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Veraneio

Temporada encerra
no fim de semana
De acordo com o prefeito de Barra Velhâ, Claudemir Matias Francisco,
o índice de ocupação dos hotéis e pousadas na cidade atingiu 900/0.
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Juliano e Ana Paula vieram de.Curitiba para Barra Velha na última sexta-feira� O cásal aproveita
a folga e os ares do Litoral catarinense para praticar ioga sob o sol e à beira mar. Página 4

.Apoio
OCP é parceiro
daADJ/Futsal
Parceria irá fortalecer
financeiramente o clube,
que será comissionado

por cada nova assinatura.
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Sem asfalto

Poeira causa
transtornos
Moradores de Schroeder
e Jaraguá reclamam que
nem caminhões pipas
estão sendo usados para
amenizar problema.
Página 15

Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Lá iam, eles...
Fiqu�i irritadíssimo
com a estereotipia,

péseom�o
para dar

chutes DOS

outros ...

Luiz Carlos Prates

Página 3

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Mercure
Este hotel, plantado
no coração dacidade,
comemora hoje 11 anos de
existência. Até omomento,
o estabelecimento vem
sendo marcado por
importantes realizações.

terceiramaior economia do
mundo, isso causa arrepios.
O principal problema tem
sido a grande importação
de gás natural para tocar as
usinas termoelétricas que
estão substituídas pelas
centrais nucleares, as quais
foram desativadas.

Superlotados
o excesso de compras
dos turistas brasileiros já
estáprovocando alguns
problemas: anecessidade
de usarmais combustível

por parte dos aviões e a re
calibragem dosmesmos por
causa do excesso de peso.
Estes problemas acentuam
nos vôos que voltam de
Miami, mas também ocorrem

nas outras rotas.Atualmente,
quem não faz declaração
de bagagem e é pego com
excesso de compras não
precisamais pagarmulta,
pois a punição é aperda das
mercadorias. Mas, claro que
os preços dos produtos no
exterior são tentadores.

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Marisol

Atemporada de publicação de balan

ços está apenas começando, mas a

gestora de marcas estabelecida na cida
de já mostrou seus números. A receita

operacional líquida teve um crescimen
to alinhado com a inflação. Mas a última
linha do demonstrativo de resultados

mostra um forte crescimento do resul
tado líquido consolidado que passou
de R$ 22,26 milhões em 2010 para R$
38,99 milhões em 2011. Considerando

que no ano passado o setor de confec

ção andou de lado. Trata-se de um re

sultado bem interessante.

Ice Kar
Já são 16 anos ajudando os

motoristas a suportarem o

intenso calordentro de seus
automóveis. O aniversário do

. estabelecimento é hoje.

Evento

inesquecível
Um evento é sempre ummomento'

inesquecível. Quem planeja um

baile de debutantes, casamento,
formatura, ou atémesmo uma

.

convenção empresarial tem
a preocupação de encantar e
surpreender os convidados em
cada detalhe. Agora, imagine um
destes eventos sendo realizado
em pleno alto mar, durante um
sofisticado cruzeiro! Seja pelo
lado inusitado ou pelo cenário
de tirar o fôlego, a novidade vem
conquistando cada vezmais

adeptos dentro e fora do Brasil.
Atenta a esta tendência, aEpisteme
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-idurante
cruzeiros marítimos, que podem
ser tanto na costa brasileira, como
também no exterior.

.

Diesel S-50
Objeto de uma forte campanha da Petrobrás,
a nová geração do diesel que é o S-50, não
representa apenas um avanço na questão da
poluição, mas também na conservação dos
.motoresmais sofisticados. Um grupo de clientes

que já estão se tomando fiel é o dos proprietários
de camionetes abastecidas com diesel. O Posto
Cidade daWalterMarquardt - que está passando
por reformas - já está disponibilizando o novo

combustível para os clientes.

Começou bem
Em janeiro, os EUA registraram a

maior geração de empregos e desta
forma a taxa de desemprego por
lá caiu para 8,3%. Relato de um
amigo que mora nos EUA e passou
diversos meses fazendo trabalhos

temporários, dá conta de que além
de já ter um emprego dentro de sua

especialidade, está começando a ter

retomo dos currículos enviados.

Consumismo
em Cuba
Parcialmente libertos das
amarras da máquina estatal, os
cubanos reagem como todos: vão
as compras com grànde vontade.
Lojas de artigos de luxo estão

conseguindo realizar vendas
expressivas mesmo emum país
aparentemente sem recursos em

moedas fortes. A ilha do caribe

poderá se tomar um paraíso para
os negócios em um futuro não
muito distante e o Brasil tem como

aproveitar estas oportunidades
como poucos. Afinal, o país de
Lula e Dilma não encontra portas
fechadas no país dos Castro.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 716
01 - 03 - 05 - 07 - 08
11 - 12 - 14 - 15 - 16
18 - 20" 21 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2828
22 - 23 - 33 - 79 - 80

.Ajuda
da China

É fundamental para os negócios ter um endereço
para-os contatos, mas o custo e a dinâmica do

negócio nem sempre torna viável uma estrutura
exclusiva. Entra aí a opção pelos escritórios virtuais
que aliam praticidade e redução de custos. Na
cidade esta tendência é mu_ito bem explorada
pelo Jaraguá Business Center. A JBC - Iaraguá
Business Center foi criada em 2008 para facilitar a
atividade empresarial na região. A empresa ajuda à
administrar o escritório, organiza a agenda, recebe
e retransmite recados, oferecendo segurança,
conforto, privacidade, tranquilidade e agilidade na
abertura e gestão de negócios.

,
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Outono Hering
Paulo Rocha é protagonista da campanha de outono 2012 da Heríng.
Descontraído, o atar posou, ao som de clássicos do Rock and RoU, para
as lentes do fotógrafo Gui Paganini, no estúdio BobWolfenson, em São
Paulo. Para Paulo Rocha, a Hering desenvolve roupas atuais e fáceis de
usar. "Muitas marcas não levam isso em consideração na hora de criar as
suas peças. Conseguir esse equilíbrio entre criatividade e uso fácil é uma

proeza. Isso significa que a Hering possui essa forte característica, além
dela ser uma das marcas de roupa mais antigas do mundo e andar de

braços dados com a história do Brasil. Faço agora parte de um clube de

quem usa Hering. Eu e todos osmeus amigos", díz,o ator português.
.
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DIVULGAÇÃO

Embora até o momento

os chineses tivessem
mostrado nenhuma

disposição para atuar nos
programas de ajuda aos

p<\{ses europeus em crise,
declarações recentes do
primeiro-ministroWen

Iiabao abrem algumas
possibilidades. A China
está mánobrando para
conseguir o máximo
de vantagens, uma
vez que seu acesso ao

mercado europeu ainda
está muito travado. O
dilema dos europeus
é que aceitando

.

pressões dos chineses
poderão entregar o
que ainda resta de seu

mercado interno e

assim conseguir mais
problemas do que
soluções.

cril!
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Editorial

Vandalismo e participação política
..

Na tarde de ontem, um episódio correu pe
las redes sociais e foi um dos principais assuntos
tratados nos portais de notícia do país. Um grupo
descontente com o resultado da apuração da esco

la de samba vencedora do Carnaval de São Paulo
invadiu o sambódromo para protestar. Mas a for
ma encontrada para extravasarem o que sentiam
foi violenta. Um dos envelopes foi rasgado, carros
alegóricos foram incendiados e houve uma correria
nos arredores da passarela do samba.

Enquanto isso, aparecem centenas de comentá
rios em sites de relacionamentos acusando o povo

das ao confronto de ideias nas ruas, em forma de

manifestações ou protestos. O problema é quando
esses discursos caem na vala do senso comum e

todo um passado de lutas construído no Brasil por
vários movimentos sociais é esquecido.

Nesse momento de revolta com o vandalismo
de alguns, não podemos ser levados na onda. Tal
vez por um processo histórico lento e repleto de

percalços, como duas ditaduras, o povo brasilei
ro não seja tão avançado politicamente como os

europeus, tão lembrados quando se fala em revol- .

ta popular.

o problema é quando esses discursos
caem na vala do senso comum e todo um

passado de lutas construído no Brasil por
vários movimentos sociais é esquecido.

brasileiro de ser acomodado, que se preocupa ape
nas com samba e futebol. Até faz sentido afirmar.

que a população brasileira não é uma das mais da-

Charge

Do leitor
.

AVoz do Povo

Durante décadas, no Brasil,
buscou-se consolidar a de

mocracia por meio de lutas em

favor da liberdade, da participa
ção e inclusão de todos os cida
dãos nas decisões políticas. Pois
bem, hoje vivemos em uma re

pública democrática. O direito de
votar para elegermos os nossos

representantes políticos é uma

iniportante conquista. Embora
os eleitos representem a voz do

povo, eles organizam e estrutu

ram órgãos e normas que inter
ferem nas relações sociais sem a

participação popular.
Qual a forma democrática

que participamos das articula

ções sociais e políticas? Pensan
do em uma abrangência social,
será que as decisões que dizem

respeito ao funcionamento das

instituições públicas e privadas
são pautadas em deliberações
democráticas? Há instrumentos

que permitem a participação de
todos na gestão da administração
pública e dos espaços privados?

O que pretendo demonstrar
é que devemos lutar para obter
o nosso direito CÍvico ao voto,
não apenas para escolhermos
os nossos representantes po
líticos no âmbito público, mas

também para deliberar e esco

lher representantes nos diversos

espaços sociais. Em síntese, se

governo é uma instituição que
representa a sociedade somente
assim está posto porque é pela
sociedade que se sustenta. Dó
mesmo modo, existem muitos

espaços onde podemos exercitar
a democracia e não o fazemos,
por desinteresse ou pela falta de
mecanismos que nos permitam
participar. Concluo com a cons

tatação evidente de que a voz do

povo é a verdadeira fonte da von
tade popular, apesar de apenas
ser lembrada pormuitos homens

públicos quando necessitam de _

nosso voto para se elegerem.

Everton Luiz Cipriani,
acadêmico de Direito

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e OPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Luiz C__ lo Prate
Lá iam eles ...

Pai dia destes, mas serão, por certo, todos os

dias do imenso amanhã da vida. Pelo menos

enquanto não for proclamada a grande revolução
cultural, a que vai alterar os comportamentos con
dicionados de hoje.,

Foi assim, eu ia para o trabalho e na calçada
oposta umamulher, mãe, levava os dois filhos pela
mão. Com a mão direita segurava a mão esquerda
da filha, uma menina de uns sete anos, não mais.
Com a mão direita segurava a mão esquerda do
menino, de uns oito anos, por aí...

A menina ia vestida da cabeça aos pés para
uma aula de balé. O menino, por seu lado, vestia
um quimono de judô. Fiquei irritadíssimo com a

estereotipia, amenina ia para andar na ponta dos
pés e o menino para dar chutes nos outros...

Ou será que não é isso, ou vão me contestar?
O que eu gostaria de-saber, mas nem preciso ou

vir as estúpidas respostas, é se as crianças foram
questionadas sobre o interesse em praticar essas
atividades.

Será que o menino não estaria louquinho da
vida para dançar balé e amenina ansiosa para dar

golpes nos 'outros, bons golpes, quero dizer. Não
ouvem as crianças, levam-nas para os comporta
mentos de carimbos sociais, meninas brincam de
bonecas, falam baixo, e meninos gritam, chutam
bolas e sacam revólveres de plástico que parecem
reais. E qual será o futuro dessas crianças?

Bolas, as gurias serão mulherzinhas a cuidar de

copa e cozinha e eles, os "bermudões', a "brincar" a
vida toda com games, os odiosose patetas games.

Os meninos só não vão mais para o balé por
que são brecados pelos pais, só por isso. As gurias
não jogam mais futebol na calçada porque não

deixam ... Qual o resultado desses assassinatos da
liberdade humana? Frustrações, infelicidades e

muito Rivotril ...

Obrigado
Como tenho muitas dificuldades para entrar

nas "redes", quase sempre pessoas fazem isso

por mim. Preciso dizer daqui um sonoro muito

obrigado a todos vocês que me escrevem, me
dão energia e me sopram continuados alentos.

Obrigado, pessoal. Vocês não imaginam o bem

que me fazem. Então; por "culpa" de vocês, vou
continuar na artilharia...

Sabedoria
Os filósofos gregos foram osmelhores da His

tória, parece, todavia, que os gregos de hoje não
os estudaram. Um aposentado grego, 77 anos,
está perguntando nos jornais: - "Como nós va
mos sobreviver"? Se um sujeito de 77 anos che

gou a este momento da vida sem ter onde cair

morto, nunca foi prudente, nunca leu nada da
sabedoria milenar grega. Deu nisso, miséria e

ranger de dentes.

Falta dizer

Desculpe-me, leitora, mas ela é bem mulher. A
Anele, a celebrada cantora e ganhadora de seis prê
mios Grarnmy; jovem, rica, famosa, anda dizendo
que vai dar um tempo de cinco anos na carreira

para só se concentrarno seu atual relacionamento.
Sómulherzinha faz isso. Os homens não fazem.Vai
se arrependeramargamente da estúpida decisão. E
bem antes dos cinco anos.

Fale conosco
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Litoral Norte

A temporada está perto do fim
Veranistas curtem

programação de verão
nas praias próximas
da região durante o .

fim de semana e

feriado de Carnaval

JARAGUÁ DO SUL

Sônia Pillon

Céu azul, sol e calor. Esse tripé,
aliado aos investimentos em

infraestrutura e à eclética progra
mação cultural, tem feito a alegria
dos veranistas das praias de Barra
Velha neste verão. A temporada,
que encerra oficialmente neste

fim de semana, de maneira geral
tem conseguido a aprovação da

população e dos turistas. Passado
o período de chuvas, que causou

prejuízo em vias públicas da ci

dade, por conta dos alagamentos,

e atrapalhou em parte a progra
mação preparada pela Prefeitura
na virada de 2011, os dias quentes
reinam soberanos.

Na ensolarada manhã de on

tem, em pleno feriado de Car

naval, famílias inteiras tomaram

as areias da Praia Central. O mo

vimento de veículos e pedestres
também se mantinha constante

ao longo da avenida beira-mar.
Como o horário de verão encerra

neste domingo, dia 26, a ideia que
imperava entre os veranistas era

"aproveitar até o último instante".
O aposentado Nelson Alexan

dre Sanches, 69 anos, usufruía do
bom tempo de ontem à sombra
do guarda-sol ao lado da mulher,
Marinésia Sanches, 61 anos. Os
dois são funcionários públicos
aposentados de Tomazina (PR)
e contam que há 20 anos vera

neiam em BarraVelha, sempre se

hospedando em hotéis. Marinésia
destaca que a cidade"é um lugar
tranquilo e seguro".

FOTOS.EDUARDO MONTECINO
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TURISTAS Aposentados Nelson e Marinésia veraneiam há 20 anos na cidade

DIVERSÃO Grupo de Massaranduba aproveitou as praias de Barra Velha

Vida saudável

Praticando ioga na beira-mar
Juliano Cometke, 31 anos, e

Ana Paula Iamane, 30 anos, es-

. t�o à frente de um espaço de ioga
pelo Método De Rose, no bairro

Champagnat, em Curitiba. Eles

chegaram sexta-feira, dia 17,
em Barra Velha, com a filha So

fia, e se mostravam encantados
com o lugar. Contam que esti

veram de passagem pelo muni
cípio há dois anos, gostaram e

decidiram se hospedar durante
as festas de Carnaval.

"Chegamos na sexta-feira e

vamos embora amanhã (hoje).
É muito familiar, gostoso aqui.
Omar é bom e as pessoas foram
muito agradáveis", observa Ana
Paula. o. casal chamou a atenção
dos veranistas enquanto desen
volviam posições de ioga na par
te alta das pedras. "Trabalhamos
a energia, a harmonia. O ideal é

praticar todos os dias. Os exer

cícios também proporcionam
muita força, flexibilidade, alon
gamento e resistência", comple
menta Juliano. Alimentação e

hábitos saudáveis também se

somam ao estilo de vida do casal .

Enquanto isso, debaixo de
um toldo, um alegre grupo for
mado por sete pessoas canta

rolava músicas de MPB: seis
funcionários da comerciante
Marina Müller, 52, de Massaran
duba.A cantoria era comandada
pelo violão da vendedora Letícia
do Prado. "Decidi fechar a loja
hoje e os trouxe para passar o dia

aqui. Faz bem para a equipe se

conhecer melhor".

... ".

•

l/>� ::

População avalia oque
mais gosta na cidade

A vendedora Ragna Krae

mer, 46 anos, nascida em Taió
e há 14 anos radicada em Bar
raVelha, considera que as mu

-danças na infraestrutura urba
na estão fazendo a diferença
este ano. "Está muito boa. O
mar também está ótimo. Só
não gostei porque tem muita

água-viva", atesta, sorrindo.
Ela garante que não curte a

festa de Carnaval, mas reco

nhece quê a programação foi
bem variada. Também destaca
o trabalho dos guarda-vidas.
"Estão atendendo bem, bas
tante atentos."

