�Ji

J1J1
Pré·fabricar

-"
t=SM

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OfutSal de Iaragua do Sul
anunciou na manhã de

ontem mais urn patrocinador.
Depois da Pré-Fabricar, de Ibi
rama, outra empresa do ramo

da construção civil se juntou
à equipe que disputará a Liga
Futsal neste ano. Trata-se da

jaraguaense CSM Componen
tes, Sistemas e Máquinas para
Construção Ltda. Os valores do
contrato não foram divulgados.

"Com o patrocínio pretende
mos resgatar o orgulho do torce

dor jaraguaense, além de refor

çar o posicionamento da nossa

marca no mercado. Acredito que
está no DNA da cidade ser cam

peão", analisa Cristiano Raboch,
diretor superintendente da em

presa. "Também é urna forma de

agradecer a comunidade onde
estamos inseridos e retribuir o

carinho e a dedicação de nossos

FIRMADO Cristiano Raboch (D) e Sérgio Silva (E) assinam o contrato

" Pretendemos resgatar o orgulho do
torcedor jaraguaense. Acredito que está

no DNA da cidade ser campeão.
Cristiano Raboch, diretor superintendente da CSM

"

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
-

Quatro equipes seguem
na CopaTricolor daBarra

Bicicross

Copa Sol atrai
76pilotos

No sábado aconteceu a pri
meira das quatro etapas da Copa.
Sol Paragliders de bicicross, na

pista ecológica do ParqueMalwee.'
A etapa teve a participação de 76

pilotos de Santa Catarina. Doze

jaraguaenses conquistaram títu
los em suas categorias. Schroeder
também teve seu campeão, Carlos
Miguel, na Boys 16 anos. Na oca

sião foi definido o calendário da
modalidade para a temporada. O
Campeonato Catarinense contará
com sete etapas, sendo três delas

aqui (dia 24/3, 23/6 e 10/ll).

Foram definidos na tarde de a melhor campanha ao vencer o

sábado (18) os semifinalistas da Operário, por 1 a O, gol de Clóvis.

Copa Tricolor da Barra (Troféu A outra vaga ficou com o Nova
Global Pisos). Sociedade Barra/ Geração/Mime que empatou
Nei Automóveis, Barrabaxo, Ga- em.l a 1 com o Roma. Gilfranco

lácticos/Estopack Embalagens e abriu o placar para o Nova Gera
. Nova Geração/Mime seguem na ção/Mime. Ademarcos empatou
disputa pelo título da competi- para o Roma. A partir de agora,
ção preparatória ao Campeona- os jogos acontecem somente no

toVarzeano de Iaraguá do Sul.
_ campo do Grêmio Garibaldi. No

Pela Chave A, o Barrabaxo próximo sábado (25) serão reali
venceu o Global Pisos/Elétrica zadas as semifinais entre Galácti
MCVpor 2 a 1 e carimbou a vaga. cos xBarrabaxo e Sociedade Barra
De quebra, eliminou o adversá: xNova Geração. "Lembrando que
rio. Rodrigo, por duas vezes,mar-até a semifinal as equipes podem
cou para o Barrabaxo. Fabiano realizar inscrições", comenta o or

descontou para o Global Pisos/ ganizadorVolrnarMax, o Siri.
Elétrica Mcv. No outro jogo, a

Sociedade Barra/Nei Automó
veis assegurou a vaga ao golear o
Iurití por 6 a O, gols de Ivan, Le
andro, Jhony, Jackson e Jean (2x).

Na Chave B, o Galácticos/

!J Estopack Embalagens ratificou

Sociedade Barra,
Barrabaxo, Galácticos
e-Nova Geração seguem
na brip. pelo Troféu

Global Pisos.

