
Para rir e para dançar
Baladeiros têm destino certo no

sábado} quando Alex &William fazem
show em comemoração ao primeiro -

aniversário da TheWay. Já dia 13} o
convite é para ver Rafael Cortez, que

apresenta stand up na Scar.

•••

A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

FaltalD recursos

Obras do Cedup
a passos lentos

SDR ainda aguarda a liberação de R$ 3 milhões do governo federal para dar
continuidade à construção do Centro de Educação Profissional, em Guaramirim. -

Páginas

Nos passos da dança
Projeto de dança, que vai distribuir 80 bolsas para alW10S

da rede pública de ensino da região, inicia audições.
Página 7

.._..... toso
- Um bom teste

para o futsal
CSMIPré-Fabricar
recebe o Corinthians em
amistoso logo mais, na
Arena Iaraguã, já de olho
na Liga Futsal deste ano.
Página 20

___
Bombeiros
Novo diretor
é empossado
A troca de diretoria
aconteceu ontem. O

empresário Emes Nissen
assumiu o cargo que
até então era de Giorgio
Donini. Página 23

'[tida sexta·feira encaí'tadaaquino OCE

Abastecimento

Águas deCorupá
completa 2 anos
Prefeito Luis Carlos
Tamanini e comunidade
estão satisfeitos com o

serviçomunicipalizado
de abastecimento de

água. Página 4
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Capacitação
da Apevi
A agenda de capacitações
daApevi neste início de
ano émuito extensa e

abrange os mais diversos

campos de atuação.
Proporciona excelentes
oportunidades para a

qualificação de pessoal
tanto para as empresas
associadas - que gozam
de preços dífererícíados"
como o público em geral.
Vale conhecer o que está
sendo oferecido.

Uniforme
Pouco comentado o fato
de que o novo uniforme
daADJ apresentado
recentemente foi produzido
por uma empresa da
cidade: Celinho Esportes.
Trata-se de um fornecedor
importante não só para
equipes esportivas, mas
também para empresas e
eventos.

Porto de

Itapoá
o porto iniciou suas

atividades contanto com
as linhas mantidas pelo
Grupo Hamburg Sud - que
é seu acionista. Mas, já estão
confirmados entendífnentos
com diversos outros
armadores que utilizarão-
o portoem suas rotas para
novosdestinos, como os

países do Mediterrâneo e a

Casta Leste daAmérica do
Norte, além demais rotas

para o Norte da Europa.Este
jovem porto começa a criar
músculos.

Bresente

de grego

de euros neste ano.Boa
.. parte delgvírá (;iocorte nós. ,

salários do setorpúblico, .:eIe
é ínfimo diante do pacote
de resgate que chega (1130
bilhões de euros de ajuda
para que o país não quebre.
Como ainda não inventaram
almoço de graça, em algum
momento, esta contavai ter
de ser paga ou o país terá
de darum calote em todo
mundo.

www.ocorreíodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Sustentabilidade

AFederação das Indústrias de Santa
Catarina (Fiesc) encerrou missão em

presarial ao Oriente Médio, com a visita à
Masdar City, uma cidade sustentável que
está sendo construída em Abu Dhabi, na
Capital dos EmiradosÁrabes Unidos. Com
investimentos estimados em US$ 22 bi
lhões, a cidade, que será auto-suficiente
em energia, abriga um parque com cerca

de 90 mil placas fotovoltaicas, que geram
energia a partir do sol. O empreendimento
também terá capacidade para receber 40
mil habitantes e cerca de 1,5 mil empre
sas de tecnologia limpa. A Fiesc integra
missão promovida pelo Ministério do De
senvolvimento. Esperamos que o pré-sal
também nos proporcione rendimentos
suficientes para este tipo de projeto ..

DIVULGAÇÃO

Cálculo do ICMS Cervejas importadas
Em 2011, o Brasil importou 44,4 milhões
de litros de cervejas, crescimento de
101% em relação ao ano anterior. Foram

US$ 40,6 milhões. Entre elas podem ser

encontradas desde cervejas "gourmet"
como algumas nem tanto como as

cervejas argentinas e uruguaias. A campeã
em importação é a Heineken - mesmo

tendo fábrica no Brasil- quê importa
principalmente o barril de 5litros.

A Secretaria de Estado da Fazenda
acaba de revisar os índices de retorno
de ICMS para osmunicípios - o que
levou a algumas alterações no ranking.
No topo, tudo continua como antes
com Joinville na liderança, seguido por
Itajaí, Blumenau e Iaraguá do Sul. Em

quinto lugar aparece Florianópolis.
Se considerado o retomo per capita,
Jaraguá do Sul supera Joinville.

Desoneração fiscal
Mantega promete para 2012 maismedidas de desoneração fiscal. O objetivo é flexibilizar

algumas áreas pontuais, tendo em vista uma futura reforma tributária. Na prática, a
última "desoneração" de grande porte que eliminou a contribuição patronal de 20% para
o INSS sobre a folha de pagamento por uma tributação de 1,5% sobre o faturamento para
a indústria da confecção é vista como um teste para a adoção de igualmedida para todos
os setores da economia ou, pelo menos, boa parte deles. Nesse teste, que tem duração
prevista para dois anos, o governo terá condições de avaliar melhor o impacto sobrea
arrecadação. A aposta do mercado é de que, ao contrário do prometido, haverá aumento
na contribuição das confecções. Quando incluídos outros setores menos intensivos em
mão de obra, o potencial de aumento na tributação é bastante grande.

Prova de

desindustrialização
No ano passado, quase um quarto dos produtos
de consumo comprados pelos brasileiros foi
fabricado no exterior. Nunca tivemos nem perto
de uma situação como esta. Esses produtos
podem ou não ser consumidos pelos brasileiros,
mas se fossem fabricados aqui custariam bem
mais. O fato é que são milhões de empregos que
críamos em outros países.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1047
PRIMEIRO SORTEIO
03 - 28 - 31 - 37 - 42 - 49

SEGUNDO SORTEIO
08 - 17 - 18 - 30 - 36 - 47

Hyundai
Amontadora coreana acaba de
ter aprovado o crédito de R$ 307
milhões junto ao BNDES que fará

parte do investimento deR$l,l
bilhão em sua nova fábrica de
automóveis no Brasil, que fica em
Piracicaba no interior paulista.
Estamontadora não é a única que
está recebendo empréstimos do
banco de fomento para apoiar seus
planos de implantação no país.
Um dos aspectos negociados pelo
BNDES é o compromisso de 65%
de conteúdo nacional.

Tamanho

do subsídio
Paramanter a inflação relativamente
sob controle, além da importação,
o governo recorreu ao controle

.

sobre o preço dos combustíveis.
Uma empresa de consultoria - CEIE
_- fez os cálculos e concluiu que
em 2011 a Petrobrás teve perdas
de R$ 7,9 bilhões por conta do
preço dos combustíveis que não
foram reajustados enqllanto ela

precisava importar paramanter o
abastecimento interno.

. Imóveis nos EUA
Os brasileiros descobriram o mercado
imobiliário dos EUA onde os preços
- ainda em função da crise - estão

muito baratos quando comparados
com as opções ofertadas pelas
imobiliárias brasileiras. Para quem
passa temporadas longas nos EUA
ou tem filhos estudando por lá, pode
sermuito interessante comprar um
iinóvel com o preço na baixa como
investimento. Afinal, não é todo dia

que um apartamento emManhattan
- ou outro endereço badalado - está
ao alcance do bolso, mesmo dos ricos.

)

Preços
dos Apple
Os produtos da empresa damaçã se

tomaram objetos de desejo em todos
os cantos domundo. Nem os chineses
resistem. No Brasil, no entanto, são
muito caros. Segundo pesquisa
da Idealo, os preços damédia dos
produtosAppleno Brasil são osmais '

caros do mundo.

PERÍODO
18.JANEIRO.2012

22.FEVEREIRO.2012

FEVEREIRO.2012
TR

CUB
0,020%

...................................................

..... }1��,��
BOVESPA -110-0,17% 22.FEVEREIRO.2012

�()��ç�......
.

o.;���� 22FEVEREIRó20i2
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO
US$ 124,630 'fI: 1,81%
US$ 1776,550 "0%

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

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7055 1,TQ7º. :!:.Q,�l<)1o
i)º�.Ájl. Tljªi�Mº i�];1 ª�) j;�3.ºº 1.!.??9º :': :9,5.(j<)lo
j!;YR.9(j!;!.>1. R.$) .... ... ?,?(j99 2,?(j9?! :9,5.?<)I0
LIBRA (EM R$) 2,6722 2,6731. -1,41%

-

...
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Arnunicipalização do sistema de abastecim,entode água em Corupã está prestes a completar
dois anos e os serviços prestados têm agradado a

cõmunídade. De acordo com o prefeito Luis Carlos
Tamanini, antes da municipalização a falta de água
era recorrente na cidade, o que é confirmado pelos
moradores, que agora se dizem satisfeitos com o

serviço prestado,
Atualmente, a arrecadação mensal da Águas de

Corupá chega a R$ 135 mil. A despesa da Prefeitura
com a companhia é de R$ 90 mil por mês, dinheiro
pago à empresa responsável por operar o sistema.

Charge
GOVERNO FEDERAL INVESTE ALTO NA SAÚDE BUCAL

PRA 1=\c.AR COM UM

SoRRISO LINt>O QUt;:
NaM o MEU!

Patrimônio
histórico e a cultura

Esse o artigo decidi escrever

após tropeçar com a frase
dita pelo poetaEltonMedeiros:
"Povo sem memória vira fan
tasma de si mesmo". Essa frase
é um conselho para brasileiros
sem memória, espalhados em

sociedades profundamente di
vididas. Sociedades divididas

por camadas pobre ou rica,
negra ou branca, norte ou sul,

'

que por falta de memória não

querem entender as diferentes
culturas do país.

Até certo ponto é saudável que
os homens acreditem nos valores
daculturaparticularem que foram
criados. O perigo está no exagero
que levam a se esquivarem ao di

álogo sobre outràs culturas. Não é
raro perceber isso em tempos de.
Carnaval. A França, no início dos
anos 1980, verificou o desapareci
mento damemória nacional e sua
identidade logo após aproposta da�

União Europeia, da globalização
e do multiculturalismo. Preocu-

pados se mobilizaram para trazer

de volta a identidade nacional. A

principal ferramenta de conscien

tização foi criada pelo historiador
Pierre Nora, conhecido como "Lu

gar de memória". Franceses resga
taram a memória nacional devido
à valorização de materiais ou luga
res sociais referentes à construção.

Voltando o assunto ao Brasil, o
que vemos é desleixo com nosso

patrimônio histórico. Não olha
mos as coisas em urn contexto

mais amplo e complexo. Alguns
especialistas dizem que o Brasil
tem urna sociedade fraca e urn Es
tado forte, que diante da questão
histórica aceitamos os interesses
do momento, como a proposta de
destombamento do obuseiro para
guaio "EI Cristiano", a substituição
do nome do Aeroporto 2 de Julho
ou até mesmo a morosidade do-

processo de lei para resgate hiStÓ11-
co doMorro daÁfrica.

Jean Carlos Gomes, bacharel
em Desenho Industrial

� Compartilbe a sua opinião. Es.creva-nos!
.

Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

..........r-�----�--

serem possíveismuitas das melhorias que hoje são
feitas. Outra vantagem da municipalização é que
agora os recursos ficam. para Corupá e não mais

para Florianópolis.
Atualmente, com 3,2 mil ligações, a compa

nhia atende. 80% da população de Cornpã, que
hoje possui 11,04 mil habitantes. De acordo com -.

'Iamanini, grande parte dos outros 20% moram

na áréa rural e utilizam poços e outras formas de

captação deãgua. Quem dera fosse essa a reali
dade do abastecimento de água em todos os mu

nicípios brasileiros.

Quem dera. fosse essa a realidade do
abastecimento de água em todo$"'os

municípios brasileiros.

Com isto, restam cerca de R$ 40 mil para investi
mentos na estrutura de abastecimento. Quando a

Casan (Companhia Catarinense de Água _e Sanea

menta) era responsável pelo serviço, alegava não

redacao@oc;orreiodopovo.com.br

Nãomexa com eles!
Aconversa rolava solta, franca, muitos sorrisos.