A advogada Helen Azevedo,

27, de Joinville, fazia festa para
a afilhada Ana Luiza, de nove

nieses, dentro do castelo de

areia, ao lado do namorado, o
estagiário de geografia Dennis
Nass, 24. "A gente vem todo fi
nal de semana para cá e fica na
casa da minha prima", diz, em
referência à mãe de . Este ano

o carnaval foi bem organizado,
com policiamento. A Prefeitu
r� está de parabéns".

A temporada de

veraneio encerra
oficialmente no fim

de semana.

FAMÍLIA Helen e Demrls, de Joinville, brincavam
com Ana Luiza em mn castelo de areia.
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o obras

Prefeito terá
candidatura
àreeleição
Claudemir Matias Francisco revela
investimentos feitos no município

BARRA VELHA

Sônia PilIon

Oprefeito de Barra -Velha,
Claudernir Matias Francisco

(PSB), 39 anos, garante que quer
continuar a trabalhar pela cidade.
Passados sete meses que assumiu
o Paço municipal, após a queda
do então prefeito Sarnir Mattar,
Claudernir imprimiu seu jeito
próprio de governar. Após colocar
técnicos em-funções estratégicas,
passou a alavancar obras de infra
estrutura, angariando simpatias
junto aos munícipes e os veranís-

•

tas, que há décadas esperavam
por investimentos em esgoto plu
vial, 'pavimentação, iluminação,
saúde e educação. liA cidade está
mais feliz. Conseguimos resgatar a
esperança novamente. Estou tra

balhando para isso."
Ex-radialista, nascido e criado

em BarraVelha, ele se diz profun
do conhecedor dos problemas e

deficiências da cidade, e admite

que concorrerá à reeleição. Ele
comemora a movimentação de
veranistas e turistas, e estima que

Preciso de recursos

financeiros. Não vou

esperar a água entrar
nas casas para tomar

as providências.
Claudemir Matias
Francisco (PSB),

prefeito de Barra Velha

____�c-----
-- --

a população nesse período, além
dos 23 mil habitantes, atingiu 100

mil de população flutuante na

temporada. "Na virada de 2011,
tivemos 10- mil pessoas aqui",
comemora o prefeito. Uma das
obras que mais tem agradado é o

calçadão que avança-pela avenida
Beira-mar, assim como a ilumina

ção que acompanha a orla.
, Claudernir apenas lamenta

que a Defesa Civil do Estado não
tenha homologado o decreto de
estado de, emergência reivindi
cada junto ao secretário, Geraldo
Altoff. "A única forma de atuar na

prevenção é' a decretação do es

tado de emergência. Preciso de
recursos. Não vou esperar a água
entrar nas casas para tomar provi
dências", argumenta. "Pelo menos
ficaram de ajudar o município
subsidiando o pagamento da

hora-máquina para recuperar
as ruas". Segundo ele, a adminis
tração está investindo R$ 250mil
em tubos de 1,20 e 80 centíme
tros de diâmetro nas ruasWalter,
Becker, Rio de Janeiro, Paraná,
Francisco Correa, São Cristóvão
e rua H, "além de mais algumas
no bairro LosAngeles".

Anuncia que, serão investidos

R$ 850 mil na pavimentação as

fáltica de cinco ruas. Dentre os

pontos beneficiados estão os
mil metros da rua Ex-vice-pre
feito Patrocínio de Oliveira, na
Quinta dos Açorianos, dividida
por canteiro, "que receberá 116

lâmpadas de 250 watts, com

braços de três metros, com in
vestimento de R$ 450mil".

,
A cidade está mais feliz.

Conseguimos resgatar a
esperança novamente. Estou

trabalhando para isso.

Claudemir Matias Francisco

(PSB}. prefeito de Barra Velha

INVESTIMENTOS Segundo o prefeito serão gastos R$ 250mü para ampliar PA

Infraestrutura

Iluminação
em25 ruas

"Vamos investir quase R$
1 milhão na iluminação de
25 ruas", afirma o prefeito
ClaudernirMatias Francisco.

,
.

Exemplifica que no Centro
serão colocadas lâmpadas de
150 watts, com braços de três
metros, substituindo as de 80
watts. "Nas ruasmais largas,
instalaremos lâmpadas de
400 watts, e na Praia dó Grant,
serão 59 lâmpadas: 19 de 400
watts e 40 de 150 watts". Em

esgoto pluvial serão destinados
R$ 250mil, com 550 tubos de
1,20metro de diâmetro; 320 de
80 centímetros de diâmetro e

1.200 unidades de 1 metro de
diâmetro. Em educação, com
pra de quatro ônibus, uma van,
microônibus e utilitária; RS
600mil em reformas de escola
e reformas de cinco creches,
em um total de R$ 1,5 milhão,
com recursos-do PAC 2.

Saúde.turismo e
cultura estão em alta

"Na saúde, investimos 25%
- 10% amais do que a lei exige

.

- e vamos investir R$ 250 mil
na reforma e ampliação do PA
24 horas", assegura o prefeito
Claudemir Matias Francisco.
Garante ainda que em 2013 a

intenção da administração é
"revitalizar o Morro do Cristo,
com R$ 100 mil do governo do
Estado e 25% de contrapartida
domunicípio". O presidente da
Fundação de Turismo de Barra
Velha, Thiago Pinheiro, lembra
os mais de 30 eventos nos três
meses de temporada, além de
atividades diárias, esportivas
e recreativas nas quatro praias

do município, em parceria
com a Secretaria Municipal de
Educação, associações, entida
des e iniciativaprivada.A revita
lização dos calçadões nas praias
Central e do Tabuleiro, assim
como a iluminação à beira-mar
somaram ao índice de satisfa

ção da população.
"Temos 14 meios de hos

pedagem, entre hotéis e pou
sadas, 16 imobiliárias e 71
estabelecimentos comerciais,
entre bares, restaurantes e si

mílares". revela. De acordo
com ele, o índice de ocupação
dos hotéis e pousadas atingiu
90% nesta temporada.
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Horta
Escolar 1
Guaramirim está entre
os 200municípios do
Brasil aprovados para
o projeto "Educando
com a Horta Escolar
e a Gastronomia", do
governo federal. O

objetivo do projeto
é formar agentes
no município para
a dinamização da

alimentação escolar no

espaço educativo.

Horta
Escolar 2
As hortas escolares
irão promover a
melhoria dos hábitos
alimentares nas escolas
com a integração dos
alunos, promovendo
a abordagem

_ pedagógica de temas
como alimentação
nutritiva, saudável
e ambientalmentê
sustentável. Este

projeto será realizado
em parceria com
as secretarias de

Agricultura e Educação.

Horta
Escolar 3
Os profissionais
cadastrados foram
uma nutricionista,
um coordenador de

alimentação escolar,
um coordenador

pedagógico, um
representante
do conselho de

alimentação escolar e
um coordenador local da
área de agricultura e/ou
meio ambiente.

Horta
Escolar 4
Estes profissionais
irão participar de um
processo formativo

'

continuado com duração
de 80 horas presenciais
e 32 horas à distância.

Após isso, deverão .

promover no município
um curso de 48 horas de

duração para diretores de
escolas, coordenadores
pedagógicos, merendeiras
e professores.

www.ocorreiodopovo.com.br

lenário
Daiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

A polêmíea da
ponte continua

/\ vereadora Natália Petry (PMDB) pro
rlcurou a coluna ontem e recordou. a
discussão sobre a construção de uma

ponte entre os bairros Rau e Amizade -

que chegou a ser tema de uma audiência

pública em 2010, quando a população se

manifestou favorável à manutenção da
obra onde já havia sido iniciada durante a

gestão deMoacirBertoldi (PR).
A peemedebista lembrou ainda que

o debate oficial ocorreu na Câmara de
Vereadores de Iaraguá e disse que sem

pre defendeu a execução do .projeto,
que não pode ser levado adiante devido
a uma pendência judicial, que acabou

suspendendo a votação da proposta no
Legislativo, no ano passado.

Com a realização de uma manifes

tação no bairro Rau, no último sábado,
os ânimos se exaltaram entre lideran

ças políticas. Isso porque, em uma fai-

xa, moradores alegavam que Jaime Ne

gherbon (PMDB), Natália Petry (PMDB),
Jean Leutprecht (PC do B) e Justino da
Luz (PT) não são favoráveis à constru

ção do novo acesso.

Mas essa informação não é verídica,
segundo a peemedebista, que analisa o

protesto popular como um mero evento

político. "O projeto desta ponte nunca

chegou a ser votado na Câmara".
A parlamentar retorna amanhã às

sessões ordinárias, depois de ficar dez
dias de atestado médico em função de
um procedimento cirúrgico nos pés. Ela
explicou que a chamada do segundo
titular da cadeira, Cláudio Piotto, seria
responsabilidade exclusiva da admi

nistração da Câmara, mas que não foi
necessário porque legalmente somente

em casos de licença médica são convo

cados os suplentes.

Posse
EDUARDO MONTECINO

,

Ontem,em
Schroeder, Felipe

Voigt (PP) passou o

cargo de prefeito ao

vice Aparício Ribas,
que ficará no seu

lugar pelos próximos
dez dias.

O pepista precisa
passar por uma

pequena cirurgia
e aproveita para
deixar o espaço
para o colega

peemedebista atuar na .

. administração, já que
Ribas tem interesse

em concorrer ao

cargo de prefeito.

Novo asfalto
Já iniciaram os trabalhos para
pavimentação de três quilômetros da
EstradaDuasMamas, em Schroeder.

Orçada em B$ 2,5milhões, a obra foi
financiada pelo Badesc (Agência de
Fomento do Estado de Santa Catarina).
A via dá acesso a Joinville. Esta é apenas
uma primeira etapa do projeto. O próximo
governante do município não pode deixar
faltar em seus planos a continuidade do
asfaltamento dessa rua, que termina na

SC-413, viabilizando um acesso commais

condições .Q.�:�áfegDi � n�mijp'· II I I I I II i I !

Nacional
Aliados nacionalmente, os
partidos que dão sustentação à

presidente Dilma Rousseff devem
patrocinar disputas entre si em

praticamente todas as capitais nas
eleições municipais de outubro.
Levantamento feito pelo jornal Folha
de São Paulo, tendo como base os

sete principais partidos da aliança
dilmista (PT, PMDB, PDT, PSB, PC
do B, PP e PTB) mostra que em 17

capitais oconfronto entre mais de
três dessas siglas é bem provável.

"
Agora, a presidente pode baixar

o decreto e dizer: no meu

governo, para nomear, eu quero
a biografia, eu quero a ficha de

quem é o cara e a competência
para exercer o cargo".

Do senador Pedro Simon (pMDB·RS)
sobre Dilma.Rousseff institucionalizar

pré-requisitos para determinar
a contratação de pessoas com ficha

limpa para ocupações federais.

Em política, a transparência é
muito importante. Não há como

negar minha aproximação com

Serra, tanto que digo que esta é
uma ges1;ão Serra/Kassab.

Do prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab (PSD)

Resposta
Presidente da Câmara de Jaraguá
do Sul em 2011, Jaime Negherbon
(PMDB) procurou a coluna ontem

para se defender das acusações
feitas por algumas pessoas durante a

manifestação pela construção de uma

ponte entre os bairros Rau e Amizade,
no último sábado. O peemedebista
teve seu nome citado em urna faixa

que o criticava por supostamente
não ter colocado em votação um
projeto do Executivo no ano passado.
"Sou o vereador que mais defende a

construção de uma ponte entre essas

duas localidades. Mas, como é um ano

político, essas ações aparecem". Ele
relembrou. que, na época, a apreciação
da matéria que previa a instalação
de um novo acesso entre os locais foi

suspensa por ordem judicial.

Fica a dica
No Senado, Pedro Simon (PMDB
RS) defendeu a possibilidade de a

presidente Dilma Rousseffdecretar
a exigência de ficha limpa dos
indicados para cargos federais:

Segundo o peemedebista, isso
"completaria os esforços iniciados
pelo Legislativo e confirmados dia
16 pelo Supremo Tribunal Federal",
com a decisão favorável à aplicação
da Lei da Ficha Limpa a partir das
eleíçõesmunicipais deste ano.

Retorna ao debate
Volta a ser discutido em plenário
da Câmara de Jaraguá do Sul um

projeto de autoria do vereador Jaime
Negherbon (PMDB). Amatéria prevê
a obrigatoriedade de colocação
de tubos com largura acima de
60 centímetros em toda cidade. O

objetivo é facilitar o escoamento das

águas e evitar novos alagamentos.
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JARA,GUÁ DO SUL

ando sequência. à série de entreuis
as exclusivas, que são um "esquenta"
ara a o Grito RockJaraguá" agendado
pára dia la de março, no Espaço Oca.

Hoje conheceremos um pouco mais da
banda Fatal Blow, de Balneãrio Cambo

riú, uma das atrações do evento que tem. também presença
da banda paulista Pausa e das bandas catarinenses Estado
Deplorável eRejects S/A. O maior festival integrado da '4méfica
Latina. chega emJaraguá como umaformqdemanifestar (I cultura
urbanae demanteremfunciontlmento os eventos voltados à culturatJo
rock.na regitio, além disso, o eV�flto proporciona npvos comatose (lmistura
de diferentes frtbQs. J1 retllizqçêio do evento�da.Mªtriz Produções�

A F�tal Blow· collloçpu em 2006,.
âlgl1JJ,s.meses (iPÓ& o>show do Siok Of
It Allem.Curifíba, Mas já tivemos ou
tras banaas no passado, entãofoi.f�cil
compor algumas músicas

e:
e fazet al

guns ensaios, mas claro que o show do
Síck Of rt AlI nos qeu um pouco mais
de inspiração. Na égoca, após fínali
zar algumas músicas, gravamos nos

so primeiro registro, uma demo COm

quatro músicas, a qual nos colocou
@ID grandes palcos nacionais. Hoje
a banda., conta oom, pratiçamellte a

mesma fQrmação do começo, apenas
mudamos algumas vezes de baixista,
somos Thiag9 FI9rta (yocal), André
Horta (guitarra), Rodrigo (bateria) e

Ionatan-Somnier (baixo).

Quâis as principais Inllilênêfãs e

qU& tipo de soo) vocês fazem? Músi"
cás próprias?

Cada um da banda segue uma ro>

tina de influências, isso ajuda muito
na composição das músicas, porque
podemos mesclar um pouco de tudo
e fazer ó que estamos fazendo. Mas

seguimo� com um som nos moldes
de bandas como Agnostic Front, Cro
Mags, Bréakdown, entre outras ban
das de Nova York vindas dos anos 80.
Como já citei, variam também os es

-o.los, porque gostamos também de
metal, punk rock, grind, crust e Tim
Maia. Moramos em ama cidade onde

"""'.. centenas de

Ô'·.qlf o �(Uâllti�p\.
fe� Prol sÍlôws? '1

.

Em fevereiro de 20111ançamos
" nosso primeiro CD, o Rise From .Dis
grace. Emêeguida começamos a turnê
de.sse álbum, que Continua nesse. ano

de 2012.' Gravallfos nosso segundo vi'
deoçlipe, prod�ído p<;llo nosso gréUl
de amigoBlake Barber, diretamente de
Nova York Tamqém no ano passado
tocamos em vários estados como Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná e aqui
em SantaCatarina também, Ótimos
shows com ótimas produções. Ainda
este ano pretendemos gravaralgumas
músicas novas e lançar algo como al

gum split, síngle,' 7 inch e fazermuito
mais.shows do que o ano que passou,

Algum endêréço "Muar quê a ga"
leta possa aêéssar para ouvir Õ' suof
de vocês?

Temos a página www.fatalblow.

bandcamp.com e lá disponibiliza
mos todo nosso CD. Também temos

a nossa página www.fatalblowmerch.

tafilup.com, para os interessados em

o: quê voC::ê.s esp.eram' da' p<itticipa-"" "
. .

._

ção (10 Grito' Rôc� Jaraguá?
Estamosmuito animados em tocar

no Grito Rock, ainda mais por ser em
Iaraguá do. Sul que já tocamos algu
mas vezes e foi sempre muito bom, o
público sempre nos recebe muito bem.
Vai sermuito bomdividirmais umavez
o palco com nossos amigos do Paura,
que nos recebem muito bem quando
vq.mos a São Paulo, tanto que em no§-
so CO, tem a particip<:tção do. Fabiãp,

•

-'

.
__ ,(_ ,',

-

-

... ' ,"7

_.._.- -;::,
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Previsão do Tempo 1/k

SãO l\r1.iguel
dQO.este
-.. .Á.

}.!;O 300

Será que
chove hoje?
Presença de sol com
aumento de nuvens e

pancadas isoladas de
chuva entre tarde e noite
nas regiões da Grande
Florianópolis e Litoral
Norte. Nas demais regiões,
céu encoberto com chuva

.

no decorrer do dia, devido
a um sistema de baixa

pressão entre o litoral-
de SC e do RS. Risco de

temporal e granizo isolado.
Temperatura elevada.