SURPRESA No� Geração/Mime (azul)
surpreendeu e está entre os semjfinalistas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br TERÇA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2012 I 211 ESPORTE

Campeonafo Gaúcho

Caio Júnior demitido
na véspera do Grenal
No comando do clube, técnico conquistou
quatro vitórias, um empate e três derrotas

SÃO PAULO

Agência Folhapress

OGrêmiO anunciou ontem a

demissão do técnico Caio
Júnior em seusite oficial. O trei
nador ficou no clube menos de
50 dias. Ele foi anunciado como

novo treinador no final do Cam

peonato Brasileiro de 2011. _No
comando do clube gaúcho, Caio
Júnior conseguiu quatro vitórias,
Um empate e três derrotas. O

empate foi justamente contra os

reservas do Internacional.
O que selou definitivamente

sua queda foi ter obtido a vaga
paraas quartas de final do Cam
peonato Gaúcho apenas porque
o Cruzeiro inscreveu um jogador

de forma irregular e perdeu seis
,

pontos. Caso contrário, oGrêmio
ficaria fora da fasemata-mata do

primeiro turno do Estadual.
"O Grêmio tem bons jogado

res, mas a equipe não está jogan
do aquilo que estamos esperan
do", afirmou o diretor executivo
do clube, Paulo Pelaipe. "Esta
mos apenas regular, não mais
do que regular. Vamos conversar
e saber o que está acontecendo,
o trabalho é apenas razoável",
disse. "Não dá para isentar nin

guém, não estamos bem e não

vamos tapar o sol com a peneira",
disse em entrevista coletiva.

Segundo o Grêmio, o auxi
liar e ex-lateral Roger coman
dará a equipe interinamente

contra D Inter, quarta-feira, no
Beira - Rio. A imprensa gaúcha
dá o nonie deVanderlei Luxem

burgo, demitido recentemente

do Flamengo, como o mais pro
vável para o seu lugar.

Caio Júnior afirmou que vi
nha tendo dificuldades para
montar um time. "Se chegás- ,

semos em primeiro com tudo
100% não seria normal. Quando
se forma uma equipe você tem

que ter uma dificuldade, mas

não estamos acostumados a

dar tempo. No momento, quem
paga o preço sou eu, mas já fiz
isto em outros clubes, mas sei

que o Grêmio vai colher frutos lá
na frente", disse o técnico.

Luxemburgo e

Dunga estão
cotados para

ocupar a vaga.

INSUCESS,O Caio Junior atribuiu parte da culpa pela campanha à arbitragem

Basquete

Sensação da NBA pede privacidade
,

Recém-alçado à condição
de astro da NBA, o americano
de origem taiwanesa Jeremy
Lin, 23, do NewYorkKnicks, fez
um apelo à imprensa de Taiwan
para que deixasse sua família
em paz. Lin disse que seus fa
miliares no país asiático estão
sendo bombardeados por jor
nalistas atrás de informações

l] II

sobre sua intimidade.
"Tenho um pedido especial

a fazer para a mídia de Taiwan,
para que eles deem espaço à
minha família. Eu só quero que
as pessoas respeitem a privaci
dade dos meus parentes, por
que eles precisam viver a vida
deles também", pediu o arma

dor de 1,91ni de altura.

Lin é o primeiro americano
de origem taiwanesa a atuar na

NBA. Seus pais mudaram-se de
Taiwan para a Califórnia nos

anos 70. A avó de Lin é uma dos
familiares que permanecerarn
na Ásia e tem sido procurada
frequentemente pela impren
sa desde que Lin começou a se

destacar em NovaYork.

Fórmula 1

Senna terá
mentor

O brasileiro Bruno Senna
e o venezuelano Pastor Mal
danado terão um mentor na

Willians. A equipe anunciou
a contratação do ex-piloto
austríaco Alexander,Wurz

para a função. No total,Wurz

disputou 69 provas na F-l.
Somou 45 pontos, mas nun
ca venceu uma corrida ou

marcou uma pole. "É uma

grande iniciativa da Willia
ms e eu estou empolgado
em ajudar a Williams neste

importante'estágio da his

tória", afirma comunicado o

oficial da equipe.