Tudo isso numa certa sala de uma empresa. Foi

quando alguém perguntou ao grupo sobre quem
era, naquela ell!presa, a pessoa mais importante.
Todos disseram que era o presidente. A pessoa que
fizera a pergunta contrariou-os, disse a que não,
disse que as pessoas mais importantes numa em

presa são a recepcionista, lá na porta da frente, e a

secretária do chefão. Sem elas ninguém passa.
Parece brincadeira, não é. A recepcionista

tem a cara da empresa, a personalidade da em

presa, a simpatia ou não da empresa. Por isso
deve ser bem escolhida, ela é a chave da porta da
frente da empresa.

E a secretaria, meu compadre, ela é o filtro
solar da vida do chefe. Sem ela os "microorganis
mos" invasores tomam conta. E aí não haveria
chefe ou diretor em paz.

Entro na conversa para dizer que a meu juízo
existe ainda uma terceira pessoamaísimportan
te na vida de uma empresa: o motorista do che

fe, do cacique.
Esse motorista tem família, tem amigos, tem

conceitos próprios, ele pode "buzinar" suas opi
niões nos ouvidos Ido chefe, e o chefe vai ouvi-lo.
Um dia me disseram que a pessoa mais impor
tante numa empresa de qualquer tipo é a mu

lher do dono, do chefão. Ela, mais que ele, tem
o poder de "vida e morte" dos subalternos dele.

Imagine a mulher do chefe não gostando de

alguém dentro da empresa, bah, que loucura!

Que inferno vira a vida dessa pessoa. Ela entra

na linha de fogo da "chefona" sem chefia ... Ou
será que alguém é ingênuo para não saber que a

mulher do presidente manda tanto quanto ele?

Duvidar disso é pior que revólver apontado con
tra o ouvido. Quem chega torcendo o bico para a

recepcionista, para a secretária do "homem" ou

ignorando o motorista dele é mais que burro, é .

estúpido e, claro, francamente sem-educação.

Lembrança
Se os pais não educarem os filhos desde cedo

para curvarem-se diante dos mais assentados

princípiosmorais da vida, de nada lhes vai adian
tar tirar boas notas no colégio. É bom não esque
cer que as peqsoas são contratadas pela compe
tência emandadas embora pelo comportamento.
Os éticos, os de bons princípios são muitas vezes

longevos nas empresas exatamente por isso, por
que são confiáveis, agradáveis, corretos, nem tan

to pela competência. Ocorre que os éticos fazem

força paramelhorar, os éticos, eu disse ...

Brasil
Os indolentes, os vadios, os que vivem di

zendo que o Brasil só começa depois do Car

naval, será que vão "começar" agora? Ocorre

que os que verdadeiramente viabilizam o país
não pararam, nunca param, eles carregam nas

costas os vadios da pátria, a começar pelos va
gabundos dê Brasília.

Falta dizer
Você compraria um carro usado de um ma

landro?Alugaria sua casa para um solerte calo
teiro? Daria sociedade a um escroque? Então,
por que razão votaria num safado ficha suja da
política? O voto que esses patifes têm que ga-
nhar é na cara...

'
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Aguas de Corupá
Prefeito

apresenta
o balanço

Passados dois anos da municipalização,
Tamanini fala em resultados positivos
CORUPÁ
Alexandre Perger

No início do mês que vem,

completam dois anos da

municipalização do sistema de
abastecimento de água de Co

rupá. Com o fim da concessão

da Casan (Companhia Catari
nense de Água e Saneamento),
a Prefeitura solicitou a devolu

ção de toda a estrutura e ter
ceirizou o sistema, que, atual
mente, é operado pela empresa
Serrana, de Joinville. O secretá
rio de Saúde de Corupá, Alceu
Gilmar Moretti, é o responsável
pela parte burocrática da com

panhia municipal. O próximo
passo será transformar a Águas
de Corupá em urna autarquia.
"Isso já existe no papel, falta

.

apenas a parte burocrática e

vamos entrar com um processo
para conseguir", explica o pre
feito Luis Carlos Tamanini, que

.

Outra vantagem da

municipalização é o fato
de que todo o dinheiro

arrecadado fica
somente no município
e não vai mais para

Florianópolis.

Luis Carlos
Tamanini� prefeito

de Corupá

�- -------- -

faz um balanço positivo desses
dois anos de operação muni

cipalizada do sistema de água.
"Antes da municipalização, a

falta de água era recorrente na

cidade", lembra o prefeito.
A arrecadação mensal. da

Águas de Corupá gira em tomo

de R$ 135mil por mês. A despesa
da Prefeitura com a companhia
é de R$ 90 mil mensais, dinhei
ro pago à empresa responsável
por ope�ar o sistema. Os R$ 40
mil que sobram todos os meses

são utilizados para realizar no
vos investimentos na estrutura.

"Foi um ótimo investimento que
fizemos, além disso, terceirizar
também foi bom, porque com

urna empresa privada fica mais

dinâmico", diz Tamanini. Outra

vantagem da municipalização,
segundo Tamanini, é o fato de

que todo o dinheiro arrecadado
fica somente no município e não

vai mais para Florianópolis.

Melhorias na
estrutura

Entre os principais investi
mentos feitos após amunicipa
lização está a compra do terre-

.

no e a construção de um novo

reservatório, aumentando a ca

pacidade da companhia. Além .

disso, . também foi feita urna

reforma e modernização na

estação de tratamento, com a

implantação de urna nova adu
tora de água bruta, com capaci
dade para 50 litros de água por
segundo, sornando aos 24litros
de água por segundo que já exis
tia. ''Ainda queremos aumentar

nossa capacidade de tratamen

to, vamos precisar de dinheiro
de fora e, para isso, vamos tentar
um convênio com a Fundação
Nacional da Saúde (Funasa) ", an
tecipa o prefeito. Segundo ele, a
Casan alegava que várias des
sas melhorias eram inviáveis e

não poderiam ser feitas.

ARQUNOOCP

INVESTIMENTOS Há dois anos, estrutura da' companhia ainda era precária

�brangência
Ampliação
da rede

Atualmente, com 3,2 mil

ligações, a companhia
atende 80% da população
de Corupá, que hoje pos
sui 11,04mil habitantes.

.

De acordo com Tamanini,
grande parte dos outros
20% moram na área rural
e utilizam poço,s e outras

formas de captação de

água. A rede de abasteci-
. menta também foi amplia
da para trêsnovos bairros:
Ano Bom, Bomplant e
Itapocu. A licitação para
levar água potável para o

bairro Poço d'Anta já está
sendo preparada.

Números da

companhia
� Arrecadação mensal:

R$135mil
-

� Despesamensal:

R$ 90mil
� Sobra para investimentos:

R$ 40mil
� Abrangência da população:

80%

Moradores afirmam estar

contentes com amudança
O tintureiro Jair Tibes mora de Um dia e meio. ''Ainda tem

no bairro Seminário e lembra alguma coisa para' arrumar,
que antes da municípalízação mas aos poucos eles ainda vão
do sistema de água em Coru- ajeitando tudo. Depois que a

pá, a situação era complicada Prefeitura assumiu o sistema
e a falta de água era recorren- de água, não teve mais falta,
te. ''Arites, ameaçava dar uma quando falta é por conserto,
trovoada, já faltava água pr-a mas eles costumam avisar", diz
gente. Isso geravamuito trans- Jair. A aposentada Maria das

tomo, porque·na tinturaria Dores Leite também mora no

precisamos muito de água", bairro Seminário e conta que o

recorda o morador. De acordo transtorno com a falta de água
com o tintureiro, faltava água era grande, mas destaca tam

de duas a três vezes por sema- bém que com a municipaliza
na e o retomo levava em torno ção esse problema acabou.

MARCELE GOUCHE

SATISFEITO Jair Tibes atlrma que após a
municipalização não faltou mais água na sua casa
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Alesc aprovo
Na sessão ordinária
de ontem, daAlesc
(Assembleia Legislativa
de Santa Catarina)

.

foi aprovado por
unanimidade um

projeto de autoria
do deputado Carlos
Chiodini, G texto dã
lei prevê a declaração
de utilidade>públic'a
o InstitÍlió Cassuli.de

Pesquisa e Estudos
Avançados de Negõcíos
Emprêsâriais.
A lei segue agora. para
sanção do governador
Raimundo Colombo.

Segundo informa.çã.o
do secretáriôlyqKonell,
duas semanas atrás

aJustiça ô.notificou
juntamente coma c

prefeita'Cecília Konell e a
chefe degabinete fedra
Konell. Os três têm15
·àias, a partir do.avísor
oficial, :para apresentar
defesa nocaso em qu�
oMinistério Público \ .

pede a condenação
damandatária por
ato de improbidade
administrativa e solicita
a exoneração dos dois
parentes de Cecília,

Correção
. "O primeiro suplente da
vereadora Natália Petry
(PMDB) é Jair Pedri,
hoje filiado ao PSOB,
e não Claudio Piotto,
conforme informou

.

a colnna çmteIÍl. A
peemedebísta venceu.
as eleições ert12008 Relo ..

PSR Mas, como o seu

antigo partido decidiu
sejnntar à base de apoio
do go�emo atual, a
parlamentar optou pela
sigla, que temhoje o

pré-candidato a prefeito
Antídio Lunelli.

.

Na vitrine
. MarciaAlberton é uma
das novas lideranças
jaraguaenses que
devem ganhar ainda
mais destaque neste
ano eleitoral. Mais um
nome para entrar na
corrida proporcional
em autubro.

lenário
Daiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodop�vo.com.br

PSD não tem
vez COlO o PDT

Ruy Lessmann afirmou à - coluna com

toda certeza: "Está desautorizada qual
quer outra pessoa a falar em nome do PDT

que não seja o presidente da legenda". O

presidente da comissão provisória do par
tido de Iaraguá do Sul quer por um fim às

especulações que aproximam o PSD, da

prefeita Cecilia Konell, dos pedetistas.
Ele ainda é mais enfático: "Quem sonha

em ver o PDT e o PSD aliados nestas eleições,
vai estar coligado sozinho com a atual admi

nistração municipal". Lessmann refere-se ao

ex-deputado Dionei da Silva, que chegou a

conversar informalmente com os Konell no

ano passado.
Lessmann pretende manter esta postu

ra até outubro, pois não quer correr o risco
de cometer o mesmo erro que na eleição
passada, quando o PDT apoiou os Konell.
"Esse governo traiu o PDTe jamais seremos
parceiros novamente".

O pedetista comunica que no dia 11 de

março acontece uma reunião com o par
tido, que será realizada para apresentar os
possíveis nomes para a corrida majoritária.
Por enquanto, não se pode garantir oficial
mente o nome. do ex-deputado estadual
como candidato a prefeito,

EDUARDO MONTECINO

Convocados
Os secretários de Educação, Silvio Celeste, e de Saúde, Francisco Garcia,
serão convidados oficialmente a comparecer na reunião da comunidade
do Amizade, no dia 3 de março. Em pauta, a inauguração de um posto na

localidade e a construção de uma creche.

Queridos amigos e amigas da nação corintiana, agTadeço de.
coração a homenagem que vocês me fazem ao dedicar o desr:.1.e

deste ano à minha história,. Porque não é uma homenagem
pessoal, mas' uma homenagem para todos os brasileiros qu�

-;

como e� tiveram que enfrentar dir:.culdades .

Ex-preSidente Lula, agradecendo a homénagem�o euredo daGaviões da Fiel
.

.

"

Tucanos em' enco�tro
Hoje, o diretório doPSDB se reúne para elaborar
o planejamento estratégico para as eleições
municipais.Usando umametodologia chamada
Metaplan, a secretária do partido,MarciaAlberton,
irá coordenar os trabalhos com o grupo.

'.. .

NOite dos pepistas
Ontem à noite, o PP de Jaraguá reuniu o

diretório, executivae os futuros candidatos. Para
o encontro estava programada a divulgação das
ações feitas pela legenda até agora e qual será o
direcion�ento do partido daqui para frente.

Simpósio
AAlesc (Assembleia Legislativa
de Santa Catarina) promove
entrevista coletiva sobre o

2° Simpósio Nacional, que
trata do tema Síndrome da
ImunodeficiênciaAdquírida (Aids).
O evento está agendado para 12

e l3 de março, na Universidade
Federal de Santa Catarina. A
coletiva ocorre hoje, às 15h, com
a presença do deputadoVolnei
Morastoni (PT), coordenador geral
do evento, e do professor doutor
LuizAlberto Peregrino Ferreira, .

coordenador científico.