�
V
l�s1ávelEnsolarado Parcialmente

Nublado

� �.'
Nublado Chuvoso

Previsão de ventos para hoje em Ja.rag.m
• 6h Vento não favorável Leste 1 km/h
• 9h Vento favorável Nordeste 3km/h
• 12h Vento favorável Nordeste 7km/h Vento favorável em

• 15h Vento favorável Nordeste 11km/h quatro horários

• 18h Vento não favorável Leste 12km/h 80%
de possibilidade

• 21 h Vento favorável Nordeste 7km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
�

- Indio bom de ouvido
Certo dia passando pela rua, um cidadão dá de cara com um índio deitado no
chão com um dos ouvidos no asfalto. O cidadão chegamais perto, e o índio diz:
- Corsa branco, ano 2006, placa CNQ-3054, modelo flex-power. ..
Impressionado com as informações do índio, o cidadão diz:
- Nossa Índio, apenas pelo tremor da terra você sabe de tudo isso?

O Índio, com um olhar de revolta, diz ao cidadão:
- Claro que não idiota, não tá vendo que eu_fui atropelado'?

,c;

Sudoku

,1,1

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

,I , quadrado de 3x3.

Mafra
'Y.Á.
180290 Jaraguá do S111

�'Y.Á.
�; .., 190330

Rio do S111
'Y .Á.
170300

:Bb;unenau
'Y .Á.
190330

e NOVA 21/2

e CRESCENTE 1/3

� CHEIA 8/3

e MINGUANTE 15/3

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Chapéu ajuda
a proteger
do sol

/

SÁBADO
MíN: 22°e
MÁX: 29°e

,,
i .-

AMANHÃ
MíN: 200e
MÁX: 31°e

à 44

19°C.

133°C

Antesde/ -_...-,_
se expor
ao sol, use
protetor
solar

�
y.JS

SEXTA

MíN: 21°e
MÁX: 29°e

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h54: 1,6m
• 16h51: 1,7m
• Baixamar
• 8h09: Oin
• 21h06: -0,1m

IIajai
• Preamar
• 2h23: 1,1m
• 14h44: 1,2m
• Baixamar
• 6h51: 0,3m
• 20h34: 0,1 m

• Preamar
• 1h26: 0,6m
• 13h19: 0,7m
• Baixamar
• 8h21: 0,2m
• 20h32: Om

Florianópolis
• Preamar
• 2h30: 1,2m
.15h: 1,3m
• Baixamar
• 6h53: O,4m
·21h06:0,1mTábua

das marés Imbituba

HORIZONTAIS
1. (Fig,) Repouso, descanso I Pátria, terra
2. Famoso desenho animado de Hanna-Barbera
3. Deixar em testamento
4. Em música, abreviatura de ritardando 10 fim do ...

antídoto
5. Grupo de duas letras que representa um único

som ou articulação
6. (Fig.) O instrumento da escrita / Um veiculo de

duas rodas
7. Perverso
8. som de coisa que cai ou bate na água
9. Uma radiação nuclear derivada do elemento hélio
10. Grito de sofrimento, aflição / Partícula atômica

carregada de eletricidade
11. Auscultador do aparelho telefônico ou radiorre

ceptor / Nojo
12. Firmar os parafusos e porcas que estejam trou

xas em uma máquina
13. Uma porção de água com pouco fluxo,

VERTICAIS
1. Perder o valor / Rumor produzido pelo roçar de

12

folhas ou de tecidos, especialmente os de seda
13

2. Sigla do estado de Maceió e Palestina / A mesma
coisa de antes / Planta que produz um suco muito
amargo

3. Empresa, geralmente de grande poderio, com ati
vidades em vários países

4. Cerveja inglesa fabricada com malte pouco torra
do I Ramo de árvore / Escola Panamericana de
Arte

5. Substâncla utilizada como meio de cultura de mi

crorganismos / Recipiente para flores / As ini"ciais
do músico Gismonti, de "Alma"

ti. (Pop,) Dica / Macapá é a sua capital/Sustenta a

cesta do basquete
7. Construtor de aviões em miniatura
8, O tim do, .. retH / Um dos cinco sentidos / (Pop,)

J,ornallsta pouco experiente, novato
9. (Matem.) Razão entre a perpendicular que vai de

uma das extremidades de um arco de círculo ao

ralo que passa pela outra extremidade I Dz-se de
ave que difunde sons agradáveis.

.

2 3 4 5 Ô 7 g 9

2
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II II
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FOTOS DIVULGAÇÃO/REPRODUÇÃO

Exposição: Nossos Pequeninos -

retratos de bebês entre 1860 e 1940.
Até quando: 18 de março.
A partir de um recorte temático nas

coleções fotográficas do acervomu-
_,

seu, amostra apresenta cerca de.250 imagens de bebês. Nessas
fotografias o público poderá ver como eram retratados os bebês
do século 19 e das primeiras décadas do século 20.

Onde: Museu Paulista da USP

(www.mp.usp.br). Parque da Inde
pendência, s/nO. TeI.: 112065-8001.
Horário: das 9h às 17h, de terça
feira a domingo.
Quanto: R$ 6 (R$ 3 meia). Entrada
gratuita para crianças até seis anos
e adultos acima de 60.

MASP Inaugurado em 1947 é centro
cultural de excelência no país

No MASP
Onde: MASP (www.masp.art.br). Endereço: Av.
'Paulista, 1578, BelaVista. TeI.: 113251-5644.
Horário: deterça a domingo e feriados, das 11h
às 18h, e quinta-feira, das llh às 20h

Quanto: R$ 15 (R$ 7 meia). Gratuito terça-feira.

Exposição: Olhar e ser visto - Retratos eAuto
retratos.

Até quando: sem previsão de encerramento.
A exposição celebra a arte do retrato desde o sécu
lo 16 até os dias atuais, focando nasmudanças e

transformações que passaram ao longo dos anos .

Onde: Pinacoteca do Estado de São Paulo

(www.pinacoteca.org.br). Praçada Luz, 2.
TeI.: 11 3324-1000.
Horário: terça-feira a domingo,
das lOh às 18h.

Quanto: R$ 6 (R$ 3 'meia).
Entrada gratuita aos sábados.

Exposição: O nu além das academias.
Até quando: 1 de julho.
Estão expostas 35 obras entre desenhos e pinturas
demaneira a explicitar a importância do nu na
formação artística de diferentes filiações.

VALOR A Pinacoteca do
Estado de São Paulo é

um dos mais importantes
museus de arte do Brasil

Na Pinacoteca

r·slDo e cultura

·Que tal
visitar São
·Paulo?

!
i
I
I
IAproveite as exposições que estão em

cartaz na capital paulista e o melhor,
de graça ou super em conta

(1856-1942), todas pertencentes ao acervo da
Pinacoteca e, como as demais temporárias,
busca estabelecer um diálogo com o acervo.

.,,'

Exposição: Saudade pela ausência.
Até quando: 1 de julho.
A exposição reúne um conjunto com 45 postais
(13 x 9cm), documentos, publicações e uma

câmera original pertencentes à coleção do
pesquisador Rubens Fernandes Junior nunca
antes exibidos. Em algumas das imagens
exibidas podemos notar, em segundo plano, o
prédio da Pinacoteca.

Exposição:Viajantes contemporâneos
Até quando: 1 de julho
Com cerca de dez obras, amostra apresenta a
produção de artistas contemporâneos, Cildo
Meireles, Carla Zaccagnini, João Modé,Vicente de
Mello, João Musa, Rivane Neuenschwander, entre
outros, feita na condição de viajantes, por conta
de programas como residências, feiras e bienais.

Exposição: O lugar da arte: Almeida Junior e
Pedro Alexandrino.
Até quando: 1 de julho.
A mostra reúne 15 obras dos artistas Almeida
Junior (1850-1899) e Pedro Alexandrino

Entre os presentes estão renomados artistas como
Rembrandt,Van Gogh, Goya, Portinari,Velázquez,
Picasso, Modigliani, entre outros.

Exposição: Roma - A vida e os imperadores.
Até quando: 1 de abril.
Formado por riqueza cultural que abrangeu
toda a Europa e parte da Ásia e daÁfrica, o
Império Romano fundiu costumes e tradições
que se propagaram pelomundo ao longo dos
séculos. Em "Roma - AVida e os Imperadores",
o desafio é recontar a trajetória do povo e dos

imperadores romanos. Destaque para figuras
como Calígula.

.

(
- - ..

Exposição: Romantismo: a arte do inusitado.
, Até quando: sem previsão de encerramento.
A natureza, o corpo, as paixões, a paisagem ur

bana, o imaginário. Estes e outrostemas raros ao

pensamento contemporâneo norteiam amostra.

Exposição: Deuses eMadonas - A arte do sagrado.
Até quando: sem previsão de encerramento.
Contando com quarenta obras dos grandes
mestres das artes plásticas do século 16 ao 19,
o MASP apresenta amostra que conta com o

destaque do restaurado quadro "São Jerônimo
Penitente no Deserto", de AndreaAntegna entre ARTE "O Escolar" de Vincent Van Gogh faz parte da

muitos outros famosos.. -. . ... - .. .. . ., .. exposição ·'·'Olhar e ser visto· Retratos e Aut�.retp:'atos"
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Dias atrás, arruaceiros de
carteirinha promoveram

confusão no Bairro Ana Paula.
Eles conduziam um veículo em

alta velocidade. Quando para
ram na esquina do Posto Mime,
eleuaram a potência do som, dei
xando os moradores "P"da vida.
A� a Polícia Militar recolheu o

possante à delegacia. Bem feito!
Poderia ocorrer o mesmo em ou

tros bairros de Iaraguâ.f
1
I:
!l
1,

1
I

UPPER k,d�

Na rede
Com apenas dois neurônio,
sendo um deles meio

capenga, durante a semana

conversando no Facebook,
duas moçoilas conhecidas da
área. Diz uma: «: Já sei em
quem vou votar." E a outra:
_ Em quem? -: No fulano
de tal. Ele é tão bonitinho".
Mas bah! E quem disse a essa

criatura que precisamos de
gente bonita nos governando?
Precisamos é de gente honesta
e competente, Só! Não é, não?!

Viciado'
Vocês sabiam que o grande
vereador Jaime Negherbon
não sai de casa sem assistir,

. ou então deixar gravando,
episódios do BBB? Só depois
ele assiste aos programas
com temas políticos.

Cortar caNIo ylro. "ri.cadel,a de cria.�'
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Moa Gonçalves

AMIGAS Mariana Sander com Manuela WolfT,
esposa do deputado Carlinhos Chiodini

FO-uMATUBA Francini Friedemann na coIáção de

gTau de Ciências Contábeis, dia 11 de fevereiro

Upper Floor
Hoje à noite a galera esperta da
Upper Floor, em Guaramirim,
para movimentar a semifinal
da Copa Guanabara entre
Flamengo xVasco, adiciona
tempero especial com a

presença do DJ Raffa Oliveira.
Elas free até 23h.

"
As pessoas dividem-
se entre aquelas
que poupam como

se vivessem para
sempre e aquelas
que gastam como

se fossem morrer

amanhã.

Aristóteles

Dica de
quarta-feira
Conferir o Kantan, o melhor
restaurante japonês do sul

do mundo. Ah! Não
se esqueça de pedir

um Combinado Exótico.
Bom demais!

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371-1788

47 2107-3000
R. Hugo Braun. 44 - centro
www.kovroshotetccm.br

I' -

www.imoveiscapital.net
ii7 3379::2900

moagoncalves@netuno.com.br

LONDON Gecica Pellense, linda,
nos corredores da baladas da'moda

Rumo ao altar
O boa gente Caio Lins e sua

amada noiva Gisele Renato,
curtiram o último carnaval

solteiros, com todo o luxo que
merecem, em Navegantes.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Joãozinho
do Tutys. Ele é outro amigo que
confere a coluna para ficar ante
nado nos babados da região.

Niver do Italo
Não ousem esquecê-lo: o meu
amigo Italo Rubini é o grande
aniversariante de hoje e vai

adorar saber que foi lembrado.
Parabéns, garoto! O meu desejo
é que você e sua linda família

sejam plenamente felizes.

"Bebemorar"
Afonso Palmeira comanda
um animado grupo hoje,
na área de festas de seu
belo apartamento, em
Balneário Camboriú.

Radar
Aqui vai um recadinho para
aos navegantes que gostam
de dirigir com pé de chumbo.
Polícia vai ter um batalhão
de olho neles na BR-IOl.

Fuga
Dizem que levados pela
facilidade e influência,
político troca de celular e
e-mail quase todo santo dia.
Acho mesmo que é para fugir
dos "chatos" de plantão.

Sapatilha
Para aqueles que acham que a

ginástica passou a ser tida como
"coisamuito pesada", vai pintar
em Iaragua do Sul, para os de
"fino trato", uma academia de
balé. Volto ao assunto!

Velho Mundo
o empresário Césinha Pradi
e amulher Alessandra

Opermann Pradi foram curtir

tempo�\il;Q�n?JEl!lil1Ql\)A��ijq��II'I,'il�il�c:;ASAL Damel Stinghen e Rebeca Camargo conferindo o RestauranteMadalena

NIVER Silvia com a

irmã Cathiana Rtdf, que
estreou 30 aninhos, no

último sábado

I

I
1

I
j
I

I
• O boa praçaGelson
Ememdoerfer está
preparando o tempero
do churrasco para
comemorar no próximo.
dia 27 a idade nova.

• Charles dos Passos
eAna Cláudia Doege
trocam alianças na mão
esquerda no próximo
sábado, 25, às 20h30.

• O meu amigo Luis
Carlos Gieseler, o Zuza,
ainda reclama da sua não
convocação para o time
de veteranos do BeiraRio,
que disputou a final do
campeonato no clube,
semana passada. 'Tá para
nascer zagueiro bom igual
a eu'; diz ele.

• Querido Nonõ,
que história é essa de
Navegay?

I

·1
I

•Minha amiga Debbie
Souza, do Laboratório
Iaraguaense deAnálises
Clínicas, também
sinalizou sua participação
na 4°Macarrona

Beneficente do Moa. Valeu
mesmo!

• Seja voluntário!

• Com essa, eu fuif.
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Elyandria Silva,
escritora

Hoje é quarta-feira, de cinzas. Eu não
sei dizer se as cinzas são foscas, bri

lhantes, em grandes ou pequenas quanti
dades porque são apenas cinzas. O que sei
é que, toda vez que escuto sobre esse dia,
essa quarta-feira depois do Carnaval, me
dá uma angústia seca, coisa pouca, mas

que incomoda, desassossega a alma por
alguns instantes. É como se as cores mor

ressem e os confetes, purpurinas e lante

joulas fossem moídos e se transformassem
numa fina e triste chuva de cinzas opacas.
Uma pincelada de morte instantânea.
Essa imagem sempre me acompanhou no
final de muitos carnavais. Talvez porque é
decretado que, naquela quarta, a alegria de
fantasias deve ter fim e todos devem voltar
à sua habitual realidade.
Cidade pequena, quatro noites de Carnaval,
com banda, de tardematiné para as crianças.
Vendem-semesas para todas as noites ou

ingresso avulso. Então, lá, onde nasci, esse ne
gócio de comprarmesa era para a "alta socie
dade'; era caro. Lá em casa, trêsmeninas, para
comprar ingresso para uma noite o dinheiro

Novelas

Crônica

Das alegrias
compradas e das cinzas

era curto. Tinha o clubeA e o B, cada ano
Carnaval em um. Naquele ano seria no clube
B que ficava a duzentos metros da nossa casa.
A partir daínossa tristeza começou antes, pois
ia ser difícil dormir ouvindo amúsica do clube
até o dia amanhecer. Algum tempo se passou
e soubemos que nosso sonho carnavalesco
seria realizado. Pularíamos todas as noites de
carnaval e teríamos, pela primeira vez, a nossa
mesa. Meus pais a compraram com cheque

"

compra, prazo de validade curto, não tem
contra indicações, mas há que se ter alguns
cuidados. Dura pouco para quem quer
muito, para quem necessita de enormes
doses de felicidade, de coleções de sorri
sos. E quem não precisa disso? Quem não

quer isso? Eu quero, todos nós queremos,
nem que seja para ter começo, meio e fim,
nem que seja para depois chorar, como eu

chorei. Quando? Ah, quando assisti o maior

espetáculo da Terra, na Sapucaí, no Rio de
Janeiro. Eu não acreditava no que meus
olhos viam, aqueles carros maravilhosos,
aquelas pessoas com fantasias lindas, as
mulheres esculturais, a bateria da escola,
era um sonho! Depois que o desfile acabou
lá estava eu, de um lado, na calçada, em
meio àmultidão que deixava o sambódro
mo, e do outro lado, muitos que há pouco
tinham desfilado. Maquiagens borradas,
a minha e a deles, fantasias abandonadas
no chão, voz rouca, pés doloridos, corpos
suados. Era dia e a alegria já tinha saído de
cena, a quarta-feira vinha devagar junto
com o cansaço. É, Carnaval é isso!