Tênis

Belluccié

Top40
Semifinalista do Bra

sil Open, o tenista, Thomaz
Bellucci subiu quatro colo

cações no ranking da Asso

ciação dos Tenistas Profis
sionais. Ele apareceu hoje na

34a posição, com 1.090 pon
tos, mas-na próxima sema

na já estará fora do top 40. A

última vez que Bellucci ficou
fora do grupo dos 40 melho
res tenistas do mundo foi
em 26 de outubro de 2009. A

queda vai acontecer porque
serão descontados Í80 pon
tos obtidos pelas semifinais
no Torneio de Acapulco.

-Barcelona

Guardiola
em dúvida
O técnico do Barcelona,

Josep Guardiola, não sabe

qual será D seu futuro após
o fim da temporada. A dúvi
da sobre sua permanência'
levou os 'jogadores da equi
pe a clamarem para que ele
renove contrato com o clu
be. No sábado, o treinador
afirmou que não tem claro
em sua mente se deve mes

mo continuar no Barcelona e

pediu um tempo para buscar
razões que o motive a seguir
no cargo. O atacante Lionel
Messi pediu pela permanên
cia do comandante.
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(8" rodada)

• Campeonato Paulista
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• 16/2 - Comercial 0x2 Guarani

• 17/2 - Ponte Preta 2x2 Oeste

• 17/2 - Botafogo Ox1 Mogi Mirim
• 17/2 - Portuguesa 1 xO 'IN Piracicaba

• 17/2 - Guaratingue!á 2x3 Palmeiras
• 18/2 - São Caetano Ox1 Corinthians

• 18/2 - Mirassol1x3 Santos

• 18/2 - Unense 2x1 Bragantino
• 18/2 -Ituano 1 x1 Catanduvense

• Campeonato Carioca

(7" rodada)
• ,t8/2 - Olaria 1 x1 Bonsucesso

• 18/2 - Macaé Ox3 Botafogo
• 18/2 - Resende 1 x3 Flamengo
• 18/2 - Madureira 2x2 Nova Iguaçu
• 18/2 - Duque de Caxias 3x1 Americano

• 18/2 - Boavista Ox1 Vasco

• 18/2 - Volta Redonda 2x2 Friburguense

118/2
- Fluminense 3xO Bangu

,

'II

• Campeonato Gaúcho
(8" rodada)
• 18/2 - São José 2x1 Grêmio

• 18/2 -Internacional 3x1 Pelotas

• 18/2 - Juventude 2x1 Cruzeiro

• 18/2 - Santa Cruz 4xO Cerâmica

• 18/2 - São luiz 3x1 Avenida

• 18/2 - Universidade 1 x3 Caxias

• 18/2 - Ypiranga 2x3 Veranópolis
• 18/2 - Lajeadense 1 x3 Novo Hamburgo

• Campeonato Mineiro
(3" rodada)
• 11/2 - Atlético 2x0 Caldense

• 12/2 - Boa OxO Guarani

• 12/2 - Cruzeiro 3xO Tupi
• 12/2 - Villa Nova 2x1 América-TO

• 12/2 - Uberaba 5xO Democrata

• 22/2 - 22h - Nacional xAmérica

• Campeonato Paranaense

(9" rodada)
• 18/2 - Arapongas 2x1 Atlético

• 19/2 - londrina 1 x1 Berna

• 19/2 - Corinthians OxO Cianorte

• 19/� - Paranavaí 2x3 Toledo

• 19/2 -Iraty 1 x2 Rio Branco

• 19/2 - Coritiba 4x1 Operário

• Campeonato Catarinense

(8' rodada)
• 18/2 - Marcilio Dias OX1 Camboriú
• 22fJ. - 22h - Atlético-IB x Chapecoense
• 22/2 - 22h - Metropolitano x Criciúma

• 22/2 - 22h - Joinville x Avaí
• 22/2 - 22h - Figueirense x Brusque

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL/SEGURANÇA 122 I TERÇA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2012 www.ocorrelodcpovo.cem.br

Pronto tendilDento

Amanhã é O prazo
para entrega de PA

Obra iniciou em outubro do ano passado e

deveria ter sido entregue em janeiro de 2012

MASSARANDUBA 22", explica o secretário de Pla

nejamento Urbano do municí

pio, Fabiano Spezia.
Caso a construtora não en

tregue a obra até dia 5 de mar

ço, o governo municipal poderá
cobrar uma multa de R$ 50 mil

por dia, conforme previsto em

contrato. "Mas, a nossa inten

ção é ter o PA pronto para fun
cionar já na próxima semana",
comenta o secretário.