Sobr,e alianças
Aberto a conversas com boa

parte dos partidos de Jaraguá, o
presidente do Pp, Ademir Izidoro,
marcou uma aproximação com o

PR, do ex-prefeito Moacir Bertoldí,
nos últimos dias, "Nessemomento.
não temos resultados desses
encontros, apenas demonstramos
o interesse de nos coligar nestas
eleições", disse o pepista.

.

. .".-

1

}Contatos
futuros
Agora é vez do PP apresentar seus
interesses para as legendas que
já firmaram parceria semanas
atrás - o PT, do vereador Justino da
Luz, e o PC do B, do vereador Jean
Leutprecht. Os dois parlamentares
aparecem como pré-candidatos
a prefeito. Já o PMÓB, que tem
como principal articulador
o deputado estadual Carlos
Chiodini, ligou para o presidente
do Pp, Ademir Izidoro, anunciando
a vontade de se reunir para tratar
sobre alianças,

t
I
1
t
}

1
IPonte

Presidente daAssociação de
Moradores do Amizade, Idezides
Resende, comunica que o próximo
passo para agilizar o processo .

de construção da ponte iniciada
entre os bairros Rau eAmizade
será acionar o Ministério Público

para "apresentar as justificativas
de apoio e tentar sensibilizar a
Justiça a liberar amatéria para
votação na Câmara deVereadores
de Iaraguã"
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FOTOS MARCELE GOUCI-IE

I

SERVIÇOS Primeira fase das obras do Cedup já foi concluída. Segunda etapa ainda depende de recursos do governo federal

Construção do Cedup

FaltamR$ 3mi para
.concluír nova escola

"

SDR aguarda a liberação da segurida parcela
do convênio firmado com o governo federal

GUARAMIRIM

Tita Pretti

I\. entrega do Cedup (Centro
rlde Educação Profissional) de
Guaram:irim, que irá atender cer

. ca de quatro mil alunos, pode
não acontecer até agosto, con
forme o cronograma planejado
pela SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional). Isso por
que, o Ministério da Educação
(MEC) ainda não liberou a ver

ba, já solicitada pelo órgão do
. Estado, para executar a segunda
etapa da obra.

Em consequência, segundo

o gerente de Infraestrutura, Oto
niel da Silva, o ritmo das obras

segue a passos mais lentos, na
espera do repasse da segunda
parcela do convênio. O custo to

tal da obra está orçado em R$ 5,5
milhões.Aprimeira parcela rece- .

bida foi de R$ 2,5milhões.
O gerente de Infraestrutura

explica que o repasse do recur

so proveniente do Fundo Na

cional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE) ainda não foi

aprovado em Brasília, mas a Se
cretaria de Estado da Educação,
de Florianópolis, afirmou que
a verba deverá ser liberada nos

Compra
Pavilhão de Eventos

Para a construção do Cedup, a Prefei
tura doou um terreno ao lado da BR-280,
que comportava o Pavilhão de Eventos.

Até agora não há definição do local para

próximos dias. "Com a liberação,
.

daremos andamento às obras e

a conclusão em agosto deve ser

cumprida. Caso contrário, a en

trega do Cedup poderá atrasar",
alerta OtonieL

Materiais

Além dos R$ 5,5 milhões

para a obra, o MEC confirmou
o envio de materiais para a ins

talação de três laboratórios. Se

gundo a gerente de Educação
da SDR, Lorita Karsten, os equi
pamentos devem chegar ainda
hoje. "Já a entrega de supri
mentos para 20· salas de aula,
biblioteca, auditório, refeitório
e ginásio ainda não foi garanti
da pelo governo".

o novo centro. Segundo a assessoria de

comunicação da administração munici
pal, no final de 2011 foram iniciadas ne

gociações para a compra de um terreno.

O local que estava sendo negociado
abrange 125 mil metros quadrados e fica
à beira da Rodovia do Arroz, na SC-413,
sentido a cidade de Joinville. Entretanto, as

conversas não avançaram porque o dono
da área de plantio quer esperar o término
da segundacolheitado arroz (aproximada
mente em julho) para avaliar as propostas.

,
A entrega de suprimentos para
20 salas de aula, biblioteca,

auditório, refeitório e ginásio ainda
não foi garantida pelo governo.

Lorita Karsten

-

LABORATÓRIOS Segundo a gerente de Educação,
Lorita Karsten,. os equipamentos devem chegar hoje

\

Procura

Sem local definido
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.candidatos de dança contem

porânea e balé.
De acordo com a coordena

dora do projeto, Lisa Iaworskí,
30 candidatos se inscreveram

durante a manhã, e entre 40 e

50 compareceram na parte da
tarde. "A previsão é de que cerca

de 300 crianças participem das

audições, . porque é uma ótima

\ oportunidade", conta Lisa. A co

ordenadora ressalta que os can

didatos precisam demonstrar

aptidões corporais para poder
acompanhar o pique das aulas,
porque as crianças vão entrar no

meio do curso. ''Anossa ideiaprín
cipaléa formação de bailarinos,

. mas, além disso, também quere
mos formar cidadãos utilizando
a dança", explica a coordenadora.

O estudante Luan Otávio de

França, 13 anos, resolveu parti
cipar da audição para começar
a estudar dança e aprimorar
outros fundamentos. "Fiz dois
anos de teatro e meus profes
sores falavam que eu precisava
fazer aula de- dança para me

lhorar ainda mais", conta o me

nino, que diz adorar as várias
formas de àrte.

QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2012 I 7 I GERAL

MARCELE GOUCHE

EXPECTATIVA Crianças se inscrevem para o primeiro dia de seleção

'Educação

Projeto de dança inicia audições

Atraso pode
gerarmulta
Segundo o secretário de

Planejamento Urbano, Fa

biano Spezia, já havia infor

mado, se a construtora não

entregar a obra até o dia 5 de

março, a Prefeitura poderá
cobrar uma multa de R$ 50
mil por dia, conforme pre
visto em contrato. As obras,
iniciadas em outubro do ano

passado, já deveriam ter sido
concluídas em janeiro de

2012, prazo acordado entre

o prefeito Mário Fernando
Reinke e a 'empreiteira. Em
2009, Reinke (vice de Da

via Leu na gestão passada)
rompeu o contrato com a

empresa responsável pela
construção do hospital por
irregularidades. Em 2010, o

novo projeto da unidade re

cebeu a aprovação da Anvisa
e daVigilância Sanitária.

Objetivo é distribuir
80 bolsas para alunos
da rede pública de
ensino da região
JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Começaram ontem, na Scar,
as audições para danças

urbanas.do projeto Dentro da

Dança. O objetivo é selecionar
80 crianças, que receberão bol
sas de estudo para fazer aulas
de dança. O público alvo envol
ve estudantes da rede pública
de ensino dos cinco'municípios
da região do Vale do Itapocu.
Hoje, a audição será para os

,
A nossa ideia é

, formar bailarinos e

também cidadãos.

Lisa Jaworski,
coordenadora

Ressarcimento

ATRASO "O novo prazo não pode ser cumprido
porque faltam os acabamentos", diz Reinke

(
,

r
! ,

11
(

tj:
11

cional de Vigilância Sanitária), na

gestão anterior. Com a conclusão
das' obras, o Pronto Atendimento

passará a funcionar em local dife
rente. Segundo o prefeito, na pró
ximasemana aVigilânciaSanitária
deverá expedir um alvará para au
torizar o funcionamento do novo

espaço. A segunda fase do projeto
de reformulação visa transformar
o PA em hospital. O investimento
será de cerca de R$ 1,2 milhão e o

projeto está em fase de licitação.
O prefeito adiantou que além da

Coopervida Hospitais, o Hospital
Iaraguá tambémmostrou interes
se em gerir o hospital,

PA deMassaranduba fica

pronto nos próximos dias
A entrega do PA (Pronto Aten

dimento) de Massaranduba teve

a data adiada mais uma vez. O

primeiro prazo encerrou nesta se

gunda-feira, dia 20, mas a emprei
teira pediu transferência'da data

para ontem. Segundo o prefeito de
Massaranduba, Mário Fernando

Reinke, "este novo prazo não pode
ser cumprido porque li obra está
em fase de acabamentos e alguns
retoques precisam se! feitos".

Ao OCp, Reínke garantiu que
a entrega irá acontecer nos pró
ximos dias, e o adiamento dos

prazos não irá gerar nenhum

gasto aos cofres da Prefeitura, já
que foi assinado um termo de
aditivo de tempo com a emprei
teira responsável, a Sifra Cons

trutora e Incorporadora.
Hoje, o PA funciona normal-:

mente anexo ao prédio que foi
construído fora 90S requisitos
exigidos pela Anvisa (Agência Na-

I

r

Segundo Mário
Reinke, o adiamento
dos prazos não irá

gerar nenhum gasto
extra aos cofres da

Prefeitura.

(
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História do

Esporte
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Professor
Paulo lDoretti

Uma mente brilhante.

Atearia das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, é uma
.

alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade
inata, geral e única. Todos possuem inteligências múltiplas em maior

ou menorgrau. O professorPaulofoi distinguido pela natureza com
aquilo que chamamos de "mente brilhante": desponta em várias áreas
de domínio com criatividade e sabedoria.

As múltiplas inteligências
do Professor Paulo
Linguística: a capacidade de comunicar e interpretar o
mundo através das palavras, qualidade dos escritores e poetas
- Lógica: compreender as relações abstratas, os conceitos
que não existem no mundo real, apenas nas dimensões das
ideias. Consegue enxergar poesia nos números e arte na

ciência. Peculiar entre os filósofos, matemáticos e cientistas
- Interpessoal: uma forma específica de se relacionar com
outras pessoas, entender o que elas pensam, sentem e

desejam. Característica dos professores, artistas, políticos e

vendedores - Cinética: é a condição fundamental para quem
usa os movimentos corporais como instrumento. Atletas,
cirurgiões e coreógrafos.

No mundo dos esportes
Tradicionalmente, OsMoretti sempre se notabilizaram nos

esportes, principalmente no futebol, A família produziu craques
notáveis: Humberto e Olívio escreveram com letras de ouro os

seus nomes na história do futebol. O professor Paulo não fugiu à

regra, porém, jogando com as mãos. Nos anos 50, nossa Iaraguá
formou dois grandes times de voleibol: Baependi e Colégio
Marista São Luís. Até 1954/55, o time azurra comandado

pelo Mestre Murillo Barretto de Azevedo era quase imbatível

no Norte Catarinense. No esquadrão baependiano jogavam
Murillo, Eggon Silva, Gaulke, Valmor Silva, Jorge e Samir

Mattar, Eduardo Mann, Adolpho e Mário Mahfud. Em 1954,
o Colégio Marista São Luís formou um grande time e pôs em
xeque a supremacia azurra. Integravamo time Marista: Elizaldo

Leutprecht, Paulo Moretti, Raul Driessen, Geraldo Lessmann,
Starzack, Anolberto Hinsching, Zipperer e Krüger. E o Baependi...

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lunender �� tunettt )1a�i."

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Voleibol- Colégio São Luís (camisas listradas) x
Joinville (camisas pretas)- O Professor Paulo Moretti

é o 4° agachado da esquerda para a direita.

Estudos e trabalho
O professor Paulo Moretti iniciou os estudos na Escola
Estadual de Ensino Fundamental Luiz Delfina, em Corupá-
A sua primeira professora foi Júlia Coutinho. Completou
os estudos no Colégio Marista Champagnat, em Curitiba.
Iniciou as atividades de professor na Escola Estadual Euclides
da Cunha, no Bairro Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul - sua

turma era o 4° Ano Primário. A excelência de conteúdo

apresentado pelos seus alunos quando ingressavam no

ginasial tornou-o referência na região. Foi então, contratado
pelo Colégio Marista São Luís de Jaraguá do Sul. Fonte

inesgotável de sabedoria, durante 25 anos o professor Paulo
Moretti compartilhou o seu saber commilhares de alunos

que passaram por este estabelecimento de ensino. Lecionou:

Português, Francês, Latim e Educação Física. Desempenhou
também durante muitos anos a função de Secretário

Geral deste educandário. Atuou como correspondente
internacional para a empresa Duas Rodas Industrial (Francês,
Italiano e Espanhol). Exerceu com competência a direção
do Departamento de Edificações e Obras do Governo de
Santa Catarina, junto à 19a UCRE. Mudou-se para Curitiba.
Na capital paranaense, assumiu a direção da Escola Nossa
Senhora das Graças; administrou o Colégio Marista Santa Maria
e foi SuperintendenteAdministrativo da PUC-PR (pontifícia
Universidade Católica do Paraná), Campus Universitário de São

José dos Pinhais. Hoje, aos 80 anos, aposentado e feliz, reside
em Balneário Camboriú. Curte a vida viajando com a esposa
Marta pelos quatro cantos do planeta.