Carnaval é é uma alegria que se
compra, prazo de validade curto,
não tem contra indicações, mas
há que se ter alguns cuidados

pré-datado, esforço de amor. Foi uma alegria
comprada com cheque, porém, perfeita. Até
que, enquanto a banda tocava as últimasmar
chinhas, a quarta-feira chegava avisando que
era hora de voltar à realidade.
Carnaval é isso, é uma alegria que se

AOUELE BEIJO - GLOBO
Lucena confessa para Vicente que se uniu a Rubinho e Henrique para

separá-lo de Claudia. Mirta procura Ana Girafa e revela que é sua avó. Lucena
se despede de Amália e avisa que Raul vai ajudá-Ia a fugir de Juan. Iara visita
Deusa e Grace Kelly ouve a conversa das duas. Claudia é hostilizada por Amá
lia. Locanda avisa a Damiana que Felizardo está tratando de seu casamento
com Valério. Iara encontra Herondi com Taluda. Felizardo e Valério negociam o

dote de Damiana. Vicente passa por cirurgia.

A VIDA DA GENTE - GLOBO <'

Manuela explica para Gabriel que não quer se associar profissionalmente
a ele, prefere continuar apenas como a sua namorada. Matias observa Cris na

piscina. Júlia sai com Eva. Um homem convida Júlia para fazer um comercial e
Eva fica interessada. Dora reclama da acomodação de Marcos. Manuela suge
re que Nanda organize um brechó com roupas de crianças. Iná estranha ao ver

Júlia arrumada para sair com Eva. Lúcio fala para Celina que se inscreveu para
um pós-doutorado em Londres. Eva fica satisfeita por Júlia ter sido aprovada
para a campanha publicitária. Jonas flagra Cris e Matias se beijando.

FINA ESTIlMPA- GLOBO
Paulo e Esther se desculpam um com o outro pelo beijo. Pereirinha se

encontra com Tereza Cristina. Joana revela para o delegado Paredes que íris
e Alice serviram de álibi para Tereza Cristina em troca de dinheiro. Álvaro pede
para a prima mandar sua mãe e a secretária de volta para Nova York. Griselda
não gosta de saber que Deborah continua fazendo serviços extras para clientes
sem avisar a Gigante. Amália vai com a mãe e Vilma escolher seu vestido de
noiva. Esthsr se encanta ao ver Paulo falando com Victoria. Celina conta para
Beatriz que Esther voltará para casa e a arquiteta decide esperá-Ia em seu

prédio. Griselda, Amália e Vilma pensam na festa de casamento. Daniel grava
Solange dançando. Crô quer fazer o videoclipede Solange e Baltazar reclama.
Beatriz invade o apartamento de Esther e as duas se enfrentam.

VIDAS EM JOGO - RECORD
Regina não entende porque Lucas sorri. A empresária afirma que será

melhor se Elton chamar a polícia. O ex-motorista de van explica que se for

preso, nunca revelará a localização dos reféns, assim, os dois morrerão de
sede ou fome. Ele vai embora e deixa Regina desesperada. Lucas sai de
bicicleta à procura de Elton, assobiando satisfeito. Cleber se diverte tentando
tazer com que Regina chore. Elton se aproxima da van de Lucas, mas todas
as portas estão trancadas. Ele ouve o ex-namorado de Andrea cantarolando

enquanto se aproxima e decide se afastar. Lucas entra em sua van e avança
lentamente pelaestrada. Elton consegue chegar em um carro velho, que
está aberto. Ele não encontra as chaves e por isso, tenta fazer ligação direta.
Ele se desespera ao perceber que LU,cas se aproxima.

CORllÇÕES�OS-SBT
Eduardo se sente culpado e pede para Luciano ir buscar Michel no vi

larejo. Vitor diz para Aline ir para.o quarto dela. Vitor pede para Aline não
contar nada do que aconteceu entre eles. Aline afirma que Vitor está so

frendo por um pessoa que não o merece. Michel chega à mata e examina
Amanda, que continua desacordada. Os paramédicos colocam Amanda na

ambulância. Olavo flagra Aline saindo do quarto de Vitor. Ao chegar no hos

pital, Amanda é levada às pressas para o centro cirúrgico. O médico informa
Eduardo que a queda de Amanda foi grave, pois o fígado se rompeu e ela
teve uma hemorragia interna. Dante pergunta a Eduardo se Amanda é a mu

lher que ele estava procurando. O escritor questiona os planos de vingança
de Eduardo, que afirma que Amanda é a culpada pela morte de Rodrigo.
Dante diz que vê Amanda como uma pessoa meiga, incapaz de fazer o mal.

*0 resumo dos capíbdos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal

Esses gatinhos apareceram na casa de alguém que não pode ficar
com eles. Eles precisam urgente de um lar! Se você quer

um companheiro fofinho, ligue para 3373-6762 ou 9628-6596
com llannelore Miranda (na Oba da�eira).

Aniversariantes

ébora Falabella (atriz)
.arcos Caruso (ator). •

arissa'Riquelme (mod

Ério J. dos Santos
Errol Sasse
Gabriel Borke
Gabriela Fossike
Gabriela V. Krueger
Gislaine Argenton
Ines Vasel
Ismael Schwirkowsky
Jacson Belegante
Jaime Cucco
Jean J. Pereira da Rocha
John Marinho
Josimere Pereira
Juarez R. Cardoso
Juliano Helbert .

Lairtonn P. Erdmam
Leonardo Glatz'

Marcela Andreata
Marli E. Siewverdt
Mayara L. Valer
Moacir M. Salomão
Neide S. Marcchelti
Patricia Sell
Paulo Lennert
Reginaldoda Silva Viana
Renato de Souza

Rodrigo J. Kons
Rodrigo Karsten
Romeu Derelti
Romi D. Juliani
Ruth Hoffmann
Simone B. H. Borke
Valdinei Derelti

! J

'Wéllin'gton C. Marquardt

22/2
Ademar Menegolti
Adriana C. Neitzel
Albani D. de Souza
Alfredo Günther
Andreia W. de Souza

Angela Menestrina

Angelo Meier
Cesar Augusto M. Fonseca
Cristane Mokuva
Denise Aparecida B. Stein
Denise Aparecida B.Stein

Diego Douglas Rech
Edison Gessner
Ellen L. Papp
Elsina Mathes
Emilia V. Andreatta

L tI·I.
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DVD e BLURAY:
Apolo 18

Oficialmente, aApollo
17, lançada em 17 de
dezembro de 1972, foi
a última missão à Lua.
divulgada. Mas, um ano

depois, dois astronautas
americanos foram enviados

para lá em umamissão
secreta, financiada pelo
Departamento de Defesa
dos Estados Unidos. O

que você está prestes aver
são imagens reais que eles
fizeram durante amissão

ApolIo 18. Enquanto a NASA
nega a sua autenticidade,
outros acreditam que essa

foi a verdadeira razão para o
homem nunca ter voltado à
Lua. Ficção, 88 minutos.

LIVRO:
As descobertas
de Gaspar e Lisa.
Autora: Anne Gutman

A dupla de cachorrinhos
Gaspar e Lisa, sucesso na
TV brasileira, chega às

prateleiras mais baixas
das livrarias, ao alcance
das crianças menores. Em
quatro livros cartonados,
a nova coleção "As
Descobertas de Gaspar e
Lisa" apresenta, em cada

volume, uma situação
diferente de aprendizado
próprio da primeira infância:
As cores, Os opostos, As
formas e Os números,
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Tirinhas

Cinema
JARAGUÁ DO SUL

• eine Breilhaupl 1 ,

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

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

• eine Breilhaupl 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 14h10,
16h,17h50, 19h40, 21 h30

BLUMENAU
• eine Neumarkt 1 (3D)
• Motoqueiro Fantasma 2 - Dub. -13h30, 15h40 -12 anos
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. -17h50, 20h, 22h10
- 12 anos

• eine Neumarkt 2
-

• A Invenção de Hugo Cabret- Leg. -14h, 16h30, 19h10,
21h50

• eine 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)
• eine 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

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

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

• eine Norte Shopping 3
• A Invenção de Hugo Cabret- Dub. - 3D -13h30, 16h10,
18h50,21h30

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

• eine Norte Shopping 5
• A beira do abismo - Dub.--13h, 15h20, 17h40,
20h, 22h20 - 12 anos
• Filha do mal - Leg. - 14h40, 18h30, 20h30

• eine Norte Shopping 6
• Viagem 2: a ilha misteriosa - Dub. 3D - 14h25, 22h15

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

JOINVILLE

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

17h30,19h30,21h30

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

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

• eine Garten 1
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. -14h, 16h, 18h, 20h, 22

• eine Garten 2
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -13h30,
15h30, 17h30, 19h30,21h30

Cauã Reymond vive um médium, em "Reis
eRatos"que se passa no Rio deJaneiro de
1963, quando o clima de conspiração afeta
personagens relacionados, de algumaforma,
ao cenário político da época. Entre eles também
está Troy (Selton Mello), agente da CM que vive
no Brasil e passa a duvidar de sua fidelidade
à terra natal. Com a ajuda de seu comparsa
brasileiro, oMajor Esdras (OtávioMüller), ele
planeja uma armadilha para o presidente que
pode atrapalhar os planos do GolpeMilitar.

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

• eine Garten 4
• Alvin e os esquilos 3 - Dub. - 13h50
• Filha do mal - 21 h15 - 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

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

anos

• eine Garten 6 (3D)
• A invenção de Hugo Cabret - Dub. - 13h40
• A invenção de Hugo,Cabret- Leg. - 16h20, 19h, 21�10.1.!�1.:\1 � II.

Los Hermanos
celebram 15 aJ;lOS
Este é um grande ano para os fãs do gru

po carioca Los Hermanos. Além da turnê
de 23 shows em abril e maio, o grupo irá

relançar toda a discografia em LP, e vai re
gistrar as datas em um livro de fotografias e

em um documentário. As fotos serão feitas

pela fotógrafa Caroline Bittencourt. Ela vai
fotografar com película os shows, bastido
res, público e detalhes para compor C? livro.

"Fina Estampa":
Teodora beija Quinzé

. Em cena da novela Fina Estampa que
vai ao ar na sexta-feira, Teodora (Carolina
Dieckmann) implora para voltar a morar

com Quinzé (Malvino Salvador). Tudo co-
,

meça quando ela se despede de Quinzinho
(Gabriel Pelícia) e fica sozinha com Quinzé,
na sala da mansão de Griselda (Lilia Ca

bral). "Me deixa voltar, Quínzé" pede ela

que continua ipsistlndo e parte para cima
dele emmais um beijo cinematográfico.

Horóscopo
ÁRIES

'

CJ' Faça planos, renove os seus sonhos e tenha grandes
metas. Sua criatividade estará em alia! Mas mantenha

sigilo sobre os seus projetos, visualize o seu futuro e

aja com discrição. No setor afetivo, romances secretos
não estão descartados, cuidado! Cor: marrom.

� TOURO

U . Não dê ouvidos a fofocas e encrencas. Quando elas
chegarem a você, simplesmente desconverse ou
poderá arrumar confusão desnecessária Aproveite
este dia para deixar seu lar mais aconchegante. A
dois, o clima será de puro romance. Cor: creme.

TI GÊMEOS
Mergulhe de corpo e alma em seus interesses

profissionais, sem temer os concorrentes. Terá a
chance de dar um salto grande na carreira À noite,
demonstre seu jeito sedutor e seu jogo de cintura para ,

se dar bem nos assuntos do coração. Cor: vennelho.

� CÂNCER .

� Cuidado com atitudes impulsivas neste dia Evite
resolver problemas que envolvam documentos e

justiça, você pode ser enganado(a). No relacionamento
amoroso, deixe-se levar pelos sentimentos quando ,

estiver na companhia da pessoa amada. Cor: pink.

..() LEÃo
-

'

UL Preste atenção aos rumos que pretende dar ao seu
dinheiro. Modere os gastps e não confie em propostas
milagrosas relacionadas à grana Melhor colocar tudo
na ponta do lápis. No romance, valerá a pena curtir os
momentos íntimos com quem ama Cor: rosa

YYh VIRGEM,
I l.f No trabalho, mantenha postura finne e pennaneça

longe de fofocas e intrigas. Aproveite este dia para
esclarecer nial-entendidos e compreendermelhor o
que está acontecendo ao seu redor. A dois, o clima
será de,puro romance e envolvimento. Cor: branco.

Adele não irá,
"sumir" por 5 anos

Logo após Adele sair do Grammy de
mãos cheias, uma notícia partiu o coração
dos fãs, ela teria afirmado que ia dar uma
sumida por cinco anos. Mas poucos dias
depois, a cantora colocou um ponto final
na história e divulgou no blog oficial que
estava de folga por alguns dias e depois es
tava de partida para o Brit Awards e para o
estúdio. Cinco anos? Mais para cinco dias!

s
t-

Ivete e Claudia se

falam pelo Twitter
Amaratona de shows que Ivete Sangalo

e Claudia Leitte enfrentaram em Salvador,
não as tirou das redes sociais. Na segtinda
feira, Ivete postou uma mensagem para
Claudia em seu Twitter: "@ClaudiaLeitte
uns pulam na bloco, outros na corda e tem

um pulando 'no cordão umbilical. Mamãe
tá no gás!". Mais tarde Claudinha respon
deu: "@Galisteuoflcial @ivetesangalo Nos
sos filhos têm a alegria no DNA!".

.n. UBRA
- Cuidado com boatos e noticias sem fundamento no

ambiente profissional. É possível que seu nome venha,
à tona em meio a uma fofoca, por isso, não dê motivos
para mais comentários. No romance, a confiança será
importante para estreitar os vínculos. Cor: branco.

m ESCORPIÃO
I I L. Seus sentimentos estarão aflorados, assim como sua

imaginação. Junto à pessoa amada, sua intuição vai
comandar seus passos. O clima será de envolvimento
e de romantismo. Reserve esta noite para namorar e
curtir a companhia do seu amor! Cor: azul-escuro.

� /\ SAGITÃRIO
)(.

-

Não acredite em tudo o que dizem a você. É melhor
refletir sbbre o que ouve antes de tomar uma atitude.
Há uma tendência a exageros e distorção dos fatos.
Em casa, muito amor e afeto. À noite, compartilhe sua
felicidade com a pessoa amapa Cor: marrom.

VL CAPRiCÓRNIO
.

F Aproveite para expandir os conhecimentos e planejar
estudos. Mantenha distância de pessoas invejosas. No
setor afetivo, aproxime-se daquele alguém que faz seu

coração batermais forte, principalmente se está em
busca de um novo romance. Cor: creme. �

� AQUÃRIO liAproveite o dia para refletir sobre novas oportunidades
de ganhos. Se pensa em uma nova proposta de ii
trabalho, dê o primeiro passo em busca dessa �conquista No amor, o astral é de romantismo, apenas �,
não dê atenção a problemas coniqueiros. Cor: amarelo.. �;gj

I
�
•
�•
'",

PEIXES
Sonhe mais e evite se cobrar responsabilidades.
Aproveite para cuidar um pouco mais de você

mesmo(a), e de sua aparência: uma mudança no visual
é uma ótima dica O romance inicia uma fase mais feliz
e envolvente ao lado da pessoa amada Cor: rosa
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KeUyWillemann.

completou 23 anos

dia 21. Sua mãe
Cleusa e os familiares

desejam os parabéns,
felicidade e saúde

Parabéns em dose dupla
para Ana LuizaMuller

que completou 19 anos

dia 19 e para seu pai
Aroldo que comemorou
51 anos dia 17. Saúde e

muitas alegrias!

Parabéns a
João e Scheila

pelos 26 anos
de casamento,
comemorados

no dia 15.

Muitas
felicidades são
os desejos dos

filhos Anderson
e Leonardo e da

nora Lucineia

CarlQs Alexandre Eggert
�de)comemorou
aniversário dia 21. Os

paisWilson e Lorena, o
irmão Paulo e a cunhada
Patricia desejam
felicidades e sucesso

em sua caminhada

Marcos Harmel

completa 27

anos hoje e quem
desejamuitas
felicidades é a

mulher Vanessa,
o r:alho Igor,
familiares e

amigos

Gameworld 2012 emmarço

.• (Nintendd] ?...r3

A grande festa dos games chega a seu

oitavo ano com mais espaço, mais conteú
do e mais atrações para todos os públicos.
GameWorld Expo 2012 são três eventos

em um: GameWorld Business, dedica
do somente a profissionais do mercado
de jogos eletrônicos; a entrega do Troféu
GameWorld, a única premiação brasileira

para games; e a GameWorld Expo.
A feira terá 6,2 mil metros quadrados

de novidades e alta tecnologia, com lança
mentos para consolesMicrosoft, Nintendo

�

\
i
I,

IL::.__----

Yoshitaka
no Brasil
Fritou com o lançamento recente de Final

Fantasy XIII-2? Segura essa então: Yoshitaka
Arnano - ilustrador conceitual, designer de

logotipo, designer de personagens, gráfico ...
Enfim, quase tudo relacionado à ilustração da
série Final Fantasy - dará uma palestra na Ga
meWorld 2012, e terá uma mostra de seu traba
lho exibida durante o evento que vai do dia 30
de março a 1 de abril em São Paulo. Precisa de

ingresso para entrar, mas não há informações a

respeito no site ainda.

e Sony, para computadores e celulares. Os

principais publishers estarão presentes,
torneios vão oferecer grandes prêmios. E
os gamers terão descontos especiais para
comprar seus jogos favoritos, somente du
rante os três dias do evento.