A obra teve início em outubro
de 2011 e deveria ter sido entre

gue no fim do mês de janeiro.
Pois, esse era o prazo acordado
com o prefeito Mário Fernando
Reinke (PSDB) e a empreiteira.
O valor investido na ampliação
é de R$ 1.049.206,24 e a previ-

Lorena Trindade

Ontem foi o prazo para a en

trega, pela Sifra Constru
tora e Incorporadora, da am

pliação do Pronto Atendimento
(PA) de Massaranduba. No en

tanto, a empreiteira não eonse

guiu concluir os trabalhos e pe
diu a transferência do prazo de
conclusão dos trabalhos desta

primeira etapa de obras 'para
esta quarta-feira, dia 22.

- "Na' sexta, dia 17, vimos

que a Sifra não terminaria até

segunda-feira, dia 20, e chama
mos o responsável pela .obra.
Eles nos garantiram o fim da
obra para esta quarta-feira, dia

são para o início dos atendimen
tos é para o fim de março ou iní
cio de abril.

O objetivo da administração
pública é aumentar e readequar
.0 prédio a ponto de transformá
lo em um verdadeiro hospital. A
entrega de amanhã será apenas
a primeira etapa da ampliação.

Aproximadamente R$ 1,5
milhão deve ser investido para
a realização da segunda fase.
A licitação para a realização da

próxima etapa está aberta. Se

gundo Spezia, a administração
pública está em negociação
com a Coopervida Hospitais,
para que a entidade passe a/ge
rir a casa de saúde após o tér
mino da segunda fase da obra.

o valor investido
na ampliação é de
R$ 1.049.206,24.

Inauguração ainda seUl data
,:.-

O centro cirúrgico Ana Maria trativo do hospital, Cláudio Mar
de Souza Nicocelli, do Hospital mentini, é impossível marcar a

Padre Mathias Maria Stein, está inauguração do centro, justa
previsto para ser entregue no fim mente pelo trabalho de elétrica
deste mês. Entretanto, QS traba- não ter sido concluído. Confor
lhos de reestruturação da parte me Marmentini, é o município
elétrica do prédio ainda estão que está cuidando desta parte. A
inacabados e, consequentemen- reportagem do OCP tentou en

te, a instalação dos equipamen- trar em contato com o secretá
tos não pode ser realizada. De rio de Saúde do município, João
acordo com o diretor adrninis- Deniz Vick, para saber sobre os

prazos, masVick não atendeu ao

celular. "A gente está trabalhan
do e espera inaugurar até o fim
do mês", salienta o diretor, "mas
não ternos corno precisar o dia",
acrescenta. Marmentini lembra

que o processo é demorado, pois
quando a energia é desligada no
hospital, é preciso garantir que
não haja nenhum paciente em

risco demorte.
EDUARDO MONTECINO

/

INAC.AB.ADA Reforma de parte elétrica atrasa inauguração de centro cirúrgico

Sossego

Aparelhos
recolhidos

. Um aparelho de som foi

apreendido pela Polícia Mi

litar, na rua Urubici, bairro
Estrada Nova, em Iaraguã, A
apreensão ocorreu após vi
zinhos denunciarem a per
turbação do sossego, por
volta das 20h de sábado. Um
homem de 30 anos foi deti
do, assinou Termo Circuns
tanciado e foi liberado em

seguida. Cerca de urna hora

_
depois, novas denúncias de

perturbação na mesma casa

chegaram à PM. Um homem
de 30 anos e outro de 18 fo
ram detidos e mais uni apa
relho de som foi apreendido.