Professor Páulo Moretti com a esposa Marta
e as filhas: Rosângele Cristina. Rosane e Rose

-(,�
G,upo Lunelll

Família
Corupaense de Poço d'Anta,
Paulo Moretti nasceu no dia
20 de fevereiro de 1932. É filho
de Francisco e Rosa Moretti. O
casal teve doze filhos: Vergílio,
Eugênio, Alfredo, Maurício,
Hilda, Emília, Amábile, Anézia,
Ana, Cecília, Paulo e Luzia.
Paulo foi casado com Leonida
da Silva Moretti (falecida), com
quem teve três filhas: Rosângele
Cristina, Rosane e Rose;
seis netos: João Guilherme,
Andressa, Thiago, Arthur,
Cristiane e Paulo Ricardo; um
bisneto: Lucas. Em segunda
união, Paulo casou com Marta.

o craque
O professor Paulo era um

atac�te que alternava instinto
e razão. Ao lado de Elizaldo

Leutprecht e Raul Driessen,
formavam um bloqueio
triplo, que era chamado de
"Muralha da China". Paulo

possuía uma impulsão vertical
espartana. Dono de velocidade
incomum, no ar inventava

poesia em plena aceleração,
frustrando os bloqueios
mais tenazes, ora cravando
cortadas indefensáveis, hora
com toques sutis, ludibriando
todo time adversário. Foi um
dos jogadores de voleibol mais
espetaculares de seu tempo.

Fica aqui
A homenagem de todos os

jaraguaenses e de todos os
seus ex-alunos, entre os quais
eume incluo. Não conheci

ninguémmais brilhante. Um
sábio. Um predestinado da
palavra exata. Da palavra bonita.
Do verbo encantado. Falando
ou escrevendo, é um príncipe
da expressão. Ao jogador de
voleibol a nossa gratidão!
Nas tardes de sábados e nas

manhãs de domingo, Paulo e

seu time eternizaram o universo
lúdico da nossa infância €

adolescência.
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Rafael Cortez
em março
na Scar·

o palco do Grande Teatro
da Scar recebe mais um

grande nome do humor
nacional. Desta vez é Rafael
Cortez, que vem apresentar
o no stand up "De tudo
um pouco". Cortez é

jornalista, ator e músico. Já
foi assessor parlamentar,
produtor teatral, circense
e de festas infantis. Iniciou

I

a carreira no teatro e

possui DRT de palhaço.
Como músico, Cortez
lançou em 2005 o álbum
"Solo" e, em 2011, lançou
"Elegia daAlma", ambos
com composições próprias
para violão clássico. É
um dos repórteres do
programa CQC - Custe"
o Que Custar, programa
televisivo quemistura

jornalismo e humor, na
Rede Bandeirantes.

O show de humor "De Tudo
UmPouco" temmuito a

ver com a personalidade
multifacetada de Cortez

c e no palco ele improvisa,
interage com o público,
conta histórias e toca

músicas, explorando
todas as mais diversas

possibilidades cômicas.
O espetáculo será dia 11 de

março, às 19h30. Ingressos
já à venda na bilheteria do
Centro Cultural ao valor
de R$ 60 inteira e R$ 30

meia (estudantes e pessoas
acima de 60 anos).
A promoção é de Arnira

Hijaz e Fuel Eventos.

SERTANEJO
Os jovens e

talentosos A1ex e
Willian prometem
um grande show

TheWay Club, de
Iaraguá do Sul, de
propriedade dos

promoters Pepe
Narloch e Thiago
attos, da Fuel

Eventos, completa um ano de

sucesso, de muitos shows, de

milhares de baladeiros e de
noites de casa lotada. E para
comemorar programou para
este sábado uma super balada
com duas grandes atrações que
prometem casa lotada tam

bém. Uma delas é a dupla Alex
&Willian (sertanejo universitá

rio) e a outra é o DJ André Heat

(hip-hop).
André Heat tem 25 anos e

com estilo próprio, trabalha
nos ritmos hip-hop, rap, black
pop e R&B. Ele despontou na

cidade de Blumenau, entrando
nos lines ao lado de grandes no-

mes do hip-hop nacional, que
apresentavam-se em eventos

da cidade e região. Com o apelo
cada vez mais crescente do es

tilo nas baladas, a cena hip-hop
cresceu, em Santa Catarina,
que ansiosa por conhecer mais
talentos do gênero, recebeu o

estilo de André Heat retribuin
do com baladas lotadas e pú
blico fiel. Heat já abriu shows

para artistas nacionais como

Emicida, Slim Rimografia, Mv
Bill, Karol Conka e Cone Crew
Diretoria. Hoje é residente da
LUV Club (Blumenau) e da The
Way. Os sets do DJ podem ser

ouvidos em http://soundcloud.
comidjandreheat. Para videos
acesse: http://youtube.com/
djandreheat.

Já a jovem dupla de irmãos
Alex & William compartilham
sucesso, amizade, diversão

e amor à musica, Depois de
muito tempo cantando em ba

res, festivais, aniversários de ,

diversas regiões e nas escolas
onde estudaram em Indaial!

SC, Alex e Willian já mostra

vam o talento quando solta
vam a voz. Os pais Daniel da
Roza e Noemi da Roza Sales
também sempre gostaram da
música sertaneja, e a dupla de
irmãos cresceu acompanhan
do duplas hoje em dia consa

gradas no cenário sertanejo.
Uma grande paixão que hoje
se torna a própria profissão.

O primeiro CD da dupla
foi gravado em 2000. Em 2009

gravaram o CD Amor Bandido,
commúsicas inéditas e compo
sições da própria dupla. No fi
nal de 2010 a dupla lançou duas
novas músicas que foram mui

to importantes, e muito bem

VlBE
Andre Reat chega cheio.
de estilo e de ritmos

para agitar a The Way

aceitas pelos fãs, "Não vou levar
além" e "Nesse amor me entre

go" atual música de trabalho e

composição deWillian.

Apesar da pouca idade, a

dupla não tem descanso. Já es

tiveram em grandes eventos'

da música sertaneja e fizeram
shows em diversas festas de
Santa Catarina. Conhecidos

pelo astral e carisma nos sho

ws, Alex & Willian prometem
agitar a galera na TheWay.

Os ingressos antecipados
para a balada já estão disponí
veis a R$ 20 (masculino) e R$ 15

(feminino) na Loja Upper Man
(shopping) e nos Postos Mime

(Reinoldo Rau e matriz). Cama
rotes e mesas vips já estão es

gotados, mas restam algumas
mesas na pista que podem ser re

servadas pelo telefone 8433-0083
ou contato@fueleventos.com.br.

DIEGO JARSCHELiDNULGAÇÃO

LOTADA A cena se repete a cada balada, comp..q�....do; qu� a, rJle Way !ilgrada em cheio a ,gal�ra da região

I
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Previsão do Tempo
Canoinhas

T Á
17° 29°

SãoMiguel
do Oeste

T Á
19° 32°

Chapecó
T Á
17° 29°

Joaçaba
T Á
16°29°

o calor dá
uma trégua
A frente fria se desloca pelo
Litoral em direção a São

Paulo, provocando chuva
isolada no início e final
do dia no Litoral e áreas

próximas, com sol entre
nuvens durante o dia. Nas
demais regiões do Estado,
sol entre nuvens e chuva
isolada à noite noVale
do Itajaí e Planalto Norte.
Temperatura amena em
relação aos dias anteriores.

Lages
T Á
15° 26°

. "

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

Jaraguá do Sul
T Á

� 20° 31°

Rio do Sul

T Á
18° 29°

Blumenau
T Á
200300

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
-sn Vento NÃO favorável Noroeste 5km/h CRESCENTE 2912
·9h Vento NÃO favorável Noroeste 8km/h
• 12h Vento NÃO favorável Oeste 7km/h Vento favorável CHEIA 8/3
• 15h Vento NÃO favorável Oeste 2km/h

em dois horários.

• 18h Vento favorável Nordeste 6km/h 80% e MINGUANTE 1413
de possibilidade

·21h Vento favorável Nordeste 6km/h de chuva. e NOVA 22/3
Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
A criação dos maridos
Enquanto criava os maridos, Deus prometeu às mulheres maridos bons,
obedientes, mão abertas, bonitos, inteligentes, carinhosos, sarados,
compreensivos e eles seriam encontrados em todos os cantos do mundo.

E depois Ele fez a terra redonda.

Sudoku
c-

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

.. lli4. j.:\ttt-!.t),s:�!it�h#:i

Florianópolis
T Á
230280

Laguna
TÁ
210270

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Leve guarda
chuva, pode
ser que chova

�/ �

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

antidoto
5. Grupo de duas letras que representa um único

som ou articulação
6. (Rg,) O instrumento da escrita / Um veículo 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 I Nojo
12. Firmar os parafusos e porcas que estejam frou

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

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

vidàdes em vários países
4. Cerveja inglesa fabricada com malte pouco torra

do / Ramo de árvore / Escola Panamericana de
Arte

5. Substância uíillzada como meio de cultura � mi

crorganismos / Re,cipiente para flores / As iniciaís
do músico Gismonti, de "Alma"

6. (Pop.) Dica / Maeapá é a sua capital/Sustenta a

cesta do basquete
7. Construtor de aviões emminiatura
8. O fim do", refi I / Um dos cinco sentidos / (Pop,)

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

uma das extremidades de um arco de círculo ao

raio que passa pela outra extremidade / Diz-se de
ave que difunde sons agradáveis,

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 28°C

. '

SÁBADO
MíN: 21°C
MÁX: 28°C

Use
roupas
leves

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 31°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h32: 1,6m
• 17h26: 1,6m
• Baixamar
• 8h49: Om
• 21h39: Om

Florianópolis
• Preamar
• 3h02: 1,2m
·15h41: 1,3m
• Baixamar
• 7h21: 0,3m
• 21 h21: O,2mTábua

das marés lIajai Imbituba
• Preamar
• 2h59: 1,1m
• 15h16: 1,2m
• Baixamar
• 7�14: O,2m
• 20h16: O,1m

• Preamar
• 1h49: 0,6m
• 13h56: O,7m
• Baixamar
• 8h43: O,2m
• 21h02: Om

2 3 7 B 95 64

2

•

• •
• •

• •
•

• •
• •

• •
•

II
,

II ,

3

4

5

6

7

8

9

iO

11
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OllJnlOS
TODOS OS MESES NAS BANCAS
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lhe Way um ano
Neste sábado a TheWay promove uma mega balada para
consagrar o sucesso da casa, que há um ano faz parte da agenda
dos baladeiros da cidade. Moderna, sofisticada e sempre com
boas atrações, a TheWay caiu no gosto dos jaraguaenses e

conquistou seu espaço. Para comemorar esse marco, o clube

traz o DI André Heat para sacudir a galera ao som de muito hip
hop, além da dupla de sertanejo universitário Alex eWillian

e do DI residente Bibbe Andreatta. Os ingressos podem ser

adquiridos na loja Upper Man ou nos postos Mime (inatriz
e Reínoldo), ao preço de R$ 20 (masc.) e R$ 15 (fem.). Para
reservas, liguem no 8433-0083 ou no contato@fueleventos.com.br

ERIC DE LIMA

Dani GW1dt, Alessandra Roeder e Rude
Corezola na cena do Sacramentum Pub
...................................................................................................................

Acabou
Alô moçada, namadruga do do
mingo a balada fica mais longa!
O Horário deVerão vai chegar
ao fim (ironicamente, com
atraso), não esqueçam de voltar
sessentaminutos no relógio.

estou
ouvindo

João LuizWittkowski,
20 anos, ilustrador

Mr. Catra
Vai dar o que falar, logo mais tem show na Moving Up com um

dos maiores nomes do funk brasileiro. Para agarrar bonde ainda

dá tempo, liguem no 8856-8389 para mais informações.