GameWorld Expo 2012 acontece nos

dias 30 de março (somente para convida
dos) e nos dias 31 de março e primeiro de
abril, no Centro de Convenções Frei Ca

neca, em São Paulo. Mais informações no

www.gameworld.com.br/expo.

Imperdível para
amantes de BPG
Quem ama RPG, afia a Bethesda

(www.bethblog.com) já que seus jogos
são sempre muito bem -produzidos e

com histórias que puxam para den
tro do "void da perdição espaço-tem
poral". Os gênios da desenvolvedora
acabaram de anunciar no seu blog o

lançamento do Double Pack para PC
e X360, contendo nada mais nadame
nos que "Fallout 3" e "Oblivion", dois
dos RPGs mais premiados dessa gera
ção de consoles. O pack custará 29,99
dólares para Xbox 360 e 19,99 para o

PC, com lançamento previsto para
três de abril nos EUA. Compra certa

para qualquer um que gosta de RPGs,
mas ainda sem previsão no Brasil.

Cópia descarada
A longa história entre a Vostu e a

Zynga parece ter chego ao seu final e
ele não foi muito feliz para a desen
volvedora de game sociais argentina.
De -acordo com o site Gamasutra a

empresa teve que demitir um núme
ro não divulgado de empregados no

Brasil após a empresa Zynga ganhar
na justiça as ações que movia contra

a Vostu desde dezembro. Zynga ale

gou que a empresa "hermana' copiou
descaradamente seus jogos. A Vostu
tinha quatro jogos, não muito origi
nais devo dizer, e mais de 3,5 milhões
de usuários ativos por mês, no Face
book e no Orkut. AVostu terá de tro
car o nome de seus jogos sociais.
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Infraestrutura

Falta de chuva revela problema
SUGESTÃO DOS LEITORES
Débora Zapella e Lairton de Andrade

Em Jaraguá e Schroeder
moradores sofrem com

excesso de poeira em ruas

commovimento de veículos

REGIÃO
Lorena Trindade

Com a escassez de chuvas na região,
.

moradores de vias não pavimentadas
vêm sofrendo com a poeira. Em Schroe- .

der, quem reside na rua 23 de Março, no
bairro Itoupava-açú, não sabe mais o que
fazer para conter a poeira que, mesmo
com as janelas fechadas, acaba entrando
em casa. "Tudo poderia ser resolvido se o

caminhão pipa passasse por aqui". Esta é
a queixa da contadora Débora Zapella, 22
anos. Ela mora no mesmo local desde o

nascimento e já buscou solução por meio
da Prefeitura. "Liguei, eles disseram que
passariam minha reclamação para o res

ponsável, mas nadamudou", conta.
Segundo Débora, há grande movimen-

. tação de veículos na via, o que torna a si

tuação aindamais complicada. "Não pode
mos deixar a casa aberta porque o pó toma
conta. Sem contar as roupas penduradas
no varal, que saem de lá duras de tanto pó",
salienta. De acordo com ela, a Prefeitura

alega que não pode asfaltar a rua em fun

ção de ser muito estreita. "Se não querem
apresentar outra solução, que passemmais'

.

vezes com o caminhão pipa por aqui", diz.

,
Não podemos deixar a
casa aberta porque o pó
toma conta. Sem contar

as roupas penduradas
no varal, que saem de

lá duras de tanto pó.
Débora Zapella, contadora

Soluções
Conforme o secretário de Obras de

Schroeder, Leonor Jacobi, ontem foi dis

cutida, em reunião, a possibilidade da

compra de mais um caminhão e de dois
turnos do caminhão pipa nessas vias. "Es
tamos cientes do problema, mas pedimos
um pouco de paciência à população", diz
Jacobi. Quanto ao asfaltamento, Jacobi
disse que nos oito anos de gestão do pre
feito Felipe Voigt, 32 quilômetros de ruas

foram pavimentados. "Estudamos asfaltar
um trecho da 23 de Março", adianta.

,

{
I

!
I
J,

J
t
t

FOTOS MARCELE GOUCHE
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SOLUÇÃO Andrade diz que já entrou em contato com a Prefeitura, mas nada foi feito até agora

ASFALTO Moradores da rua Olímpio
Junkes reclamam da falta de soluções

Poeira incomodamoradores
em rua na Ilha da Figueira

Na rua Olímpio Iunkes, no .solução para o nosso caso", lem
bairro Ilha da Figueira, em Iara - bra. De acordo comAndrade, no
guá, o problema é semelhante início deste ano, anunciaram
ao dos moradores da rua 23 de pavimentação para a rua Olím

Março, em Schroeder. A poeira pio Junckes, mas até agora nada
não dá trégua. O operador de foi realizado. A reportagem do

máquinas Lairton de Andrade, OCP tentou entrar em contato

48 anos, reside na via desde com o secretário de Obras, Odi-
1986 e o problema é o mesmo mir Lescowicz, para confirmar
há 25 anos. "Nem um caminhão esta informação e para obter

pipa a Prefeitura manda para posicionamento sobre o caso,
dar jeito na poeira", comen- mas além do recesso na Prefei
ta. "Trabalho durante a noite tura, Lescowicz estava com o

e durmo de dia e nem tenho celular desligado.
como abrir as janelas", queixa-se.

De acordo com Andrade, ele
já entrou em contato com a Pre
feitura para expor.o problema da
rua onde mora, mas nenhuma

providência foi tomada. "Se não
vão asfaltar que, ao menos, co

loquem um macadame melhor

para evitar essa poeira toda", diz.
Ele reclama do descaso dos vere
adores eleitos com maioria dos
votos de eleitores do bairro. "Na

época das eleições prometeram

"
Se não vão asfaltar

que, ao menos,
eoloquem um

macadame melhor

para evitar essa

poeira toda.
Lairton de Andrade,
opera�or d.e máquina
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

o injusto linchamento
da advogada

Parecia dia de malhação do
Judas. Dia não, semana.

Ocorre que" em vez do boneco
amarrado nos postes, lincha
ram uma advogada em pleno
exercício de seu direito e dever.

.. O linchamento não foi físico

(pelo que parece por pouco),
masmoral e psicológico.

A advogada em comento é a

defensora de Lindemberg Alves,
julgado na semana passada pela
morte da ex-namorada Eloá Pi
mentel. Ele foi condenado a 95
anos de prisão. Se a condenação
foí justa, não sei dizer, seja por
não ter visto os autos, seja por
não. ser especialista na área. O
fato é que o rapaz, independen
temente dos crimes e defesas,
já estava condenado antes de

começar o julgamento. Pela im
prensa e pelo senso comum. Isso
me perturba. Entretanto, não é o

quemaisme perturba
O que me incomoda profun

daníente é o despeito ou desres

peito que tratam os advogados em
determinadas situações. Confesso
que não. é primeira vez que fico

perturbado com a leviandade, as
ofensas e o desrespeito que tra

tam o advogado que defende uma
causa polêmica. Foi assim, por
exemplo, tarribém com o advoga
do do caso IsabelaNardoni.

Não estou aqui para dizer que
criminosos são. santos ou que não
devem ser punidos. Contudo,
para o bem da democracia- e a

tranquilidade 'de cada um de nós
- sim, de cada um de nós mes-

mo!!! - é imprescindível que todo
acusado tenha seu mais amplo
direito de defesa respeitado.

Indico aos leitores dois
filmes que tratam do
assunto: Juramento ao

Silêncio e Sentença de

um Assassino.
Entenderão um pouco
mais do que disse hoje.

A Constituição Federal ga
rante no 'capítulo dos Direitos e

Garantias Fundamentais o con

traditório e a ampla defesa. E
mesmo. que não houvesse previ
são expressa, é um princípio de
corrente da Justiça, imanente ao

homem e presente em qualquer
lugar em que se queira falar de
verdadeira Democracia.

Os advogados, por sua vez,
também na Lei Máxima do

país, são considerados indis

pensáveis à administração da

justiça, 'sendo invioláveis por
seus atos e manifestações no

exercício da advocacia. Única
profissão privada galgada ao

status' constitucional carrega,
assim, seumúnus público.

Mais do que isso, o Estatuto da
OAB, lei federal, determina que
o advogado, no exercício da sua

profissão, deva manter indepen
dência em qualquer circunstânçia
e não deva ter receio de desagra-

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO 003/2012 PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

A Prefeitura Municipal de Guaramirim comunica aos

interessados que encontram-se abertas as inscrições para o

processo seletivo para contratação temporária de Professor de
Esportes II (20 horas semanais), na modalidade de Futsal, junto
a Secretaria de Esporte e Lazer. As inscrições serão recebidas
na Secretaria de Esporte e Lazer, no prédio da Prefeitura
Municipal de Guaramirim, situada na Rua 28 deAgosto, n", 2042,
Centro, no período de 23 de fevereiro de 2012 a 23 de março de
2012, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, de segunda
a sexta-feira. O edital completo do processo seletivo 003/2012
pode ser obtido através do site www.guaramirim.sç.gov.br ou no

átrio.oficial da Prefeitura Municipal de Ouaramirim, no endereço
acima citado.

Guaramirim/SC, 21 de fevereiro de 2012.

Nilson Bylaardt - Prefeito de Guaramirim

dar amagistrado ou qualquer ou
tra autoridade e nem de incorrer
em impopularidade. Especifica
mente ao caso em tela, há ainda
o Código de Ética que esclarece

que é direito e dever do advo

gado assumir a defesa criminal, _

sem considerar sua 'própria opi
nião sobre a culpa do acusado.

Juntemos todas as ordens le

gais com a essência daAdvocacia
"

e poderemos enxergar claramente.
o porquê da necessidade de advo
gados destemidos e independen
tes. Cada defesa de um acusado

que se faz é um tijolo de fortale
cimento no prédio em constante

construção da cidadania, da liber
dade e da democracia.

A população lançou injusta
mente sobre aadvogada suas frus
trações com um sistema judicial "

paquidérmico, falho e moroso,
com os problemas na saúde e na

segurança públicas, com a alta .

carga tributária. A advogada es

tava lá para proteger o direito de

ampla defesa do acusado. Para
isso não precisamentir, não preci
sa dizer o que não aconteceu. Ela
não pediu absolvição; apenas um
julgamento justo.

E, ao que tudo indica, lutou
com garras e dentes por seu clien
te. Como cada um de nós exigiria
dela se no banco dos réus estives
se um parente nosso.

Indico aos leitores dois filmes

que tratam do assunto: "Juramen
to ao silêncio" e "Sentença de um
assassino". Entenderão um pouco
mais do que disse hoje.

Defesa Civil

Participantes do Nudec
recebem capacitação

A capacitação com os 17 in

tegrantes dó Núcleo de Defesa
Civil Comunitária foi encerra
da no último fim de semana.

Moradores de dez bairros do

município receberam as pri
meiras instruções para auxi
liar o trabalho da Defesa Civil
de Guaramirim em casos de

emergência.
Os principais temas abor-,

dados foram noções de estu

dos geológicos e geotécni
cos, constituição da Defesa
Civil, primeiros socorros e

atuação do Nudec dentro da
comunidade. A capacitação
teve uma carga horária de 20

horas, realizada em "dois finais
de semana.

"Os integrantes do núcleo,
todos voluntários, ficam à dis

posição da coordenação mu

nicipal de Defesa Civil para
auxiliar em ações, tanto de

caráter preventivo como tam

bém de caráter-emergencial",
disse o coordenador munici

pal do órgão, Edvar Pereira de
Mello Filho.

Os encontros continuarão
acontecendo mensalmente
e o objetivo é que no-mês de
-abril seja realizada uma nova

capacitação. O Nudec foi for
mado no início deste ano e a

intenção é que grupo tenha
cerca de 60 participantes até
o próximo ano.

"Ressaltamos aos partici
pantes a importância de pro
pagar a ideia para que mais

pessoas da comunidade par- ;;

ticipem do Nudec, pois os

moradores conhecem a vul
nerabilidade do bairro em que
mora o que facilita a atuação
da Defesa Civil, principalmen-
te em ações emergenciais",
destacou Filho. _

Controle de insetos

Agricultura combate
-

borrachudos
A Secretaria de Agricultura

e Pecuária, em conjunto com

a comunidade, está realizan-
" do ações de combate ao mos

quito borrachudo. Para isso, a
Secretaria fornece um larvici
da biológico e instruções para
aplicação correta do produto.

A solução é diluída em"

" água e não apresenta riscos ao

meio ambiente, ela também
combate outros insetos como

transmissores' da dengue, fe
bre amarela, malária, etc.

Para o inspetor de origem

animal" da Secretaria, Rogério
José dos Santos, a prevenção
e aplicação correta do produ
to são as melhores formas de
combater este tipo de inseto.

Outra atitude que deve ser

tomada pela comunidade,
segundo Rogério, é manter

os ambientes de proliferação
sempre limpos. "Não deve ser

jogado dejetos em rios e cór

regos, pois nessas condições,
cria-se- um ambiente perfeito
para a proliferação domosqui-
to", concluiu Santos.

-

Falecimentos
• Faleceu as 19h! do dia 20, a Sra.

Conceição Antunes Tiburcio
Machado, com idade de 61 anos,
deixando enlutados o esposo, filhos,
genros, noras, mãe, netos, bisnetos
e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado
ontem, as 17h, saindo o féretro da

Igreja Nossa Sra. das Graças, em
Schroeder I, seguindo após para o

Cemitério da mesma localidade.

• Faleceu as 20h30, do dia 20, a Sra.
Norma Bolduan, com idade de 60

anos, deixando enlutados o esposo,
filhos, genro, noras, netos, e demais
parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado ontein as 17h, saindo
o féretro de sua residência na Rua
Antônio Carlos Ferreira, 650, bairro
NovaBrasília, seguindo após para o

cemitério Muncipal do Centro.
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'·1 1 tpartirdeR$31.990,00comfreteincluso.Peugeot207PassionX�1ALFlex,4portas, pintura sólida, ano/ aça revrsoes em seu vercu o regu armen e.
modelo 11/12, preço público sugerido por�a venda à visto a partir de RS 37.590,00, frete incluso ou em até

,

60 vezes de RS 549,00 com taxo de 1,09% o.m e 41%.de entrada. A taxo de 1,09 % a.m. é válido paro todo linho 207 independente da versõo, entrada a partir de 40% poro 207 HB,SWe Escapode e 410/0 para linho
Passion do valor do bem e prazo em até 60 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modeLo 11/12. Preço público sugerido paro venda à vista o partir de RS 46.289,35, frete
incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1Al Fle)Ç�portos, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Possion XR 1AL Flex, 4 portos, pintura sólida, ano/
modelo 11/12 - 20 unldodes; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Peugeot Hoggar X-Une, pintura sólida, frete incluso, 11/12, a partir de R$ 29.990,00
com 3 unidades em estoque, venda direta de fábrica paro pessoa jurídica. Peugeot 40B Allure Mecânico, 11/12, freios ABS e oir-bnç, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete
incluso, versões a ceartir de RS 59.990,00. Para a linha 408 (Allure automático e Feline) o.taxo de 0,0% o.rn é válida com entrada 'de 55% do valor-do bem e prazo em até 36 meses e nas versões Allure mecânico e

���f�éJ�����t�eOÓ��01i20í2� 29;Ó���gf25;uo/���uv��f� ��r��:metsr��fo��e���b��ue;'�la�e���l�� ��t�������a�çÕ���������i���F�r��ç���aS�ob�� gr����:c�u�d���·tsr�:�e�Toy������au�� �fR��ae�O:cg�����i��Óri��
Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

Strasbourg
www.strosbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGE;OT
MOTI.ON & EMOTION

Neste sábado} das 9h às 13h.
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CITROEN C4-GLX 1.6 FleK2012
ESPG>R1WIDADE DE VER.DADE

TAXADEO% em

JUROS' ag 24x
• FREIOS ABS • AIR-BAG DUPLO

• RODAS DE LIGA LEVE16"

• PAINEL DIGITAL COM

COMPUTADOR DE BORDO
• FARÓiS DE NEBLINA
• AR-CONDICIONADO

• CD!MP3 PLAYER COM

COMANDO NO VOLANTE

• VOLANTE COM COMANDOS

CENTRAIS FIXOS E MUITO MAIS!

CITROEN C4 PAL
SEDÃ DE VERDADE

TAXADEQ% em

JUROS a.g 'L4x
• MOTOR2.0 16VCOM 151CV

• RODAS DE LIGA LEVE16" • FREIOS ABS + EBD

• AR-CONDICIONADO DIGITAL, AIR-BAG DUPLO
• FARÓiS DE NEBLINA' PAINEL DIGITAL

COM COMPUTADOR DE BORDO

• SENSOR DE CHUVA E LUMINOSIDAÓÊ
• PORTA-MALAS COM CAPACIDADE PARA

580 LITROS E MUITO MAIS!

CITROEN C4 PICASSO �J) �v�
E:ONFGlttO IDE :ví!SffWÂQE

"'" � . _. .