Brig�
Mulheres
são detidas
Duas . mulheres foram

detidas pela PM após serem

flagradas em luta corporal no
meio da rua Paulina Dema
the Picolli, bairro São Luís,
em Jaráguá do Sul. A ocor

rência foi registrada por vol
ta das 21h de sexta-feira. As

agressoras, de 30 e 35 anos,
foram detidas e relataram

que a briga começou devido
a ofensas mútuas. Elas foram
levadas à delegacia e enqua
dradas por lesão corporal.

-

No local, também receberam
atendimentos dos bombei
ros, devido às lesões.

Acidente

Bebeu e
foi preso

Um acidente foi registra
do por volta das 23h de sex

ta - feira, na rua carlos Niels,
bairro Vila Nova, em Jaraguá
do Sul. Ao chegar ao local, a
Polícia Militar constatou que
o condutor de um dos veí
culos apresentava sinais de

embriaguez. Teste de alco
olemia realizado constatou

1,64miligramas de álcool

por litro de sangue. O moto

rista recebeu voz de prisão,
teve o veículo recolhido, as
sim como a Carteira de Habi

litação. Ele foi encaminhado
à delegacia. ' I i, II li t j I I 1 I

Embriaguez
Carro bate
em poste

Um homem aparente
mente embriagado foi preso
pela PM sob a acusação de

depredação do patrimônio
público, por volta das 18h de
sábado, na rua Fiedler, Cen
tro de Schroeder. O motoris
ta guiava um Astra, perdeu o

controle da direção e bateu
contra um poste. A PM sou

be em seguida que o mesmo

homem havia destruído um
telefone público no Cen
tro da cidade. O acusado
foi detido e informou que
estava tentando ligar para a

esposa para informar sobre o

acidente.

Agressão
Filho faz
denúncia

As alterações do STF em

relação a agressão contramu
lheres vem surtirIdo efeito.
Um menino 'ligou à PM, por
volta das 23h de domingo,
denunciando que suamãe so
fria ameaças por parte de seu

pai. Ao verificar a denúncia, a
mulher de 35 anos confirmou
aos policiais as ameaças de
morte sofridas pelo marido. O
homem de 35 recebeu voz de

prisão da PM e foi conduzido
à DP. Desde a semana passa
da, terceiros também podem
denunciar casos de violência
contra amulher.

Flagrante

Rapaz tenta
furtarmoto
Por volta das 20h30 de

sexta-feira, g PM recebeu
urna denúncia de que um

homem havia invadido urna

residência, na rua Ildemar
Satler, na Barra do Rio Cer
ro .. O acusado tentava furtar
urna motocicleta que estava

na garagem. O suspeito de 22
anos foi detido pela PM que,
com ele, ainda encontrou

uma pequena quantidade de
cocaína. A vítima reconhe
ceu o acusado que foi preso
em flagrante acusado por
tentativa de furto, invasão de

I , \ domicílio e posse de droga.
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Reféns

Família é presa por
quatro assaltantes

o casal de caseiros que cui

da da chácara, chegou no meio

da ação e também foi rendido

pelos assaltantes.
Os quatro fugiram na cami-

Segundo informações da nhonete da família sem deixar
PolíciaMilitar, quatro homens pistas.'As vítimas só consegui
armados chegaram até o local ram se libertar por volta do
a pé e invadiram a residência. meio-dia. A PM foi acionada
Eles renderam o casal proprie- cerca de uma hora depois,
tário da casa, que foi amarra- momento em que o proprietá
do, enquanto os criminosos rio foi encaminhado ao Pronto
procuravam as chaves da ca- Socorro para tratar das lesões
minhonete S10 pertencente sofridas com as agressões.
aos m�ra.dores. Uma das vít�- Eles não souberam precisar
mas fOI violentamente �gredl- se havia algum veículo dan
da com socos e pontapes para

-

do apoio aos criminosos. Por
apontar o local onde guardava I

volta das 17h a caminhonete
dois revólveres, uma pistola e foi encontrada abandonada na

uma espingarda winchester. Barra do Rio Cerro.