Jantar do Círculo
Os fãs da culinária italiana já podem
ficar com água na boca: o Círculo
Italiano de Iaraguã do Sul promove
amanhã o primeiro jantar típico de
2012. Os ingressos para o jantar, dá
direito a pratos especiais da cultura
trentina acompanhados de bom vinho,
podem ser adquiridos ao valor de R$ 18

para adultos e R$ 12 para as crianças,
através do 3370-8636 ou 3275-1492

((
((O que é roubar um banco

comparado afundar um?"
Brecht

"

"Só não vai

quem já morreu"
Jaraguaense que estava conectado
ao Facebook no final' de semana
certamente viu a foto abaixo:

O trio elétrico solitário no calçadão de
Iaraguá virou piadinha, claro. Se de fato
o veículo estava lá aperias com função
alegórica para a publicidade dos even
tos da noite, isso passou ignorado pela
moçada. Commais de 120 compartilha
mentos, a foto chegou facilmente aos

olhos de mais de 100mil pessoas.
E o que sobra para o Carnaval da cida
de? Paramanter a força conquistada até
então, a gente sugereplanejarmelhor as
ações de publicidade ano que vem.

,

ELTON MELCHIORETTO

I
Larissa Hubner e Antonio de Souza

descontraindo em happy hour no
Ma:daJ.ena Chopp & Cozinha

Quinta-feira 23/2 .. ,.-

• 22h - Quinta do Pagode I Shaw com Puro Sentimento I

DJ Felipe Adriano I Elas free até as 23h30
locai: London Pub 13055-0065

• 22h - Mr. Catra I DI Adrian P.
Local:Moving Up, em Schroeder 18856-8389

Sexta-Feira 24/02
• 22h - Rock com banda Nobilis I DJ Felipe Adriano
Local: London Pub 13055-0065

• 22h - Shaw comEder& Francisco I DJAlan I Elas free até as 23h
Local:Upper Ploor, emGuaramirim 1 9912-5911

• 22h - ProjetoVácuo Live I DI Erick Iansen I DJ Edu Schwartz
Local:RoamMusic &Arts 13361-3121

SábadQ 25/02
• 22h - FestaYoung Blood I DJs Miro, Betiatto e Laiz Luz I
When Boys Talk Crew I Eletrolab
Local: London Pub 13055-0065

• 22h - Festa do Hawai I Shaw com Léo Lima & Banda I

DJsAdrian P. e EddyAmaranto I Elas free até as 23h30
Local: Moving Up, em Schroeder 18856-8389

• 22h - Aniversário 1 Ano I Shaw comAlex&Willian I

DIs André Heat e Bibbe Andreatta
Local: TheWay 1 8433-0083

Domingo 26/02
• 21h30h - Domingo Sertanejo I Shaw com Elton & Fernando
I DJ Felipe Adriano I Elas vee até as 22h30
Local: London Pub 1 3055-0065

DIVULGAÇÃO
,

I

J

RickyRyan
Para quem já está

programando a balada do

próximo final de semana
a gente deixa a dica: tem
evento top marcado para
dia três de março, com
o DI argentino Ricky
Ryan, na pista do club
Patuá Music. Galera da
casa manda o recado,
a bilheteria está uma

Celio Den Hur e CamiIa loucura, e a reserva de

Mengarda fazendo um belo m�sas está praticamente

par na Festa dos Aquarianos, esgotada. Liguem �o
no DMT Pub emGuaramirim./ �973-386� para mais

................................................................: �.:.:.: , . : _. .ínformações.
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TilD tilD
Hoje a veterinária Daniela

Brecht, tem um motivo a

mais para comemorar. Pois é
bem nesta quinta-feira, 23 de

fevereiro, que o Consultório
Veterinário Amizade, um dos
mais festejados de Iaraguâ do
Sul e região, está completando
cinco anos de sucesso. Para

béns, Daniela!

UPPER k\d�

Pensando bem...

As únicas pessoas de que você

precisa em sua vida, são aquelas
que provam que precisam de
você, na vida delas.

Solito
Um figurão da cidade ficou
tristinho da vida com a pouca
frequência de amigos ao café da
manhã que mandou servir, ontem
em sua loja. Também, né, mano,
em "[!lena Quarta-feira de Cinzas?

Niver da Adri
Não ousem esquecê-la: a minha
amigaAdriana Cerutti que,
aliás, está contando os dias para
ser mamãe pela primeira vez, é
aaniversariante mais festejada
de hoje. Mil vivas!

R. Hilugü BllOl:Jm, 442 - coo,t'r<DJ
W!>N'vw.Jt01if,o.sm0l1iel·_cofTm·.Ib,tr

Moa Gonçalves

NOVAMÃE Adriana Cerutti, a futura mamãe,
é a grande aniversariante de hoje

Avida é
uma peça
de teatro

que não

permite
·ensaios.

Charlie

Chaplin

BALADA
Priscilla

Goncalves
e Ferilallda

Berezuki nos
corredores

_das baladas
da moda
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adoMoa
Leitor do dia
o leitor fiel de hoje é o

grande amigo DurvalVasel
Filho, Q Zinho, que arrasou
neste Carnaval e que sempre
lê esta coluna para ficar

por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu

mesmo, irmão.

Arrasaram
As irmãs MariaAlice eMaria
ClaudiaAguiar fizeram sucesso

no carnaval de São Francisco,
arrasando corações.

Lista
o advogado Marcelo Piazera
e Renata Faria, os noivos mais
comentados da temporada
deixaram a sua lista de
casamento na não menos

badalada, Composée.

Scondidinho
Na sexta-feira, a partir das
18h, será inaugurado, no
Grêmio Esportivo Iuventus,
um espaço paramovimentar
a galera que curte esporte,
cerveja e jogarmuita conversa

fora. Moisa, proprietário do

Scondidinho, é quem vai
comandar o babado.

J

moagoncalves@netuno.c�m.br

Macarronada
Os convites para a 4°Macarronada Beneficente do Moa, que acontece
dia 31 de março, a partir das Uh, na Fuel Living, já estão sendo
comercializados. O valor é R$ 10 e dá direito a saborear a massa com

quatro tipos demolhos preparados com esmero pela Casa daNonna
e Tato Branco. Onde comprar? Na Revista Nossa, Capital Imóveis, nas
lojas UpperMan (shopping e Calçadão). Mais informações: 3370-2900.

Grupo BCC na Arena
Hoje à noite às 20h, a galera do BCC - Bola, Comida e Cerveja,
comandada por Tato branco, no Complexo Esportivo Jaraguá,
depois da tradicional pelada, a pedido da diretoria da AD], vai

prestigiar o jogo amistoso entre CSM - Iaraguá X Corinthians/ SP.
MAURICIO HERMANN

SORBISO MayaraVieira, no London,
abre sorrisão para coluna de hoje

Pontualidade, eficiência,
conforto f! segurança,
agora, de f1fi) a "tatl

SEGUROS
GARCIA

473371-1·788

PIT STOP Elis e Julio Garcia,
no Restaurante Madalena

FUEL ThaisWatzko, toda linda,
em pose exclusive para coluna

Ingo Reck
O saxofonista jaraguaense Ingo
Reck, que acaba de reeditar mais
um CD,' todos os domingos ao

meio dia, faz um show à parte no

Restaurante Bimbo's, nos fundos
do Posto Marcolla.Vale conferir.

. Dica de

quinta-feira'
Curtir o delicioso almoço
no Restaurante do Parque
Malwee. Amelhor comida

alemã do sul do mundo.

Corte &; Brinque
o salão de beleza infantil Corte
& Brinque, inaugurado no final
de semana em Iaraguá do Sul,
é o assunto principal entre as

mamães descoladas da cidade.
O sucesso é tanto que quase
esgotou os espaços da agenda·
dos profissionais de plantão,
na primeira semana. 'Que saber
mais? Ligue para 3022-1422 ..

Te contei
• Começou o maior torra
torra na lojaDonnaAnna.
As recheadas prateleiras,
cabides e araras estão
com descontos de 60%.
Vai perder?

• No próximo sábado
é o dia do "Sim" de
Rodrigo eMichele
Ibanez, leia-se Subway..e-:

.• Alexandre Hintz,
que está curtindo
temporadana Europa,
antes de retornar a Bahia,
aterrissa dia 28; em
Iaraguâ do Sul. Vem rever

, amigos e a mãeAnita.

• Estão namorando
novamente Carlos Parias
e a bonita loiraAmanda
Meiet: Agora é para valer!
Marcaram a data de
casamento para o final
do ano.

• O den. tis ta dr. Alfredo
Guenther também está
cuidando da sua forma
física. Ontem pela manhã,
bem cedinho, caminhava
nas calçadas da cidade.

II Seja voluntário,
doe sangue.
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Acho que de todos os povos do mundo,
o brasileiro é um dos que tenha a es

tima mais baixa e desvalorizada. Mesmo

que nenhuma peste ou guerra tenha
nos abalado nas últimas décadas, ainda
assim nossa gente é uma das menos
acredita em si e no próprio potencial.
Todos os dias, nas redes sociais, pre
senciamos demonstrações do descrédito,
como mensagens, fotos e montagens
compartilhados aos milhares.

Talvez não sejamos mesmo o país com
o povo mais crítico do mundo. Mas, como
latino-americanos que somos, sabemos

que tudo pelo passamos é resultado de
um processo histórico que nos deixou um

passado de duas ditaduras, colonização e

décadas em que o voto foi um instrumen
to de manter o poder de alguns coronéis
Brasil afora. Se o povo não é um dos mais
"revoltados", é uma herança triste e dolo
rosa deixada por séculos de exploração.

- No entanto, esse fenômeno que acom

panhamos pela internet, de uma cres-

'Novelas

Crônica

Festas e comodidade popular
cente crítica ao nossomodo de viver seja
um sinal forte de que precisamos mudar.
Mas também pode não ser nada e somen

te um grupo de pessoas que preferiu se

manifestar pela rede e encontrou aí uma

solução para suas frustrações. É_ da inter
net que nascerammovimentos como "os
novos caras pintadas", que foram às ruas

protestar contra a corrupção. Nada contra
àmanifestação, é livre e de direito de to-

"
.

Nessa época, todo mundo
aproveita as folgas e depois
aparece um pouco na internet

para dizer que os brasileiros
são pessoas acomodadas que

só pensam em Carnaval

dos. No entanto, o foco talvez um pouco
ambicioso. Quem sabe se essas pessoas
mirassem algo mais próximo, como a

Prefeitura ou a Câmara de Vereadores?

AQUELE BEIJO - GLOBO
Claudia conta para Amália que Lucena a chantageou para que ela se afas

tasse de Vicente. Felizardo e Locanda ironizam Olavo por causa de Marieta.
Maruschka obriga Rubinho a visitar Grace Kelly. íntima sai do palco com Gracio
sa, assim que Belezinha sobe com a faixa de Miss Covil do Bagre. Alberto avisa
a Sarita que passará parte de seus bens para Rubinho. Damiana não aceita se

casar com Valério, -rnas Felizardo contraria a irmã. Sebastião bebe o suco que
Estela prepara para Otília. Raíssa acredita que seu marido está embriagado e o

deixa sozinho na quermesse. Estela obriga Sebastião a contar sua senha para
ela. Taluda sobe no palco para cantar. Vicente acorda da cirurgia.

A VIDA DA GENTE - GLOBO
Jonas expulsa Cris de sua casa. Júlia faz as fotos para a campanha. Lourenço

leva Tiago de volta para casa. Cris pede para Lourenço ficar com Tiago até que ela
se organize. Matias conta para Lorena que foi mandado embora porque foi flagrado
beijando Cris. Eva fica satisfeita ao saber que Jonas foi traído. Vivi deixa Cris sozinha
em um restaurante. Sofia tenta convencer Ana a voltar a treinar. Suzana tenta con

versar com Cícero. Cris fica revoltada com o acordo que Jonas lhe propõe.

FINA ESTAMPA - GLOBO
Deborah rejeita Quinzé. Tereza Cristina vai ao Brasileiríssimo.para falar sobre

o casamento de Amália com René. Beto Junior chega ao prédio de Esther e Beatriz
avisa que está no apartamento da rival. Zuleika fala para Dagmar que é noiva de
Wallace e exige que ela se afaste. Juan Guilherme diz a Letícia que mandará Chiara
de volta 'para a Itália se ela estiver curada. Esther pede para Paulo deixá-Ia conver
sar com Beto Junior na Fio Carioca. Beatriz implora para ver Victoria. Daniel grava
Solange cantando com a ajuda de um amigo. Danielle ensina como Enzo deve se

comportar à mesa. Celina afirma que Victoria vai morar com Pedro Jorge, assim
que Esíherperder a guarda da menina: Dagmar reclama do tratamento que Alberto
dá a Jackelaine. Amália mostra seu vestido para Patrícia e Teodora. Dagmar vai à
Fashion Motos. Esther afirma a Guaracy que lutará para provar que Victoria é sua

filha. Tereza Cristina ftagra Pereirinha tentando abrir o seu cofre.