;a' ,,!ffi
• CAMBIO AUTOMATICO$EQUENCIAL

COM TROCA NO VOLANTE

• 6 AIR-BAGS • FREIOS ABS + ESP
• RODAS DE LIGA LEVE 17"

• LANTERNA TRASEIRA CRYSTAL BLACK

• CD/MP3 PLAYER E MUITO MAIS!

OPERADO POR:

_II-
.'

•
. ..

A PROMOÇÃO BON VOYAGE NÃO É SORTEIO. VOCÊ COrvlPRA UM DOS CARROS DA LINHA

C4 OU C5 E GANHA NA HORA DUAS PASSAGENS PARA UMA VIAGEM INESQUECíVEL
CITROEN. CARROS COMPLETOS E PROMOÇÕES IMPERDíVEIS DE VERDADE. APROVEITE.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

-
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Ê PRA FECHAR.NEGÓCIO:
CHEVROLETCOM PREÇO

#

BATIVEL
5

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012�

Entrada de R$17.290 + 60X
DE R$ 349 TAXA 1,09% A.M.

Com direção hidráulica• Novo volante' Para-choque na cor do veículo
, Brake light ' Novo grafismo do painel

• Aviso sonoro de faróis ligados

Celta LS 2012�

'''Rs24.49O

Prisma LT1.4 2012 �

AR$29.990
com trava ealarmegráti$

• Arquente • Desembaçador do vidro traseiro
'Instrumento QO painel com conta-giros e relógio digital

GMAC Faça revisões em seu veículo reqularrnente CONTE COMIGO

Classic LS 2012�

• Aviso sonoro de faróis ligados
, Desembaçador do vidro traseiro

. Para-choque na cor do veículo

• Travas e Vidros Elétricos com acionamento pela chave
, Ar Quente' Alarme

AgileLT1.42012 �

APRS39.990
Completissimo

• Ar-condicionado' Computador de bordo' Direção hidráulica
, Air bag duplo' Som com Bluetooth, Mp3 e USB

, Travas e vidras elétricos' Piloto. automático

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower, (config R9A), ano/modeio 201112012, com preço promocional à vista a partir de R$24.490,00, Agência Autoinforme/Molicar - Dezembro/2011. Classic LS 1.0,
Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$26.990,00. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R). ano/modelo 2011/2012, com preço
promocional à vista de R$29.990,00. Trava peça número: 94743053, Aiarme peça número: 93384855. Agile LT 1.4,4 portas, Econo.flex (config R9U), ano/modelo 2011/2012, com preço
promocional à vista a partir de R$39.990,00. Corsa Hatch Maxx, 1.4,4 portas, Econo.flex (config R7C), an_o/modelo 2012/2012. Plano de financiamento com 53,73% de entrada (R$11.290,00),
60 prestações mensais de R$348,87 com taxa de juros de 1,09%a.m. CET:18,93%a.a. Valor total financiado: R$ 38.222,36. Ofertas válidas para o período de 22 de fevereiro de 2012 no Estado
de Santa Catarina para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não validas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores
rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculos
Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvídoria GMAC - 0800 722 6022.

/
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CLASSIC 2010 COM AR +
DH 2.500 KM

LOGAN 2008KA2009 COM
OPCS + DH

Rua Walter Marquardt,

rt 185.0 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul- se

Contatos: 3372-1070 • 3370-4714 • 9125-2008

rG. �f.�..... � -

207 XR SPORT 1.4 FLEX ECOSPORT XLT 1.6' 2004 NO GNV
8V 5P 2011 + COURO / COMPLETA.

MEGANE .sEDAN 2.0 PRIV.TOP DE
LINHA AUT. E COURO ANO 2009.

MONTANA 2007
COMPLETA

LOGAN AUTHENTIQUE HI-FLEX
1.0 16V 4P 2010 ,COMPLETA ANO 2007.
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Jiuaeuá do Sul: 473275-0808
Av. Prereito Waldemar Grubba, 1346 - Baependl

Bal. Camboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja Centro): 47 3236-8000

Blumenau (Loja SR): 473323-7171

joinville (Show Room): 47 3435-0885

joinvilie: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
www.powrlm_ports.com.b�

Preços válidos até 29/02/12 ou término do estoque. o Que ocorrer primeiro. Valor a partir de RS 68.400,00 à vista para Cerato cód. E283.12, 11112.

Ou simulação oe financiamento pelo 8anco Safra através de COC com entrada de RS 34.200.00 (50%) à vista mais 36 parcelas de RS 1.1B6.00. Taxa de juros C
.

t0.99"10 a.m. IOF incluso. TAC no valor de RS 1.000,00 não incluso. Estoque de 10 unidades para (erato cód E283.l2. Frete não incluso no valor de RS 1.BOO.OO. I n O
Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100 mil kilometros, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. •

de segurança salva vidas.

!I���i� e 1�llortidos: Novos e,,�eml:!10voS �,evisados '

Mauvo I
Rua Angelo Schio�het, 80 Centro

r!/,1'''VI�lte�nOSSols te",ww m e I c m�1i'-".' . .

I I 47 327�.1132 Fax. 47 3275.1132
'", v, ' I., w. aurov leu os. o . r i!!'" "

lí�,1!'",'. '"""�""""'II/l;>;I"", ",_c' "�'_'" '�"$;"'.'''''''''''''''''''''':'./!I�id� ", .

lIlI'I!I!I.I!D Jaragua do 8u1 se

Palio Celebration
Fire Flex 1.0

Punto Essenee 1.6 22.800,00
2007 - 4 portas - Vermelho - Vidros Elétricos, Limpador e Desembaçador

. Traseiro e Aquecimento,43.500,00

.43.500,00

Ecosport XIt
Freestyle 1.62012 - Branco - Ar-condicionado, Direção ,Hidráulica, Vidros, Iravas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de liga
Leve, Faróis de Neblina, Cd PlayerMp3, Computador de Bordo.

2009 - Bege - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Cd Player.207 Hatch Xs 1.6

Automático

34.000,00 C3 Glx 1.4

27·500,QO
2009 - Preto - Ar-condicionado Digital, Direção Hidrá'ulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Farois de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Câmbio Aúfomático,

2008 - Bordo - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Bancos em

Couro, Cd Player Mp3.

Fluence

Dynamique 2.0

73.000,00
2011 - Prata - Ar-condicionado Digital, Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis
de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo, Bancos em Couro,
Câmbio Automático, 6 Air Bag' s, Freios Abs.

Fit lx-11.4 AT

49.000,00
2009 - Cinza - Ar-condicioando, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd Player Mp3, Air Bag Duplo, Freios Abs.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALCÃO NEGÓCIOS
• ACEITO doação de uma centrífuga. Tr:
8493-3438

• FILHOTES de gato. Tr: 3276-0340

• CACHORRO raça boxer, macho, de
aproximadamente 01 ano. Tr: 9919-
2412

PROCURA·SE
·TRABALHO com reformas em geral, massa
corrida e grafiato, textura, entre outros. Tr:
3275-0280 18806-4224

• PROCURO casa para alugar no valor de até
400,00. Tr: 8493-3438

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS EXTERNAS.
Tr: 3372-0013 13273-5673 ou 9662-6777

• PROCURO Vendedor externo p/ embalagens,
com experiência e que resida em Jaraguá
do Sul. ótima remuneração ajuda custo +

comissões e prêmios. Enviar currículo para:

vendaoportunidade@gmail.com

• TRABALHO como viagens de compras p/
São Paulo e Paraguay. Tr: 8427-5016 I
3372-0949

• PROCURO cozinheira, nutricionista e auxiliar

de cozinha para Indaial Refeições de
Jaragua do Sul. Tr:: 3273-0023.

• TRABALHO de diarista de segunda á quinta.
Tr: 8427-5016

• PR.OCURO emprego de pedreiro. Tr: 8493-
3438 com Kelvin

• TRABALHO como serviço de poda e cortes de
árvores. Tr: 9158-0019

• PROCURO pessoa do sexo masculino p/
trabalhar em lavoura de palmeira real.
Ofereço registro em carteira, salário
de aprox. R$ 1.000,00 (a combinar).
Necessário ter moto ou carro (receberá
ajuda de custo para combustível). Tr: 9163-
7000 ou à noite pelo 9102-6975.

• CONTRATA Vendedor de Tintas automotivas
com experiência. Interessados entregar �

currículo a Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca nr 1605, Centro - Jaraguá do Sul.

• PROCURO trabalho na área têxtil à noite. Tr:

8493-3438

• Procura-se 01 vaga para auxiliar de
mecânico com experiência e outra vaga
para vendedor de veículos com experiência
em utilitários. Tr: Currículos para graco@
taipei.com.br

• PROCURA-SE calopsita desaparecida, perto
dos bombeiros no centro, cor amarela e

cinza, tem anilha azul na pata esquerda. Tr:
9916-7747

• PROCURO Doação de cama e uma cômoda,
Tr: 8493-3438

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio em área
central, com piscina e salão de festas. R$
500,00 aproximado cl condomínio. Tr:
33791562 I 9997-2597

• Procuro emprego de Diarista. Tr: 9178-1437

• Procuro doação de lavatório para
cabeleleiro. Tr: 3370-1176

• Procuro doação para a associação de
moradores do Jaraguá 84 de 2 violões para
aula de canto. Tratar com Adilson Tr: 3371-

1305/9962-7720.

• Compro cisne preto. Tr: 3273-2347.

• CONTRATA-SE VENDEDOR EXTERNO
Interessados deixar curriculun na Extinsul.

VENDE·SE
• TORNO E GUILHOTINA, interessados falar com
Cristiano 9918-6757

• COMPUTADOR PC (Monitor LCD, CPU, teclado,
mouse e estabilizador): R$ 450,00. Tr: 8468-
8435 após 18 hrs.

• COFRE de 800 kg, antigo. R$ 800,00. Tr:
3376-3200 I 9953-9966

VENDE·SE
• CÔMODA SAPATEIRA, cor tabaco com branco

e puxador prata. Valor a combinar. Tr: 9656-
1232

• CAPACETE da FOX trercy. Valor a combinar. Ir:

9656-1232

• VIOLÃO novo na caixa e uma capa cor preta.
Valor a combinar. Tr: 9656-1232

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO: Gama Elástica,
Piscina de Bolinhas, Pula-Pula Castelo,
Tobogã, Chute ao Gol, Mesa de Ping-Peng
Gamarim de Pintura Facial, Material para
Pintura em Guache e demais acessórios.

R$ 25.000,00 em 10 x de R$2.500,00 ou a

vista R$22.500,00. Tr: 9192-0169

• Vendo 2 capacetes amarelos pelens 58/60.
R$ 75,00 cada. Tr: 3373-1900 com Fabrício.

• Terreno de esquina com, 464 metros + 1

terreno com 2 casas. Bairro Estrada Nova Tr:

3376-2028/9152-4268

• Compro carretinha para carro. Tr: 8485-

2375.

• Procura-se Empreendedores.WWW.HLOM.NEr/
VENCI

• Vendo filhotes de Labrador. Tr: 9958-0439
ou 3376-3875 após as 19 horas.

• Som automotivo, DVD retrátil Pioneer modelo

5950, 1 tela de 9 polegadas, 1 kit bravox
6, 1 par 69, 1 sub 12, imodulo 2000w,
caixa dutada, toda fiação. Valor R$ 1.700,00
(tudo). Tratar com Daniel. Tr: 47 9962 3584

• Vende-se 2 a'r-condicionado split 18 btus,
marca Cônsul, novos na caixa com nota fiscal

classificação (A) no valor de R$1.500,00
cada um. Tr: 8447-9099 OU 8447-9101

GLORIA

• Vendo triliche semi-novo. Tr: 3370-1176

_. Vendo marrequinha exótica, coelhos e
Pincher. Tr: 3273-2347

• Vende -se portas de canela, caixilhos,
janelas de correr com 4 asas cl vidros e

vistas, mesas, bancos, cadeiras, banquetas
e cavaletes. Ir: 3371-4377 ou 9128-1885.

• Vende-se equipamentos para banho & tosa
.

estão em ótimo estado valor a combinar

tratar no (9244 - 6304 ) com Fabio ou

Marley.

APARTAMENTO
• APARTAMENTO cl 67 m2 de área interna - 2

quartos no Bairro Vila Rau. R$ 115.000,00
se aceita financio Tr: 9104-8600

• APARTAMENTO cl suíte + 1 quarto, sacada

cl churrasqueira, cozinha mobiliada. R$
149.000,00 (liberado para financio E FGTS).
Tr: 9104-8600

• APARTAMENTOS cl 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de 53 á

65 m2. R$ entrada + parcelamento + financ.

Tr: 9159-9733

• APARTAMENTO com Suíte + 01 qto, sacada
com churrasqueira no bairro Vila Nova. R$

158.000,00. Financiável. Pode usar FGTS.
Tr: 3371-4008

• Prédio, Estrada Nova, 3 apartamentos e 1

kitinete nos fundos.Preço a Combinar. TR

9987-3576.

• Apt.76m2 privativo na Vila Lenzi 3 quartos
mobiliado R$145.000,00.Tel 9918-9996
8443-3633

• Alugo Apt com 2 quartos e garagem no Rau

prox. ao posto cidade. R$ 550,00. Tr: 9993-
2131

• APARTAMENTO PRÓXIMO DAWEG E

MARISOL - você vai adorar ter essa

facilidade. pois quartos, churrasqueira.
Financiável, pode FGTS. Visite. (47) 3371-
4008.CRECI15022.

CHÁCARA
• PROCURO chácara ou sitio para comprar ou
financiar direto com o proprietário acima
de 10 m que tenha casa, em Jaraguá ou

Schroeder ou proximidades num valor

acessível: Tr: 33745166191769527 I
91693566

• CHÁCARAS de 5.000 m-'2 cada, na Rua Berta

Weege. 'R$ 95.000,00 (cada) e se aceita
carro de até 20 mil. Tr: 3371-1305 19962-
7720(01)

Vende-se uma chácara no perímetro urbano
com 21.300 mt a 300 mts do asfalto com

casa 2 lagoas e 2 córregos com nascente

mais cachoeira.Tr: 9118-5474. 9662-0895

• CHÁCARA 10.000m2, 3 lagoas de peixe,
casa para chacreiro,e casa mista. de 108 m2

no município de Araquari (próximo centro
esportivo Zip). Tr: 3373-8388188036698

• CHÁCARA 50.000 m2 com cachoeira,
nascente e á 800 m do asfalto. R$

110.000,00. Tr. 3376-0726

• Sítio Rancho Bom Schroeder, casa alvenaria

170m2, lagoas, ranchos plano 8mil.m2 total
35mil.m2 R$310mil aceita casa ou terreno

até R$150mil. 3054-1696 Ivan

SALA COMERCIAL
• ALUGO Sala Comercial 60 m2 no centro de

Guaramirim (Antiga Biblioteca Municipal).
Valor a negociar. Tr: 9136-0256.

• VENDO uma lanchonete no alto da Serra em

Pomerode. Valor a combinar. Tr: 9662-0895

19118-5474

• VENDO COMÉRCIO de pescados com 15

anos de clientela fixa. Tr: 9988-6649 ou

3370-1142

• VENDO quiosque em pleno funcionamento
retorno garantido e imediato.excelente

investimento clientela formada, ambiente
agradável e seguro.Tratar fone: 8445-0435

• Vende-se loja Patchwork e tecidos, empresa em
funcionamento(somos).Tr 9998-0082 Eike.

• Vende-se uma locadora com ótima clientela,
ponto de funcionamento a 13 anos, mais de

3000 DVDs entre lançamentos e catálogos.
Preço imperdíveljaceito carro no negócio Tr:

9631-2588

• Aluga-se sala comercial no centro de Corupá
120 mt2 cl estacionamento. Tratar no
horário comercial. 3375-1004

• Vende-se loja de papelaria e presentes
em Guaramirim no bairro AvaL ótima
localização. Contatos: 3373-4766 ou

99489798

LOCAÇÃO
·ALUGO apartamentos com 1 e 2

quartos na Rua .Max Wilhelm 837,
prédio azul. Tr: 3371-6021

• ALUGO sala comercial no centro de

Guaramirim com 60 rn-, Valor a
combinar. Tr: 3373-2847

• ALUGO casa com 2 quartos no Bairro

Jaraguá Esquerdo pI casal sem filhos.

R$ 600,00. Tr: 3370-8411

• ALUGO quarto p/ pensionista no centro.

Tr: 8826-2565

• Aluga-se quarto/ kitinete na R:Prefeito
Waldemar Grubba,1532.Tr: 3275-
1185/9912-6200

• Aluga-se quitinetes no Centro, Vila
lenzi e Vila Nova com 'h, 3 quartos
e Casa na Vila nova. Tr: 3371-

9311/8809-8185(vivo) Com Evonete/
Alberto.