Vítimas foram amarradas pelos criminosos.
Um homem foi agredido com socos e pontapés

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

APolícia Civil 'de Jaraguá
do Sul tenta identificar

os quatro assaltantes que
promoveram momentos de

pânico aos moradores e ca

seiros de uma chácara, na lo
calidade de Tifa Jararaca, no
bairro Garibaldi. O assalto foi

registrado por volta das 7h de

domingo. O caso foi atendido

pela delegada de plantão Mi
lena de Fátima Rosa.

EDUARDO MONTECINO

Criminosos

fugiram
com dois

revólveres,
uma pistola

e uma

espingarda.

PLANTÃO
Delegada
Milena
atendeu a
ocorrência,

,
no bairro
Garibaldi

Roubo de carga

Motorista encontrado emGuaramirim
Um caminhoneiro de 31

anos registrou Boletim de
Ocorrência na delegacia de

Guaramirim, por volta das
22h de sexta-feira. Ele rela
tou ter sido sequestrado em

Indaial, enquanto carregava
caixas de cerveja.

Segundo informações da

PM, a vítima contou que havia

parado para almoçar em um

posto de combustível na BR-

470, em Indaial. Ao retornar

ao caminhão, foi rendido por
um homem armado que obri

gou a vítima a dirigir por cerca
de duas horas. Em seguida, o
motorista foi amarrado e teve

a cabeça coberta por um ca

puz, momento em que o assal
tante assumiu a direção.

A vítima foi· deixada no

pátio do Posto Rudnik, na

BR-280, em Guaramirim, e re-

cebeu ordens de pedir ajuda
somente depois de uma hora.
Ele passou a gritar dez minu
tos depois e foi socorrido pe
los frentistas que acionaram'
a Polícia Militar. Os bandi
dos roubaram uma carga de
20 palets de cerveja subzero,
além de dinheiro e documen
tos da vítima. O caso será in

vestigado pela Polícia Civil de
Guaramirim.

*.Gi.. MN;. ; iA

.
Massaranduba

Incêndio em vegetação
Uma ponta de cigarro pode ter sido a causa do incêndio re

gistrado em uma vegetação seca, na Estrada Geral do Primeiro

Braço, próximo à capela Nossa Senhora da Aparecida, no inte
rior de Massaranduba. O fato ocorreu por volta do meio-dia de

domingo. O fogo atingiu cerca de mil metros quadrados e foi
controlado pelos bombeiros com o uso de abafadores.

DIVULGAÇÃO

TEMPO SECO Bombeiros deMassaranduba alertam

a� para nãojogar pontas de cigarrO aeesa.s

Acidente

COrpO sem identificação
O IML de Ioinville ainda

não identificou o corpo de.
um rapaz que perdeu a vida
em um acidente registrado
em Araquari, por volta das
19h35 de domingo. Segundo
a Polícia Rodoviária Federal
de Guaramirim, a vítima guia
va o Chevette, placas-7597,
de Joinville, quando colidiu
com o Kia Cerato, placas MIZ
- 7270, de Iaraguá, no km
32.6 da BR-280. O condutor
do Chevette morreu na hora.
O motorista do segundo veí

culo, Dirceu Hieler, 45 anos,

morador do bairro Vila Lenzi,
em Iaraguã, foi encaminhado
ao hospital com lesões graves.
Os três caroneiros do Cheve
te- César Martins Pedroso, 18

anos, Reginaldo da Silva, 20

anos e uma adolescente de 17

anos, foram levados ao hospi
tal com lesões graves. Todos
são moradores de Araquari.
O corpo do condutor do Che
vette permanece no IML de
Joinville para identificação.
Segundo a PRF, não havia ne

nhum documento que pudes
se identificar a vítima.