VIDAS EM JOGO - Record
Ernesto fica irritado enquanto Severino se diverte. Após uma discussão omilio

nário decide ir embora, mas antes de sair, dá um beijo no rosto de Divina. Ernesto
fica enfezado. Jorge vai até a casa de Carlos atendendo a seu chamado. O que o mi
lionário não esperava era encontrar Francisco e Rita, que cobram satisfações sobre
o falso álibi. Lucas descobre 'através de Patrícia e Juliana, que no dia do assassinato
de Augusta, Carlos marcou um encontro com Cleber, mas o bandido fugiu. Jorge
tenta explicar sua história para os amigos. Daniel decide ir até o ex-presidiário para
avisar que Divina não vai embora tão cedo. Mesmo irritado, Ernesto decide esperar.
Raimundo pede a ajuda de Lucas e Juliana com os preparativos da festa.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Os médicos tentam reanimar Amanda. Olavo e Vitor chegam à mansão e

Lucy conta que Amanda sofreu um acidente enquanto cavalgava. O médico tran

quiliza Eduardo ao dizer que Arnanda ficará bem, mas um ponto da cirurgia se

rompeu e ela teve uma outra hemorragia. Olavo decide ir até Morro Grande para
saber o que se passa com Amanda. Vera conta a Aline que Amanda sofreu um

acidente. Aline finge ficar desolada. Vera conta que Olavo, Vitor e Lucy foram

para Morro Grande. Michel comunica a Eduardo que correu tudo bem com a

cirurgia de Amanda. Eduardo visita a mulher no quarto. Camila diz a ninho que
os ensaios estão cada vez mais massantes. Dinho fala em vender ecstasy nos'

clubs, Amanda acorda e Eduardo diz que a cirurgia dela foi um sucesso. Debilita

da, Amanda afirma a Eduardo que para o azar dele ela ainda está viva. Ela pede
para Eduardo acabar com tudo de uma vez, pois não quer sofrer a prestações.
Olavo, Lucy e Vitor chegam ao hospital que Amanda está internada.

·0 resamo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras ..

Clique do leitor

Criticar a corrupção do país e acomo
dação do povo brasileiro é mais divertido

quando se um estudante que acabou de
entrar na universidade e descobriu um
mundo. Mas só cabe a ele descobrir tam
bém que esse novo mundo é restrito a um

número muito pequeno de pessoas. Tal
vez aí esteja outraexplicação para a baixa
adesão da população nas manifestações.
O povo pode não ser tão acomodado, ele
só não teve acesso à um leque de infor

mações que o fizesse mais crítico.
Mas agora é Carnaval, não é? Ou pelo

menos acabou antes de ontem. Nessa

época, todo mundo aproveita as folgas,
as festas e depois aparece um pouco na
internet para dizer que os brasileiros são

pessoas acomodadas que só pensam em

Carnaval. É aquela coisa, olha como é
divertido criticar e mergulhar no senso

comum para disparar frases de efeito
sobre a nossa ainda recente democracia

participativa, que ainda dá os primeiros
passos rumo à liberdade.

Se você fotografou algo interessante e �
quer compartilhar conosco, envia sua k::QId

foto para contato@beatrizsasse.com.�r.

Muito vento e uma nuvem negra gigante assustaram
os moradores de Jaraguá do Sul no fim da tarde de terça-feira.

Mas ao contrário do que se anunciava, a chuva e a

trovoada passou de leve. Foto de Beatriz Sasse.

Aniversariantes
23/2
Adolfo MW Kopmann
Alvaro A. De Souza
Andreia W. De Souza
Andréia Weillei De Souza

Angelica Hinsching
Benicio Giacomozzi
Camila Fabiane Piva
Cláudio Luiz Viergutz
Cristiano De Paulo
Denise M. L Scholl

Diogo Glabowsky

Domani Wille
Edi C. Natali
Edimara Novaes Pittow
Edimara Novaes Pittow
Fernanda Alguini
Gelson Da Maia
Gisela Drews Kopmann
Helena Rodrigues
Heloisa Rodrigues
Igor Mathias
Julia Elise Miotto
Juliano Gasperi

Karim Rosley K. Bridi

Ketlyn Naira da Silva Vieira
Leandro Machado
Mariano Schwircoski
Maurício Baratto
Nara E. Beltramini

Olaga Franzner
Renata A. Wackerhage
Roniérison Parma
Silvio Elemar Campreghaer
Simone B. H. Borkl
Vanessa Borges

CD:
Amor de Alma
Victor & Leo

A dupla sertaneja que tem
estilo único lança novo
trabalho, "Amor deAlma".
Produzido e arranjado pela
própria dupla, também
conta com aparticipação da
cantora Paula Fernandes. A

primeira música de trabalho
carrega o nome do disco,
"Amor de Alma". É belíssima
e tem a cara do projeto:
intenso e apaixonante.
Victor & Leo acumulam
mais de dois milhões de

cópias vendidas na carreira.
Com shows sempre lotados,
atingem públicos de todas
as classes e idades. Possuem
oito CDs e dois DVDs;além
de dois documentários,
um em espanhol e outro
lançado em 2010 em

português. Todos os singles
já lançados alcançaram
o primeiro lugar nas rádios
do segmento.

LIVRO:
O Verão e a Cidade
Candace Bushnell

Carrie acaba de entrar
em um curso de redação
e está começando a dar
os primeiros passos na
carreira de escritora. Ao seu

redor, há uma infinidade
de vizinhos malucos, lojas
e festas fantásticas, além de
um certo caramaravilhoso

que resolveu surgir em seu

caminho. Mas deixar de
ser uma garota do interior
fica aindamais complicado
quando é preciso conciliar
os problemas do passado e

as promessas do futuro.
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Cantora gTávida
cai e se machuca

Claudia Leitte que está grávida ·do se

gundo filho, caiu e se machucou na apre
sentação .no circuito Campo Grande, na
terça-feira. A cantora ficou com a perna di
reita "lascada", como ela própria descreveu.
Ela seguiu o espetáculo com animação,
reiterando estar bem. De acordo com sua

assessoria, a artista pisou num desnível na

plataforma do trio, sofreu uma escoriação
na perna direita e recebeu atendimento.

A seLVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

MENftRAS QUE" CQJTAIV\OS No CARNA\lAL:
�NA9AL
,AMBEP\(
CULítJAA.

SR CHORuMe,
o Que ACONTeceu COM
O NOVO SISTeMA De

RAMAIS PARA
CADA MeSA�

Cinema
JARAGUÁ DO SUL

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

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

• Cine Breithaupt 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -14hl0,
16h,17h50, 19h40, 21 h30

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1 (3D)
• Motoqueiro Fantasma 2 - Dub. - 13h30, 15h40 - 12 anos

• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 17h50, 20h, 22hl0
- 12 anos

• Cine Neumarkt 2
• A Invenção de Hugo Cabret- Leg. -14h, 16h30, 19h10,
21h50

• Cine Neumarkt 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 13h35,
15h30,17h30, 19h30, 21h30
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 15h, 17h,
19h, 21 h (22 e 23/2)
• Cine Neumarkt 4
• Filha do mal - Leg. - 14h, 19h '::-16 anos

• Histórias cruzadas - Leg. - 16h, 21 h
• A mulher de preto - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 -14 anos

• Alvin e os esquilos 3 - Dub. - 13h45
• O Despertar - Leg. - 19h50, 22h - 14 anos
• Viagem 2 - A ilha mist�riosa - Dub. - 15h45, 17h45

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Reis e ratos - Nac. - 14h30, 16h45, 19h20, 21 h40 - 14 anos

• Cine Norte Shopping 1
• Motoqueiro Fantasma 2 - Dub. - 3D - 13h45, 15h50,
18h,20hI5,22hl0

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

• Cine Norte Shopping 3
• A Invenção. de Hugo Cabret - Dub. - 3D - 13h30, rem 0,
18h50, 21h30

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

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

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

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

Tirinhas

roi.ArIlQR
APR\MEIRA
VISTA, ""'NA!

JOINVILLE

• Cine Mueller 1 (3D)
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 13h30, 15h30,
17h30,19h30,21h30

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

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

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

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

Em 1921, a Inglaterra sofre com as perdas e o
luto deixados pela 1 a GuerraMundial. A cética
Florence Cathcart, especialista em desvendar

fenômenos paranormais, échamada para visitar
um pensionato e explicar as visões dofantasma
de uma criança. O caso, porém, colocará em
dúvida tudo aquilo em que ela pensou acreditar
até então. Um inquietante thriller que promete
também emocionar o espectador.

• Cine Garten 3

·Adamadeferro-Leg.-14hI5, 16h30, 18h45,21h

• Cine 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

•

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

• Cine Garten 6 (3D)
• A invenção de Hugo Cabret - Dub. - 13h40
• A invenção d? Hugo C�bret - Leg. -16h20, 19h, 21h40

Atriz é vista
com ultrassom

Drew Barryrnore levantou novos rumo
res de que pode estar grávida do primeiro
filho..As informações são do site TMZ. A

atriz foi fotografada na terça-feira, saindo
de uma consultamédica com o que parece
ser o resultado de um ultrassom nas mãos,
em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Para
aumentar as especulações, o representante
da atriz se recusou a pegar ou confirmar a
história. "Sem comentários", disse ao TMZ.

Beijos ftagTados em
Carnaval na Sapucaí
ClaudiaRaia resolveu. assumir o romance
com JarbasHomem de Mello, seu parceiro

nomusical "Cabaret"A atriz foi flagrada aos
beijos com o atór durante Carnaval no Rio.

A atriz ainda não confirma o namoro, mas não
esconde que vivem um romance. "Avida é feita l

de selinhos. O Jarbas é uma pessoa que eu amo,
além de serum grande talento" disseClaudia

.

que foi casada 17 anoscomEdson Celulari.

Pattinson fala
sobre Crepúsculo
A possibilidade da Saga Crepúsculo ter

continuidade, deixou os fãs com uma dú
vida: será que Robert Pattinson toparia ser

Edward mais uma vez? Mas a declaração
que o vampiro deu não foi nada animado
ra: "Estoumuito curioso para saber se Ste

phenie vai mesmo escrever um novo livro,
mas acho que eu provavelmente

-

estaria
velho demais. Eu já estoumuito velho. Mas
ainda assim é interessante", disse Pattinson.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

1· Vista a sua melhor roupa, cuide mais de sua

aparência e demonstre às pessoas ao seu redor que
você está presente e com disposição de sobra para
conquistar seus objetivos. No amor, aproveite para
demonstrar seu carinho a quem ama. Cor. laranja

� TOURO

U No emprego, e melhor se dedicar a atividades que

possa desenvolver sozinho(a). Podem surgir convites
profissionais, então, consulíe pessoas experientes
antes de aceitá-los. No romance, troque confidências
e se aproxime da pessoa amada Cor. bege.

][ GÊMEOS
Evite se envolver nas inbigas que estão ao seu redor,
inclusive no ambiente profissional. Tente manter o
foco em seu grupo de trabalho e vai evitar confusões.
No relacionamento, demonstre sua confiança com
palavras e ações. Cor. verde-claro.

� CÂNCER
� Aproveite para pensar novas estratégias profiSSionais

e dê os primeiros passos em busca do crescimento

profissional. Compartilhe seus sonhos e faça planos
com a pessoa que ama, essas atitudes darão mais
ânimo e alegria ao relacionamento. Cor. vinho.

..[) LEÃo
UL É bom sonhar, mas é preciso manter os pés.no

.

chão quando o assunto é finança. Se tiver dúvidas,
opte por caminhos seguros. Antes de aceitar
propostas profissionais, avalie os riscos. Exercite sua
sensibilidade e curta a sua cara-metade. Cor. roxo.

ln\ VIRGEM
I l_f No campo profissional, evite se comprometer com

tarefas que não são de sua responsabilidade ou pode
perder o foco. Em !amilia, há sinais de boas notícias.
No campo afetivo, viva seu amor com simplicidade,
sem se preocupar com os outros. Cor. creme.

Nelly Furtado
confirma novo disco
Através do site oficial, Nelly Furta

do resolveu acabar com a curiosidade
dos fãs. Ela já havia contado que estava

em estúdio produzindo um novo traba

lho, mas não revelou quando pretendia
lançá-lo. "T.S.I o álbum chegará neste

verão", postou ela, referindo-se ao verão

no hemisfério norte. A cantora canadense
acaba assim com um jejum de quase seus

anos sem lançar um novo álbum.