TERRENO

TERRENO
• TERRENO no Jaraguá 84, com 1063 m2
com residência de madeira. R$ 75.000,00
(negociar). Tr: 3376-1683 18439-9541

• Vendo terreno na Barra - rua Benjamino
Pradi, 405 m2, plano, livre de enchente
e deslizamentos, 400 m da Malwee. R$
120.000,00 - Tratar: Volnei - 9107-3759 ou

3376-0977

• Vendo terreno na Barra - rua Beniarnino
Pradi, 405 m2, plano, livre de enchente
e deslizamentos, 400 m da Malwee. R$
120.000,00 - Tratar: Volnei - 9107-3759 ou

3376-0977

• Vendo terreno cl 600 mts e casa mista,
toda documentada na rua Oscar Schneider

I Barra do Rio Cerro 1800 mts da Malwee.

R$: 110.000,00. Tr 9114-8093/3273-
1546 cl Arcino.

• VENDO Reflorestamento de eucalipto com
11 anos, já possuimadeira quadrada, área
toda plana de 50.000 m2, próximo de Rio

do Sul, valor a combinar, fone 47 3328-
3560.

• TERRENO ALTO PADRÃO - CONDOMíNIO
FLAMBOYANT. 600 m2, excelente vista.
Aceita apartamento de menor valor.
(47)3371-4008. CRECI15022

CASA
• VENDO casa no Jaraguá 99, 130 m2,
alvenaria, garagem pI dois carros. R$
100.000,00 (negociar). Tr: 3371:8885 I
8400-2172

• VENDE-SE Casa Nova 100m2 no Firenze
terreno 370m2 murado R$135.000,00.Tel:
'9918-9996 ou 8443-3633

• CASA CONFORTÁVEL NO AMIZADE - Amplo
quintal para aproveitar o lazer e ótimos
cômodos bem distribuídos. Suíte, 02 qtos.
Terreno: 364 m2• Casa: 125 m2. Financiável.

(47) 3371-4008. CRECI15022

CAMINHÃO
·.VENDO, TROCO OU FINANCIO Caminhão

Truck ano 1981, cl capacidade pI 15
toneladas. R$ 25.000,00. Tr: 9929-8922

CHEVROLET
·CAMINHONETE MONTANA, ano 2010,
preta, ar quente e DH. R$ 26.900,00. Tr:
9218-4487

·CHEVETIE ano 1988, modelo 1989,
álcool, 1.6. Valor a combinar. Tr: 9631-

9414 com Cenildo.

• Vectra CD 2000 completo prata/ IPVA

pago.R$ 20.000,00. Tr: 9997-0791 cl
Carlos. Email: aecbarV@ibest.com.br

FIAT
·STILO ABARTH 2.4, dourado, ano 2003,
Air Bag duplo, ABS nas 4 rodas, EDB,
com ar, travas e vidros, BC, alarme,
sensor de chuva, sensor de ré e de luz,
aros 16 originais, Segundo dono. R$
24.500,00. Tr: 8826-6655 com William

• PALIO FIRE 2004, 4 portas. R$ 16.900,00
(aceito Biz 125 cl partida). Tr: 3275-3538
19931-9410

·STRADA 2009, cabine estendida, Tree
King. Valor a combinar. Tr: 3379-1463

·STRADA 2004, GNV, lm rodas de liga. R$
19.000,00. Tr: 8&73-1006

• VENDO sem troca, pálio 2006, 1.8 HLX

completo, comp. bordo, 4p, branco,
torro por R$ 20.500,00 (tabela Fipe de
23.500), 3371-1634

• Vende-se Fiat Uno Mile EP ano 97,
impecável. R$ 8900,00. Tr: 8464-2080

FORD-

FORD
• SCORT europeu, ano 1996. R$ 7.500,00
(troco por carro financiado ou moto). Tr:
3276-1410

• Ford Ka, preto ano 2010 com 10.000 km.

R$ 22.000,00.Tr: 9652-1299

• F 4000, ano 82 motor mwm, R$
25.000,00.jou troco por carro semi-novo. Tr:
3371-6968

PEUGEOT
• PEUGEOT 206 SW Escapade 2007, revisado.

R$ 26.500,00. Ir: 9163-7000 ou à noite

9102-6975.

• Peugeot 206, 1.0 16v, gas. 2005, vermelho,
Ar cond., vidro/trava elétr. , manual, 02 chaves,

insufilm, MP3, R$16.900,00, (47) 3371-1634

RENAUT
• Vende - se Megane 2007 2.0 automático/
completo. R$ 31.000,00. Tr: 9918-0000

• Renault clio hatch authentique 20044
portas vermelho, alarme, trava, vidros

eletricos, ar quente, des. traseiro. entrada

6mil+financiamento, aceita moto como

entrada. 9132-7771

• Renault Clio Expression 1.0 -16 válvulas,
Ano/Modelo 2004, COMPLETO (Ar Cond,
Dir Hidr, V.Eletr, Travas Eletr, Air-Bags
(Motorista e passagelrô, Insulfilm) em
perfeito estado de Conservação, IPVA 2012 I

pago. R$17.000,00 sem troca. Contato

com Rosana I Eduardo Fone: (47)3370-
7014.

VOLKSWAGEN
• Gol Gr5 1.0, cor prata, 4 portas com

25.00Q,00km. R$: 25.500,00 a vista. Tr;"
3370-5124

• Gal ano 99, modelo 2000, 16v, alarme e

trava, ar quente e frio. Valor a combinar. Tr:

33762271

• VW Gol ano 2000, G3 2 portas, motor 2.0

/
8 valvulas, completo, serie comfortline, ar
condicionado, direcao hidraulica, vidros,
retrovisores; travas eletricas, alarme na

chave, etc. Tudo original. Com rodas 17

TSW. Valor R$ 16.500,00 sem troca.

• Vende-se Fox 1.6 4P preto completo, ano

2004/2005. Possui ar-condicionado,
vidros elétricos nas 4 portas, trava, alarme,

direção hidráulica, retrovisores elétricos,
farol de neblina, roda de liga leve 15', todos
os itens são originais de fábrica. Garro bem

conservado. Valor: R$ 24.900. Tratar com

Thiago, Fone: 91725331 ou 32761265

CITROEN
., Vende -se C3 1.04 ano 2006 azul, em
ótimo estado.Tr: 8422-2576/8433-7002.

MOTOCICLETAS

·SUZUKI BANDIT 650S, vermelha,

segundo dono, ano 2007, 1400 km. R$
21.000,00. Tr: 8846-9199 com Cesar

·CB 500, ano 1998, ótimo estado. R$
12.000,00. Tr: 9226-5009

• CG Titan 125, 2000, azul, 63000 km,
toda revisada. R$ 2.600,00 Tr: 8804-

3482

• HONDA CB 300R, 2011, cor roxa. R$
10.500,00. Tr: 3371-8208 I 9176-4929

• FACTOR ED 2009, azul, documentada.
Valor a combinar. Tr: 9151-2805

• VERONA 1.81 GLX, ano 1995, azul marinho,
• TERRENO 2.500 m2, área plana, pronto com ar, DH, faróis de Milha e Cibié, travas e
pI construir 4 casas. Valor a combinar. Tr: vidros. R$ 5.900,00 (aceito financiamento
3376-0726 II t 1_l11 i I H H Iltlttl fllllIIWIIl�I!I1f1l)lr-,�M�.s.omWilliiJ.n:'·Jl>P�

• Vendo Moto YBR 125, 2004, bordô,
único dono, apenas 9.800km, original.
R$ 3.900,00 apenas a vista ou troco

por mat. construção. Tratar-Nilo - 3376
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BALCAO NEGOCIOS
MOTOCICLETAS OUTROS FORD GALAXIE CELEBRA 45 ANOS DE BRASIL
• Vendo Moto Apache Dafra vermelha

150 c com corpo de 250 Modelo 2011

com um ano de uso nova. 4500 km

rodados. R$ 2000,00 + assumir 15

parcelas. IPVA pago.Tel: 9923-9418 ou

99698058 falar com Marcele

• Vendo Parati 86 cor vermelha, emplacada
em Schroeder em bom estado. Tr: 8822-

7731

• Vende-se Alfa Romeo 164 ano 94 R$
11.000.00. Tr 3370-1550

• BUGGY BUGRE 1972, 1500cc,Verde, caixa

SP2, catraca suspensão SP2 - RARIDADE,

R$ 14.000,00. Tr: 9985410+

• Vende-se moto CBX 250 twister 2005

prata.R$ 5600,00. Tr: 9196-8676 com

Edivaldo ou Jaqueline.
• Vendo Escapade 2008 1.6 completa abaixo
da FIPE telefone de contato 47 9992-4000

• Vendo Moto Kasinski, modelo WIN 110,
ano 2010,com 4500 KM rodados. Valor

R$ 2.800,00 interessados entrar em

contato com Ederson Oliveira no (47)
9118 -4900

• Jeep Willys1961, azul marinho. Motor

(6 cilindros) original, caixa 3 marchas,
Pedaleiras suspensas, Direção VW com

volante escamoteável, Freio à disco,
Freio de mão (funcionando), Banco

traseiro, Cambão, Engate para carretinha,

Alargador de pára-lamas, Estribos laterais,
Suporte de estepe, Rodas 16 com 4

pneus Goodloko, R$14.000,OO. Cleberson
8829-9796

OUTROS
• Fl000 ano 1993,motor MWM. Aceito carro

de menos valor ou moto tornado. Tr: 3276-

1870/

• HILUX 2008, prata, 75.000 Km, automática,
top de linha. Tr: 3370-7144

o maior carro já produzido no Brasil comemora

45 anos. Foi no preciso dia 16 de fevereiro
. de 1967 que saiu da linha de montagem o

Ford Galaxie, o primeiro automóvel de passeio
nacional da marca. Na verdade o Galaxie

já havia aparecido por aqui um ano antes,
durante o V Salão do Automóvel de São Paulo,
onde fez grande sucesso.

em conjunto com um câmbio de apenas
três marchas, mas formavam um conjunto
mecânico robusto .

nos Lincolns americanos da época. Na
dianteira os faróis foram reposicionados
na horizontal com as lanternas nas

extremidades. Já a traseira, que se destacava

por ter tréS triângulos como lanternas, freios e

pisca, ficou mais baixa.

• Vendo Fiesta Hatch 2002 Cinza AC/DH/
VE/TE/ALjMP3. Valor R$15.000,OO.

Contato: Hary 8836-3982

• Vende-se Ford Focus Hatch GL 2006, 1.6

, 8V , gasolina, prata, ar condicionado,

direção hidráulica, vidros elétricos, travas

elétricas, alarme, pneus Yokohama e

amortecedores dianteiros novos. Todo

original. Valor R$24.600,OO . Tratar pelo
fone (47)8428-7650 c/ Douglas

• Saveiro, ano 90, 1.6 a gasolina. R$
8000,OO.Tr: 3371-6968 Entre as diversas curiosidades do Galaxie,

destaque para o fato de o modelo não

contar com espelhos�etrovisores externos
de fábrica - item não obrigatório em seus

primeiros anos de vida. Só que, mesmo na

época, os proprietários rnandávam instalar

os 'acessórios' em função das dimensões

exageradasdo sedã.

• Corolla 2004/2005, preto 1.8 automático,
completo com sensor de estacionamento.

R$ 31.000,00. Tr: 9937-0655 Neste mesmo ano o Galaxie foi desmembrado

em três: o Galaxie 500, mais simples, o
Galaxie LTD, intermediário, e o Landau, top de

linha. O trio continuaria até 1980, quando a
versão de entrada foi aposentada. Em 19810

LTD também deixa de ser produzido, restando

apenas o Landau.

• Vendo suspensão completa com roda xlx

250. Preço a combinar. TR: 3273-1852 na

parte da manha.

Sofisticado e bonito, o Ford Galaxie atendia aos

pedidos do público que na época pedia por

carros confortáveis e modernos. O tamanho

do modelo impressionava: 5,40 m de

comprimento e 1,99 m de largura (medido da

maçaneta a maçaneta). E logo o carro virou

Objeto de desejo dos endinheirados e dos

políticos.

• Vende-se 2 fuscas ano 68 e 70.Tel: 9654-

2206
• Kadett GL ano 97 MPFI 2.0 gasolina com

kit gnv, vistoria 2012 ok, cor preto, vidros e
travas elétricas, alarme, rodas esportivas
de liga, faróis de milha original, pneus semi
novos, bateria e amortecedores dianteiros

na garantia, ótimo estado de conservação.
R$ 11500,00 ceI. 9652-9616

A carroceria tinha oito opções de pintura,
curiosamente com um "enredo espacial":
Vermelho Marte, Bege Terra, Verde Júpiter,
Preto Sideral, Cinza Cósmico, Azul Infinito, Azul

Ágena e Brancó Glacial. Já a capota podia vir
na cor Branco Glacial, criando o efeito "saia

e blusa".

• VENDO 02 trailer da marca Turiscar

Eldorado (04 janelas), um 1990 por R$
9 mil e outro 1999 por R$ 13mil. estudo

proposta e parcelo, fone, 3371-1634.

Finalmente no ano de 1983 encerra-se a

história desta lenda. Também no mês de

fevereiro, as últimas 125 unidades do Landau

eram produzidas. Oficialmente o modelo foi

substituído pelo Ford Dei Rey, mais adaptado
a realidade da época, mas a legião de fãs
daquela "banheira" ficou.

Não era sõ pelo tamanho que o sedã era

superlativo. O motor responsável por mover
o Galaxie também não era nem um pouco

humilde. O V8 272 de 164 cv trabalhava

• Vectra cd 2000, completo prata IPVA Pago.
R$ 20.000,00 Tr: 9997-0791 c/ Carlos
email: aecbartz@ibest.com.br

Em 1976; após nove anos de mercado brasileiro,
o Galaxie ganha uma reestilização inspirado

• Cd Pionner Mp3 Novo c/4 falantes 5"Bravox

R$420,OO.Tel: 9918-9996 8443-3633

APTO SCHROEDER

(INVESTIDORES)
Entr. -+- parcelas (Financ.)
*
na planta. CONFIRA!!
Tratar: 8800.8800

APTO. JOÃO PESSOA

Entr. + Parcelas (Financ.)
*entrega 2013

Tratar: 8800.8800 Programação de Cursos
Pós-graduação:
• Controladoria e Gestão Tributária ·Inicio: 13/04

• Gerenciamento de Projetos -tmcto: 13/04

-. Governança da Tecnologia da Informação -Início: 13/04

• Segurança da Informação -Inicio: 13/04

Cursos Informática

• Auto CAD 2D e 3D - inicio: 06/03

• Programação Básica - inicio: 06/03

• Tratamento de Imagem com Adobe Photoshop - inicio: 19/03

• Operador de Computador - inicio: 19/03LOCAÇÃODE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP _ce Jet 8&00
Impressão em PS • COR,
scanner e fax, com fran ula
de 2000 página ,no valor
de .$ :1.00,00 mensal.

Cursos Idiomas

.Inglês (americano ou britânico) - início: 01/03

• Alemão - inicio: 01/03

• Francês - inicio: 01/03

• Espanhol (espanha ou latino) - início: 01/03

• Japonês - inicio: 01/03

.Italiano . inicio: 01/03

• Português - inicio: 01/03

Matriz (47) 3371-7605
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Nossa,' nossa,
que delícia!
Seu carro zero
tá aqui na Jevel!

NOVO UNO VIVACE
1.0 FLEX 2012 2 PORTAS
A PARTIR DE

R$24.690,00
Itens de série:

• Aleria de manutenção programada (luz espia)
• Apoios de cabeça traseiros rebaixados e com regulagem de altura
• Bancos dianteiros com dispositivo Easy Entry
e memória lado motorista e passageiro
• Barra de proteção nas porias

• Drive by Wire (controle eletrônico da aceleração)
• Econômetro
• Novo motor Fire '1.0 EVa 8V Flex
• Retrovisor interno com função dia/noite
• Vidros climatizados verdes

....'Q1�'..� c

"t t

..........

• •

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Rua Frcll�cisco Plseher, 100 - Centro - Joroguá do Sul � se

(47) 3274 0100 .. www.iavel.com.br

1 - Novo Uno Vivace 1.0 Flex, 2 portas, básico, píntura sólida, 2012, à vista, sem troca, a partir de RS 24.690,00 ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais
presentes no veículo. Disponibilidade de estoque: duas unidades'.
Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio. As imagens são de caráter ilústrativo. Validade: 29/02/12.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
j",ldili:ddld " ""'''H "
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
lia

Lunender ��z..

1953

Bernardes Filho critica
convênio COID a Argentina

Na semana de 22 de fevereiro de 1953, o jornalO Correio
do Povo publicavamatéria a respeito das críticas feitas

pelo sr. Artur Bernardes Filho no Senado. O líder político
abordou, em seu discurso, o convênio que seria assinado
entre o Brasil e a Argentina,bem como sobre a situação
atual daquele país. "Tais convênios - declarou o senador
mineiro - sempre são entre nós motivo de conversações
secretas, em que tomam partemeia duzia de funcionários,
quando na verdade deveriam ser amplamente debatidos

pela repercussão que tem na vida nacional.

Mais adiante, amatéria dizia que o sr. Bernardes Filho
contestou as afirmações do sr. Batista Luzardo, 'segundo
as quais a crise econômica argentina se fundava unica
mente em fatores imprevistos, entre eles uma longa es

tiagem. ''Ao terminar a última guerra - acrescentou - a

Argentina era um dos países mais ricos do mundo ... Essa
riqueza se baseava na agricultura fundamentalmente.
Talvez nem todos o saibam mas as colheitas argentinas
de trigo eram superiores em 30% por acre às dos Estados

Unidos", continuava Bernardes Filho.