{
j
I
�

Operação Carnaval 2012

Novemortes em três dias
Desde o início da Operação

Carnaval - à meia-noite da úl
tima sexta-feira -, nove pessoas
perderam a vida nas estradas
federais e estaduais de Santa
Catarina. A PRF registrou cinco
mortes em três dias. Na região,
um óbito ocorreu em Araquari.

. A Operação segue até as12h da

quarta-feira de cinzas.
Ontem, o movimento foi

tranquilo nas rodovias do
Estado. O fluxo passa a au

mentar a partir das 16h .de

hoje. Os trechos de maior

movimento estão na BR-101

Sul, entre Laguna e Tuba-

rão; BR-101, entre Itapema,
Balneário Camboriú e Porto

Belo; BR-1l6; BR-470 entre

Blumenau.e Indaial; BR-280
na região de São Francisco
do Sul; e BR-282, em Joaçaba.

No ano passado,.36 pessoas
perderam a vida nas rodovias
federais do Estado no feriado
do Carnaval. O número alto
foi considerado .isolado devi
do a um acidente registrado
em Descanso, onde 26 pessoas
morreram. Em 2010, foram 11

mortes neste mesmo período.
Em 2009, 19 pessoas morreram
e no ano anterior, 15.

j
I

1
I

•
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PavilDentação
Onze ruas serão asfaltadas

Prefeitura fez o
, .

anuncio na semana

passada. Metade das
obras será feita com
recursos domunicípio

JARAGUÁ DO SUL

Na última semana, a prefei
ta de Iaraguá do Sul, Ce

cília Konell, assinou ordens de

serviço para pavimentação de
11 ruas na cidade, sendo cinco
delas com recursos próprios do
município e as outras seis atra-

-

vés do Programa No-sso Asfalto.
No total, serão investidos R$
5,38 milhões nestas melhorias.
Somadas todas as ruas, serão

pavimentados aproximada
mente sete quilômetros.

Com recursos da Prefeitura
serão pavimentadas as ruasWal
demar Rau (bairro Rau): Cesare
Valentini (Três Rios do Sul); José

MELHORIAs Rua Domingos Rosa, Boa Vista, foi uma das co;templadas

Martins (Três Rios do Norte);
Rua 1192 (Águas Claras) e Do
mingos Rosa (Boa Vista), que
dá.acesso aoMorro daAntena.

Pelo programa Nosso As

falto, serão pavimentadas as

ruas João Agustinho Fabiano

(no bairro Tifa Martins); Ma-
.

dalena Pereira Coelho (entre
os bairros Tifa Martins e Chi
co de Paulo); Assis Chateau
briand e Roberto José Iuncks
(Ilha da Figueira); Anton Fre
rich (Rau) e Henrique Rei-

_'No total, serão
investidos R$ 5,38

milhões para
pavimentar quase
sete quilômetros.

chow (Barra do Rio Cerro).

rSOPE
CONFIRMA:

Obras

Asfalto em
Guaramirim
o Governo de Guararnirim

assinou na tarde da última sexta

feira, urn convênio no valor de
R$ 1,4 milhão com o governo
de Estado para a pavimentação
de seis ruas no bairro Nova Es

perança. As ruas Leopoldo Sch
rnitz, Reinaldo Jung, Leopoldo
Gonçalves,· Merceda Guesser,
Mari Adelina Weber e Gabriel
Kraish receberão toda a drena

gem pluvial, pavimentação com

asfalto e sinalização viária.
A assinatura do convênio,

que deveria ter acontecido du
rante a reunião do Conselho de
Desenvolvimento Regional na

última quarta-feira (15), precisou
ser transferida já que o prefeito
de Guararnirim, Nilson Bylaar- .

dt, teve urn problema de pressão
alta durante a reunião e precisou
ser hospitalizado.

''A pavimentação dessas ruas

representa urna grande melho
ria para a qualidade de vida dos
moradores dessa localidade",
destacou o prefeito. A expectati
va é que na próxima semana seja
lançado o edital de licitação para
escolha da empresa responsável.

PEtA qa vez,
A MAIS OUVIDA.'
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