.n. UBRA
- Neste dia, dê mais de atenção à sua qualidade de vida

Tensões astrais podem fazer sua energia diminuir e
causar desavenças. Tente não levar problemas do
trabalho para o romance. Assim, evitará dissabores no
convívio com sua cara-metade. Cor. prelo.

m ESCORPIÃO
I I L. No emprego, poderá encontrar soluções eficientes

para antigos problemas. Defina como deseja curtir
suas horas livres. Seguir a preferência dos amigos
pode não ser uma boa ideia, dê a sua opinião. A paixão
está recheada de emoções: aproveite! Cor. rosa.

• " SAGITÁRIO
.

)(.
-

Deixe-se contagiar pela expectativa de alcançar
objetivos maiores. Tenha fé e confiança em seu

potencial. Há mais lucidez em suas avaliações, embora
deva se voltar para os sonhos da !amilia Na paquera,
sentirá atração por alguém especial. Cor. amarelo.

YL CAPRiCÓRNIO
.

P Dê mais atenção ao que se passa ao seu redor,
sobrebJdo em casa e no ambiente de trabalho.
Tenha paciência ao lidar com as pessoas próximas e
demonstre a sua dedicação capricomiana, Não deixe
de expressar carinho à sua cara-metade. Cor. laranja

� AQUÁRIO
� Você vai passar boa parte do dia fazendo planos para

ganharmais dinheiro. Será necessário Iomar algumas
atitudes na resolução de seus problemàS, mas evite
envolver oUtras pessoas. No amor, tudo indica que os
sentimentos serão renovados. Cor. vermelho.

PEIXES
Mantenha distância de' inbigas e de problemas. É hora
de dar mais atenção aos seus próprios interesses.
Não se (jeixe influenciar pelo que os outros acham
que é melhor para você.Adois, ótimo periado para
compartilhar carinho e sentimentos. Cor. pink.
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cea .,I.
Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

Tábita Bortolini
comemora

aniversário no
dia 26 e recebe os

parabéns de seus
pais Ivo e Tude e de

toda sua família, que
lhe desejam muitas

felicidades, muita
saúde emuita paz..

Luana Gruber e

Douglas BoBauf
comemoram

cinco felizes

anos de namoro

.
no dia 24.

"Nada que é
feito com amor

é pequeno ou
sem valor."

Marcelo llarmel

cõmemora
20 anos, no

dia28. Quem

deseja muitas
.

felicidades é
a namorada

Daniela, os pais,
amigos e demais

familiares.

Pedro Hemique Berrl
completa oito anos no

dia 25. Papai Paulo
Roberto (BetolFB
Foto��s),�

Rose e mana, Ana Flávia
enviam os parabéns

Hemique Voigt
comemorà cinco anos

dia 24. Os pais Ricardo
e Alessandra, os avó�
e demais familiares

desejam muitas

alegrias e saúde

Amazon pode lançarKindle
noBrasil porR$ 200

De acordo com o The NextWeb, a Amazon tem planos de

lançar em breve o leitor digital Kindle no Brasil, com preço

sugerido de R$ 200 reais. Além do território brasileiro, o Ja

pão seria outro país que a empresa tem interesse em inves

tir. Tecnicamente, o aparelho já estava disponível no Brasil

pelo site daAmazon por cerca de R$ 550 no modeloWi - Fi (a
compra já pode ser efetuada pelo site da companhia, des-
de que o cliente tenha um cartão de crédito internacional).
Contudo, a grande diferença do possível lançamento em

terras brazucas, além do preço (nos.Estados Unidos, o produto é

vendido por US$ 80), seria a comercialização do leitor digital com suporte ao português
falado no Brasil. Apesar da empresa não confirmar a informação, a versão brasileira do

Kindle seria apenas comWi - Fi. Dependendo das negociações, o lançamento estaria pre
visto para março ou abril, mas o prazo pode se estender para junho ou julho deste ano.

• •

Nuvem superlotada
Cem milhões. Não, esse infelizmente

não é o saldo da sua conta nem o número

impresso no seu holerite. Há alguns dias,
durante a conferência de internet e tecnó

logia da Goldman Sachs, o CEO da Apple,
Tim Cook, anunciou que o iCloud já con

ta com mais de 100 milhões de usuários.

Se considerarmos que no mês passado o

serviço tinha 85 milhões, ele ganhou algo
em torno de 15 milhões de integrantes
em apenas 21 dias. Cook ressaltou que
o iCloud não é apenas um produto, mas
uma estratégia da empresa para a próxima
década. Para quem não sabe, o iCloud ar

mazena suas músicas, fotos, documentos,
etc. e envia tudo, via tecnologia push, para
todos os seus dispositivos.

Videoclipe caseiro
Se você tem um iPhone, iPad ou iPod

Touch e curte gravar suas próprias atua

ções - ou as daquele seu amigo, ou até do
seu cachorro - ao som de suas músicas

preferidas, vai gostar desse App. O Video
. Star, aplicativo gratuito, facilita o traba

lho árduo e chato de editar as gravações e

de sincronizar o vídeo com a música. Ele

mesmo vai filmando a atuação enquan
to rola o som no próprio aparelho, e vem
com uma penca de filtros e efeitos para
incrementar o resultado, final. Nada mais

te separa do estrelato, _principalmente se

você fizer suas próprias músicas.

Chupa Cabra Digital
Spy.Win32.SPSniffer foi comentado até

pelo blog daKasperskyLabs e émuito mais

fácil de "instalar" nos terminais dos cai

xas de lojas do que os tradicionais "Chu

pa Cabras" usados em caixas automáticos
. de banco. As bandeiras de cartão já foram
alertadas sobre o problema e estão atrás

de atualizar o firmware das leitoras para
. evitar' esse tipo de fraude.

A fatura do cartão de crédito chegou
cheia de compras estranhas e valores ab

surdos? A culpa pode ser daquela vendi

nha do seu bairro, ou do posto de gasolina.
Não que eles ajam de má fé, mas podem
ter sido infectados por um Trojan que in

tercepta a comunicação entre a leitora e o

terminal do caixa e envia os dados do seu

cartão magnético para: .carders. j(D Trojan- ;
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Nova gestão
Maior desafio é
atrair associados

"
É lógico que a pessoa
que cai na fila do

SUS, que depende de

algo público, não tem .

o mesmo atendimento

que existe em uma

clínica privada.

tacar dois deles. O ABO Duas Rodas, que
acontece cerca de cinco vezes ao ano em

escolas de comunidades carentes, reunin
do atividades de teatro, palestras educa

tivas aos pais e filhos, facadas na preven
ção e orientações sobre a saúde bucal, e
a Ação Comunitária daWeg, onde monta
rnos um escovódromo, trazemos acadê

micos voluntários da Univille, que fazem
a orientação à comunidade sobre saúde

OCP: E quais são os destaques da pro- bucal, fazem exame clínico, orientam se há

gramação de atividades para 2012? algum problema ou não. Os dois eventos

Jonathan: Todas as primeiras terças- têm atendimento gratuito.
feiras do mês há uma reunião, além de

,

palestras a cada bimestre. Mas a primeira c _

OCP: Como você comentou, a odon-

atividade 'científica do ano, ocorrida no dia tologia requer urna atualização constante

14 de fevereiro, foi uma palestra com o pro- de conhecimento do profissional. O que
fessor doutor da Universidade Federal de é possível destacar de mais moderno na

Santa Catarina, Guilherme Carpena Lopes. área hoje, desde capacitação profissional a
O evento foi essencial para atualizar conhe- equipamentos tecnológicos?
cimentos em relação a evoluções das técni- Jonathan: Com relação aos equipamen
cas e novidades do mercado. O profissional tos, acredito que é a endodontia mecaní

quando se forma, acaba se desatualizando zada, acelerando potencialmente os trata

com o tempo e percebe que a área evolui mentos. Procedimentos que durariam de

em certos aspectos que o profissional pode duas a três sessões de uma hora, por exem
desconhecer. Se você não corre atrás do co- plo, podem ser feitos em uma sessão só,
nhecimento, você fica a ver navios. Por isso substituindo a técnica convencional. Isso é

que pretendemos realizar outros eventos fundamental para-o paciente, já que hoje a

como esse, para oferecer essa atualização população não pode "perder" tempo.
aos profissionais da região. Queremos pro- Temos percebido na região e no Brasil,
mover um ciclo de palestras de atualização que os profissionais procuraram se capa
no segundo semestre, reunindo temas da citar nas áreas que geram mais recursos ao

atualidade sobre áreas como farmacologia, consultório, como a ortodontia (por causa
dentística e situações de emergência. de aparelhos). Agora a "moda' é a questão

dos implantes, coisa que poucos profissio-,
nais faziam há 15 anos e hoje praticamente
todo consultório oferece esse tratamento.

O paciente, obviamente, precisa tomar cui
dado na hora de escolher um profissional e

OCP: E de que forma a adesão de novos
associados será incentivada?

Jonathan: Pretendemos estimular as

adesões através de um desconto na mensa

.lídade no primeiro ano. Hoje cobramos R$
50 mensais para os associados. Para o re

cém-associado, a taxa será de R$ 35, dando
direito à participação em todos os eventos,
reuniões e palestras promovidas pelaABO.

OCP: E quais são as atividades de cunho
. social desenvolvidas pelaABa?

Jonathan: Dentro dos eventos sociais

que a ABO já tem realizado, podemos des-

MARCELE GOUCHE

.-,'�

O curitibano Jonathan Haisi

Mandalho assume a nova

diretoria da ABO - Regional
de [araguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Tita Prettí

Empossado no dia4 de outubro de 2011,Jonathan HaisiMandalho, 35 anos, as
sumiu no irúcio deste mês a nova diretoria

da Associação Brasileira de Odontologia
Regional de Jaraguá do Sul, unidade que

abrange todos osmunicípios damicrorre
gião. Natural de Curitiba (PR), Mandalho

possui formação em Odontologia pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa e

especialização em Periodontia. Ao OCp, o

presidente fala sobre os principais desa
fios da nova gestão e analisa a odontologia
na região. Confira a entrevista:

OCP: Como ocorreu sua posse na ABO

e qual é o cenário da atuação da associação
na região?

Jonathan: A associação existe em Iara

guá do Sul desde 4 de junho de 1980. Entro

substituindo o ortodontista José Ambró
sio dos Santos Neto, que agora assumiu

como delegado do Conselho Regional
de Odontologia (CRO) de Iaraguá do Sul.

A escolha, teoricamente, seria por elei

ção, mas não há muitos interessados em

assumir a responsabilidade. Formamós

uma chapa com dez profissionais da área

e foi realizada uma votação entre os 135

associados. O mandato durará dois anos

e o principal objetivo da gestão é tentar

aumentar a quantidade de associados, já
que nas últimas gestões percebeu-se um

decréscimo nesse número.

OCP: E a que se atribui essa dimi-

nuição? <,

Jonathan: As pessoas pagavam as men

salidades, mas percebiam que não tinham

retorno para aquele investimento. Então

pretendemos incrementar a agenda de ati

vidades, para todos os meses realizar algum
evento, seja científico, esportivo, benefi
cente ou comunitário, porque aABO pode
abrangermuitas áreas dentro da comuni

dade. Nossa prioridade é fortalecer a clas

se, atualizar os conhecimentos, promover
eventos para a integração dos profissio
nais. Os profissionais da saúde necessi

tam de uma redede relacionamento gran
de, ou seja, em algumas especialidades
precisamos de opiniões diferentes, e os

encontros da associação podem auxiliar

nesse processo.

f
'

!
'.. i
J�,
sempre procurar um especialista. Têmmui

tos dentistas que fazem cursos, acham que
sabem fazer e aí que os erros ocorrem.

OCP: Percebemos que a saúde bucal

tem recebido mais atenção dos governos
nos últimos anos. Qual é a sua avaliação
sobre os investimentos em saúde bucal

no setor publico, como laboratórios e

postos de saúde?
Jonathan: Evoluiu muito de cinco anos

para cá, houve urn investimento alto da par
te do Governo Federal.aqui na região, com a

criação do Centro Vida, oferecendo especia
lidades à comunidade. É lógico que a pessoa

que cai na fila do SUS, que depende de algo
público, não tem o mesmo atendimento que
existe em urna clínica privada. Então se a si-

'

tuação é urgente, emmuitos casos o paciente'
ainda se faz refém do sistemaprivado, porque
opúblico não oferece algumas especialidades,
como o caso de próteses, cirurgias de reabili
tação, casos mais complexos que o SUS não

abrange. O serviço público ainda não atende

a demanda, seria preciso mais profissionais
para que a população não precisasse esperar
tanto tempo para ser atendida.