Personagem histórico

Aleijadinho - o mais importante
artista plástico do-barroco mineiro

Aleijadinho (Antônio Francisco Lisboa) nasceu em

Vila Rica (MG) por volta de 1730. Era filho de uma es

crava com um mestre-de-obras português. Iniciou sua

vida artística ainda na infância, observando o trabalho

de seu pai que também era entalhador.
Com cerca de 40 anos de idade, começa a desenvol

ver uma doença degenerativa nas articulações. Na fase
anterior à doença, suas obras são marcadas pelo equilí
brio, harmonia e serenidade. Já com a doença, Aleijadi
nho começa a dar um tom mais expressionista às suas

obras de arte. É deste período o conjunto de esculturas
Os Passos da Paixão e Os Doze Profetas, da Igreja de

Bom Jesus de Matosinhos, na cidade mineira de Con

ganhas do Campo. O trabalho artístico formado por 66

imagens religiosas esculpidas em madeira e 12 feitas de

pedra-sabão, é considerado um dos mais importantes e

representativos do barroco brasileiro.
Morreu pobre, doente e abandonado na cidade de

auto Preto no ano de 1814 (ano provável). O conjunto de
sua obra foi reconhecido como importante apenas mui

tos anos depois. Atualmente, Aleijadinho é considerado o

mais importante artista plástico do barroco mineiro.

,

d ntro de tudo
f· e por e .�

Iqú na re91ao
ue aconteceq

tUJi�\:e". dopovO@ocorre\O

Na fase anterior à doença, suas obras são
marcadas pelo equibõrio e serenidade

(47}3371-4747 lIIUNIIUIA QIE iiiCOID. Desde 1978

Invenções antigas
O Raio X
o alemãoWilhelm Conrad Rõntgen é
considerado o grande inventor do raio
X (apesar de outros cientistas terem
estudado seus efeitos antes e depois
da descoberta), uma forma de radiação
eletromagnética
que pode penetrar a

em objetos sólidos
e que passou a per -

�
mitir que díagnós- �
ticos médicos fos-

-

semmais acurados,
não se baseando

apenas em sinto
mas e cirurgias.

Pelo Mundo

1998

Ganância que
terminou em tragédia
Em 22 de fevereiro de 1998, uma tragédia
chocou os brasileiros. O edifício Palace II,
construído no bairro carioca Barra daTijuca,
pelo então deputado Sergio Naya (PPB-MG,
já falecido), com suspeitas de uso indevido de
materiais de baixa qualidade para baratear a
obra e aumentar os lucros, desabou matando
oito pessoas e deixando 176 desabrigadas.

1788

Nàsce Arthur
Schopenhauer
o filósofo alemão
do século
19,Arthur
Schopenhauer,
nasceu no dia 22

de fevereiro de

1788, em Danzig.
Seu pensamento
caracterizou -

'

se por não se

j

j
, !

encaixar em
nenhum dos grandes sistemas
de sua época. Schopenhauer foi o filósofo
que introduziu o Budismo e o pensamento

,

indiano nametafísica alemã. Faleceu em

Frankfurt, no dia 21 de setembro de 18çO.

!'iI-. '",'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE 118 I QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Li tsal

O Correio do Povo é
parceirodaADJ

o contrato prevê um comissionamento por
cada assinatura vendida pelo clube neste ano

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Seguindo o exemplo do Ju
ventus, a Associação Des

portiva Jaraguá também assi
nou um contrato de parceria
com jornal O Correio do Povo.
O contrato prevê um comis
sionamento por cada assinatu
ra vendida pelo clube durante
,este ano.

"É uma forma justa que
encontramos de usar a força
da torcida em benefício do

próprio clube", comenta o

diretor Nelson Luiz Pereira.

"Como contrapartida, o tor

cedor sairá beneficiado ao re

ceber o jornal e acompanhar a
cobertura que daremos para a

equipe", conclui.
O primeiro teste da CSM/

Pré-Fabricar/Plvlf será ama

nhã, contra o Corinthians, às

20hlO, em amistoso na Arena

Jaraguá. O jogo faz parte da

preparação jaraguaense para a

Liga Futsal e para a Superliga,
onde a equipe representará a

Associação Desportiva Ibirama.
O adversário merece res

peito. É uma das equipes que
mais se reforçou até omomen-

to, com as chegadas de nomes
como Franklin, Lukaian e Ín
dio.' "Sabemos que teremos

uma grande equipe pela fren

te, mas esperamos fazer um

jogo equilibrado",' acredita o

técnico Renato Vieira.

Força da torcida
irá benficiar

.

f"manceiramente
o clube.

o QUÊ: CSM/Pré-Fabricar/
FME x Corinthians

QUANDO: Quinta-feira, às 20hl0
ONDE: Arena Iaraguá
QUANTO: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia)
INFORMAÇÕES: Ingressos à
venda na rede de Postos Mime

Embelezamento do JoãoMarcatto, ,

o estádio João Marcatto está

ganhando cores novas. A pintu
ra de toda a estrutura começou
na segunda-feira e deve durar

aproximadamente 45 dias. "Do

jeito que as coisas estavam, era
até vergonhoso levar um em

presário para negociar um pa
trocínio ou um apoio", comenta
o presidente Ierri Luft.

Enquanto isso, as obras no

salão social seguem a todo va-

por. Os banheiros já foram pin
tados, <as telhas trocadas (16
no total) e o piso recebeu uma

atenção especial. Os tacos po
dres foram substituídos e no

momento acontece um nivela

mente, paraposterior aplicação
do verniz. Na sequência será
realizada a pintura interna.

Na cozinha foi realizada
uma ampla limpeza, além da

instalação de novos equipa-

mentos pelo ecônomo Moa
cir Schwirkowski, o Moisa, da
Chopería Scondidinho.

A expectativa é que tudo es

teja pronto até sexta-feira (24),
quando acontece o primeiro jan
tar com os sócios. No evento será
realizada uma prestação de con
tas dos dois primeiros meses de

gestão da nova diretoria. Depois
do jantar, a animação fica por
conta da banda 1213.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

RESGATE
Diretoria

trabaJha, na

recuperação
do histórico
Salão Social

PARCERIA Sérgio Silva (D) e Nelson Pereira (E)
assinam aminuta da parceria entre as entidades

RealMadrid e CSKA

empatam pelaChampions
Sob uma temperatura de

-4°C, o Real Madrid ficou no

empate por 1 a 1 com o CSKA,
em Moscou, pelo jogo de ida
das oitavas de final da Copa dos
Campeões da Europa.

O Real prezou o toque e a

forte marcação na saída de bola
do adversário. AosL8', conse

guiu abrir o placar com Cristia
no Ronaldo, aproveitando cru

zamento de Coentrão.
Na última bola da partida, o

CSKA conseguiu o empate. Após
um cruzamento; a defesa do Real

1

Vettel ainda,
na frente

,O alemão Sebastian Vet

tel, da Red Buli, repetiu o de

sempenho da primeira parte
do treino no circuito da Ca

talunha, em Montmeló, e na

tarde de ontem registrou o

melhor tempo novamente.
r'

Vettel cravou lmin23s265 em

79 voltas. Já o brasileiro Bruno
Senna, daWilliams, repetiu o

oitavo posto, com o tempo de
lmin25s711, em 97 voltas.

não conseguiu afastar e Wern
bloommandou para as redes. Foi
o primeiro tropeço do time espa
nhol na competição - a equipe
tinha seis vitórias em seis jogos.

Com este resultado, o time
de José Mourinho joga pelo
empate sem gols na partida
de volta, marcada para o dia
14, no estádio Santiago Bema
béu, para se classificar para as

quartas de final. Empate a par
tir de 2 a 2 ou uma vitória dá a

vaga ao CSKA. Um novo 'I a 1
leva o jogo para os pênaltis.

Complemento
da rodada
A oitava rodada do Cam

peonato Catarinense tem seu

complemento hoje. Em Ibi

rama, o Atlético (4°) recebe a

líder Chapecoense. Em Blu
menau, o embaladoMetropoli- _

tano (5°) encara o Criciúma (7°}.
Na Arena, o Ioinvílle (8°) mede
forças com o Avaí (2°). Em Flo

rianópolis, o Figueirense (3°)
pega o vice-lanterna Brusque,
Os jogos iniciam às 22h.
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EDUARDO MONTEClNO

Caso gêmeas
Bebê recebe alta

daUTI após 50 dias
Depois de ter cerca de 80% do corpo queimado,
Stefani melhora e se recupera no quarto

fARAGUÁ DO SUL Amãe respira aliviada ao ou-
:arolina Carradore vir o choro da filha. Apesar de

ainda se alimentar por sonda,

O sonho de estar novamente a bebê já tem expressões.ires
junto dos três filhos está ponde a estímulos e, na segun

cada vez mais próximo para a da-feira, sorriu pela primeira
:lona de casa Maria Ângela Ro- vez. Stefani luta pela vida desde
:lrigues Dufeck. Há uma sema- o dia do incêndio. Ficou na UTI

na, a filha Stefani, de um ano, um mês e 19 dias. "Ela é muito
recebeu alta da UTI do Hospital guerreira. Respirou por apare
Infantil e Maternidade Joana lhos esse tempo todo. Agora já
de Gusmão, em Florianópolis.

'

está muito melhor e muito cal
Ela se recupera no quarto do ma", comemora Angela.
hospital e a previsão é de voltar No último domingo, a pe
para casa, em Jaraguá do Sul, quena precisou passar por uma
até meados de abril. Stefani e cirurgia de emergência. Segun
a irmã sofreram queimaduras do a mãe, a equipe médica pre
de segundo e terceiro graus em cisou refazer a reconstituição
um incêndio na casa onde mo- no abdômen devido a uma gra
ravam com a família, dia -g do ve infecção. Angela só retorna

mês passado. agora para Iaraguá com a filha

nos braços. O filho mais velho,
de 5 anos, visita a irmã todo o

fim de semana no hospital, jun
to com o pai. Dafní, irmã gêmea
de Stefaní, recebeu há duas se

manas. Ela permanece sob os

cuidados dos padrinhos, naVila
Lenzi. "Ela não pode me ver,
fica doente. Eu também não

consigo mais, pois quero ficar
do seu lado. Sei que está bem
cuidada e quero ficar com os

três juntos o mais rápido pos
sível", diz Angela. Dia 28

de março, Dafni tem consul
ta marcada em Florianópolis.
Ela ganhará uma malha espe
cial que precisará usar por um
ano, assim como a irmã.

Stefani pode receber
alta e voltar para
casa até meados

de abril.

Furto

Moto é encontrada em desmanche
Operação realizada pela Po

lícia Militar de Iaragua do Sul,
com o apoio da Polícia Civil, re
sultou na recuperação de uma

moto, encontrada em um des
manche de veículos, em Major
Vieira. Três pessoas, acusadàs
de furto e receptação, foram de
tidas em Iaraguã, Rio Negrinho
e Guaramirim. A ação iniciou

por volta das 9h de segunda e

terminou somente no começo
da noite. Segundo informações
da PM de Iaraguá, a investi

gação iniciou quando a moto

Honda Bross 150 foi furtada em
Rio Negrinho, no mês passado.
Na mesma cidade, foi detido
um suspeito conhecido como

"De Menor". Ele, que tem pas
sagens criminais em toda a re

gião por furto de motocicletas,
confessou que havia furtado
uma moto da garagem de uma

residência, em Rio Negrinho, e
que teria revendido o veículo

para um homem, em Iaraguá
do Sul, por R$ 350.

A equipe da PM encontrou

em Jaraguá o acusado de ter

receptado amoto, na rua Tere
zinha Perresa, bairro Ribeirão
Cavalo. O homem confirmou
que tinha comprado o veículo,
mas já havia revendido por R$
400 para uma terceira pessoa

que' trabalhava num ferro ve

lho, em Guaramirim.
Na cidade, policiais detive

ram outro envolvido no esque-

ma, um rapaz de 20 anos que
confessou ter escondido amoto

em Major Vieira. O veículo foi
localizado em um desmanche
na cidade citada pelo rapaz. A
moto estava sem placa e-com
a numeração do chassi raspa
da. "De menor" vai responder
por furto e os outros dois en

volvidos foram detidos acusa

dos por receptação.

DMJLGAÇÃO/PM

RECEPTAÇÃO Amoto furtada em Rio Negrinho e

outros objetos foram recuperados em Mador Vieira

KARArE .. J<.OBUDO;

VITÓRIA A irmã Dafoi se recupera na casa
dos padrinhos. em Jaraguá do Sul

SC-413

Ciclista colide commoto
A jovem Merediani de Sou

za, 26 anos, ficou gravemente
ferida após colidir a bicicleta
que guiava em uma moto, ao
tentar atravessar a SC-413,
em Guaramirim, por volta das
7h30 de ontem. Com a batida,
a vítima foi arremessada_cerca
de 12 metros. Ela foi encami
nhada ao hospital com trau-

Acidente

Um ferido

grave
Permanece internado em

estado grave omotoqueiroVil
son Ochner, 34 anos. Ele ficou
gravemente ferido após bater
a moto que guiava em uma

máquina agrícola, na manhã
de ontem. O acidente ocor

reu na Estrada Tíbagí, bairro
Guamiranga, em Guarami
rim. Segundo informações
dos bombeiros, Vilson estava

indo para o trabalho quando
se perdeu em uma curva e

bateu na traseira de uma co

lheitadeira que estava parada
na estrada. Avítima sofreu um
corte profundo no abdômen,
provocado por uma das lâmi
nas damáquina. Devido à gra
vidade dos ferimentos, ele foi
encaminhado ao hospital São
José, em Jaraguá do Sul, , pelo
helícõptero.Aguía,

ma na face.
Outro acidente foi regís

trado ontem, na localidade de
Nereu Ramos, em Jaraguá. A
motorista perdeu o controle
da direção e capotou o veícu
lo em uma arrozeira. Ela e as

duas filhas que ocupàvam o

carro sofreram lesões leves. O
cão da família não sobreviveu.

Abelhas

Idoso se

recupera
Álvaro Costa Urizi, 65

anos, recebeu alta da UTI

(Unidade de Terapia Intensi
va) do hospital São Iosé on

tem. Ele seguia internado em

estado grave desde a noite da
última quinta-feira, dia 17,
quando foi atacado por cerca
de 500 abelhas.

A vítima descia a escada
de sua casa, na rua Irmão

Leandro, no bairro Vila Len

zi, quando foi surpreendido
pelas abelhas. Ele foi socor
rido pelos bombeiros caído
no chão e inconsciente. Os
insetos foram afastados com
jatos de água. Há dois anos,
um operário morreu na loca
lidade de Tifa Schubert, em
Jaraguá. Ele manobrava uma
retroescavadeira que atingiu
uma colmeia.

.
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alD anha da Fraternidade

Tema de 2012 fala
sobre saúde pública

"Acho que é um tema

muito importante porque está li

gado às pessoas. Trata da saúde e,

sobretudo, dos direitos e deveres
de cada cidadão", comenta. De

çada na quarta-feira de Cinzas acordo com o pároco, a campa-
e trabalhada com mais força nha terá espaço, principalmente,
durante o período da Quares- .

na Pastoral da Saúde, para ser tra
ma. No entanto, conforme ex- balhada nas comunidades. O lan
plica o padre Donizete Queiroz, çamento oficial ocorre em Brasília
da Paróqúia São Sebastião, o (DF). Na Paróquia São Sebastião, a
tema costuma ser desenvolvido abertura oficial também será reali
ao longo do ano. "O objetivo es- zada hoje. Os horários das missas
pecífico desta campanha é disse- são: 7h, 9h30, 15h30 e 19h.
minar o conceito de bem viver e
estimular hábitos.de vida saudá-
veis", afirma Donizete. Além dis
so, segundo o padre, a intenção
é sensibilizar 'as pessoas para o

auxílio aos enfermos e, por últi
mo, estimular a reflexão sobre a

saúde pública.

Proposta da CNBB é disseminar o conceito
de bem viver e estimular hábitos saudáveis

JARAGuÁ DO SUL

Lorena Trindade

Hoje será lançada aCamparIha
daFraternidade 2012. O tema

deste ano é "Fraternidade e Saúde
Pública" e o lema "Que a saúde se

difunda sobre a Terra", passagem
tirada do livro bíblico de Eclesiás
tico. Todas as dioceses, paróquias
e comunidades do país são convi
dadas pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), res
ponsável pela camparIha, a difun
direm o tema pormeio dasmissas
e dos veículos de comunicação.

A campanha sempre é lan-

A çampanha terá
espaço na Pastoral
da Saúde para ser

trabalhada nas

comunidades.

EDUARDO MONTECINO

MATRlZ Padre Donizete anunciará a Campanha
da Fraternidade nas quatro missas de hoje

Promoções válidas até 22/02/2012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. ·Financiámento sujeito
a aprovação de Cadastro.
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