OCP:Você falou que, por exemplo, pró
teses não são atendidas pelo SUS. Não é

questão estética, mas de saúde pública.
Você acha que nessa questão o governo
ainda poderia abranger urn pouco mais

para atender a população?
'

Jonathan: Poderia sim, sei que há algu
mas clínicas do governo que oferecem esse

serviço a comunidades carentes, mas não

são todas. "Fala que se complicaria porque
faz parte do serviço privado".
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. Ponto de Vista
Cristiano MahfudWãtzko. escritor

Um gesto de amor!
Na semana passada, fui jun

to com a minha namora

da, Ieanini, para uma consul
ta no dentista dela. Enquanto
aguardávamos na sala de espe
ra, fiquei folheando as revistas,
porém, minha namorada de

pois de algum tempo me per
guntou: "Você viu o vídeo que

. passou na TV"? Minha resposta
foi um sincero: "Não."· Eis que
ela disse: "Quando a gente che
gar em casa, te mostro o vídeo
noYoutube".

Assim que chegamos a ca:sa

dela, ela insistentemente fez

questão que eu visse o vídeo
de apenas 1 minuto e alguns
segundos. Admito queachei de
uma simplicidade e de um sig
nificado único o vídeo. E após
ver o mesmo, escuto as seguin
tes palavras dela: "Você poderia
escrever sobre isso".

Vocês devem estar se pergun
tando, o que "esse vídeo tinha
de tão especial"?Vou satisfazer a
curiosidade de vocês. Este vídeo
é umapropaganda que nos mos
tra o que um gesto de amor pode
proporcionarpara quem pratica
e para quem recebe o mesmo.

A propaganda começa com

umamenina olhando para o jar
dim de sua casa, e mexendo nos

seus cabelos, então de repente,
ela vai, ao ba:nheiro, pega uma

tesoura e começa a cortar seu

próprio cabelo. Logo após isso,
ela vê seus pais, junto com seu

irmão chegarem em casa, seu ir
mão está de boné e com a cabeça
raspada, pois está em tratamen

to de quimioterapia, lutando
contra o câncer. E o 'gesto lindo
é ver o garoto tocar nos cabelos

que sobraram da sua irmãzinha
e aquele sorriso que ele dá para
ela, e ela para ele, não tem preço,
e tirando o boné de sua cabeça
raspada coloca o mesmo na ca

beça de sua irmã. Isso sim é um

exemplo de um gesto de amor!

Por amor somos

capazes de fazer
tudo. Até mesmo

coisas que
pensamos que não
somos capazes.

Assim que terminei de ver o
vídeome lembrei de uma histó
ria que fi certa vez, e que conto
daminhamaneira abaixo:

Num dia de inverno, numa
pequena cidade do Canadá, en
quanto os flocos de neve caiam.
levemente, a pequena Sofia e o

pequeno Lucas foram patinar
em cima de um lago congelado,
que havia perto da casa deles.

Os dois se divertiam sem ne

nhuma preocupação. Depois
de um tempo patinando, o gelo
quebrou, e Sofia acabou caindo
na água. Lucas vendo que sua

amiguinha estava se afogan
do debaixo do gelo, pegou uma

das pedras que havia ao redor
do lago congelado, e começou a

bater com todas as' suas forças
no gelo, e conseguiu quebrar o
mesmo e salvar a pequena Sofia.

Assim que os bombeiros che

garam e vendo o que aconteceu,

perguntaram para o garoto:
- Como você conseguiu fa

zer isso? É impossível que você
tão pequeno tenha conseguido
quebrar o gelo com essa pedra.

Nesse instante o pai de Lucas,
que também tinha chegado ao

local, disse para os bombeiros:
- Eu sei como ele conseguiu.
Um dos bombeiros disse:
- Como?
E a resposta foi a seguinte:
- Não havia ninguém ao seu

redor para dizer-lhe que ele não
seria capaz.

Por amor somos capazes de
fazer tudo. Até mesmo coisas

que pensamos que não somos

capazes. E tenham certeza de

que pequenos gestos de com

preensão, solidariedade, respeito
e ternura praticados diariamente
fazem toda a diferença no dia-a-
dia de cada um de nós.

.

As armadilhas da modernidade
/\ s armadilhas. do relativismo.
rlA filosofia do relativismo in

verte valores; toma bem o que é

mal, cultua o ego, os gostos, os

desejos, as satisfações e o bem
estar individual. Nega os valores

absolutos, a ética, as certezas, os

rumos, as seguranças. Há uma

"soberba filosófica" que leva cada
um julgar-se absolutamente dono
de suas decisões, aceitando cada
vez menos as orientações éticas.
As armadilhas filiarcais. O cen

tro da família modema hoje são
os filhos. Crescem endeusados,
sem limites e com poucos valores.
Tomam-se onipotentes e depois
delinquentes. Os pais passam a

ser reféns de suas crianças ego
cêntricas. Elas.determinam o que
comer, o que vestir, onde passear,

o que comprar. São duplamente
vítimas, do consumismo e filiarca
lismo. O centro da família é o casal,
não as crianças. Elas precisam do

.

referencial paterno e rriatemo.

As armadilhas do consumis
mo: A ideologia do bem-estar
leva à busca da satisfação ime

diata, do desejo de consumo, da

criação de necessidades desne
cessárias.. A avidez do mercado
descontrola o desejo das crianças,
jovens e adultos. Legitima-se que
os desejos se tomem felicidade.
O consumismo nos trouxe a de

predação da natureza, a desigual
dade cada vez maior entre ricos
e pobres, a ruína dos valores, as
doenças típicas da modernidade.
As armadilhas do individualismo.
Eu quero, eu sei, eu decido, são ex-

pressões do individualismo. Essa
cultura conftrnde individualismo
com subjetivismo. Para satisfazer
os desejos dos indivíduos temos

a cultura 'do ter, a civilização do

consumo, a ética do agradável, o
aumento do narcísismo que resu
mimos na palavra "hiperindívídu
alismo". A armadilha do individu
alismo rompe com a ética, com a

.
família, a religião, as instituições,
as responsabilidades.

O bem, a verdade, a liberdade
e o amor nos convocam à comu
nhão e à fraternidade, superando
a elevação do ego e seu endeu
samento. Somos criaturas, preci-

.

samos dos outros, comunhão é a

no�avocação.
'Emerson Santos lUves,

_precursorI ���
, ,,'. ,1'1 \ I" II

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo esyecificada:
LICITAÇAO N°: 30/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: SERViÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIA.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/02/2012, das 8:00 h às 11 :30 e das
13:00 às 16:00 h
DATA DA ABERTURA: 16/03/2012 14.:00 horas

Q Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Meneqottí, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
corn.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

'-

Isair Moser
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA
OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 04/2012 - PMS

PROCESSO LICITATORIO N°. 16/2012-PMS-
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com for
necimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura metálica
na Escola Rui Barbosa, com área total de 292m2, localizada na Rua 23 de

março, no município de 8chroeder/SC, conforme projetos, memorial descri
tivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
do Instrumento convocatório.
Recebiménto dos Envelopes e Credenciamento até: 13 de março de
2012 às 08h45min.
Abertura do Processo: 13 de março de 2012 às 09h.
Local: Setór de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

.A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de

licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às
17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 23 de fevereiro de 2012.

Luís Aparício Ribas - Prefeito Municipal em exercício

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRI!:TARIA DE ADMINISTRACAO

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência pI Obras e Serviços de Engenharia n." 17/2012

.

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de

pavimentação asfáltica e urbanização de ruas que compreendem
a Vila Eccel - Bairro Amizade, conforme contrato n." 2011025400

entre o programa Badesc cidades e este município de Guaramirim

Entrega dos Envelopes: 28/03/2012 às 09:00h

Abertura dos Envelopes:'28/03/2012 às 09:10h

Valor Máximo Total da Obra: R$ 1.564.294,77 (Hum milhão e

quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos e noventa e quatro
reais e setenta e sete centavos).
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de

segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às

16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou ainda, pelo site: www.

guaramirim.sc.gov.br.
Guaramirim (SC), 22/02/2012.

Nilson Bylaardt - Prefeito Municipal
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[ PeloEstado ]
Plano contra desastres

APartir
de hoje começam

a ser lançados os editais

para contratação dos pro
jetos de engenharia de uma série
de ações que compõem o Plano
Diretor de Prevenção e Mitigação
de Desastres na Bacia do Rio Ita

jaí. O anúncio foi feito ontem à
tarde pelo governador Raimundo

Colombo, o vice, Eduardo Moreira, e o secretário de Estado da
Defesa Civil, Geraldo Althoff. Todas as medidas previstas foram
sugeridas, sem custos para o governo estadual, pela Agência de

Cooperação Internacional do Japão (JICA), cujos técnicos passa
ram dois anos estudando a região. A primeira prioridade, formada
por sete medidas, custará R$ 512 milhões, sendo R$ 60 milhões do
Tesouro do Estado, um financiamento de R$ 141 milhões do BN
DES e R$ 311 milhões do governo federal. "Não temos mais como
voltar atrás. São ações necessárias e urgentes. O custo de cada
enchente chega praticamente a este valor que vamos aplicar na
prevenção", disse Colombo. A primeira medida será a aquisição e

instalação de um sistema de monitoramento, alerta e alarme, com
radar meteorológico que permitirá controle permanente das áreas
de risco. Só aí serão aplicados R$ 25 milhões. Em até dois meses,

prazo para a efetivação da compra do sistema, será definido o lo
cal de instalação - Santa Cecília, Urubici ou Rio do Sul. As demais
medidas envolvem elevação e construção de barragens, constru
ção de comportas e diques, melhorias no próprio rio Itajaí-Mirim,
além da prevenção de deslizamentos em rodovias federais, esta
duais e municipais. De acordo com o secretário Althoff, existem
mais de mil pontos de risco de deslizamento em estradas, sendo
que 13 em situação de extrema urgência para correção e outros 54

pontos em situação de urgência. A segunda prioridade envolve
também sete medidas, com custo estimado em R$ 970 milhões. Os

prazos para conclusão variam de 18 a.42 meses.

Parece ironia, mas é a realidade catarinense.

Logo após anunciar as medidas para contenção
de cheias na região do Vale do Itajaí, o gover
nador Colombo anunciou também a liberação
de R$ 3 milhões de suporte aos quase 100 mu

nicípios do Grande Oeste que sofrem com a es

tiagem prolongada. Os prejuízos, segundo o

secretário de Estado da Agricultura e da Pesca,
João Rodrigues, já chegam a R$ 600 milhões.

Rodrigues e Colombo estarão amanhã em Cha-

� pecó, quando também liberam 35 mil sacas de

.�g- semente de milho para 17 mil produtores que
ainda não haviam recebido qualquer ajuda oficial. nA situação agra

� vou-se nos últimos 15 dias", lamentou o secretário. A solução para as

-1i cheias demorou quase 30 anos. Para a estiagem, segundo o governador,

1 já está em andamento: construção de cisternas nas propriedades rurais.

linha de montagem do jipe Stark de [oin
ville para Sobral (CE). Lá serão 500 empre
gos diretos e 700 indiretos.

il Mais GM Acontece hoje, no Teatro Pedro

,e. Ivo, na Capital, a cerimônia de assinatura
s do protocolo de intenções da GM com o

� governo do Estado e prefeitura de [oin
� ville pru:a a instalação da nova fábrica
.�
:; de câmbio e transmissão da empresa no

� município. Ainda que não tenham sido

� divulgados pelo governo, no site da pre
] feitura de Joinville constavam os dados

da unidade: R$ 650 milhões de investi
.lJ mentes, faturamento anual de R$150 mim

� lhões, 450 empregos diretos e 50 indire-

1; tos. A partir de Joinville serão atendidos

§ os mercados do Brasil, América do Sul e,

'�
mais tarde, da Europa.

"O

il_ Migração A decisão da GM ameniza, em

: parte, o impacto - e o mal-estar - gerado
� pela decisão da TAC Motors (Tecnologia
� Automotiva Catarinense) de transferir a

SocialSenador CasildoMaldaner (pMDB
SC) presidiu, na última semana, a reunião
da Comissão de Assuntos Sociais do Se

nado, que aprovou projeto do senador
Paulo Paim (PT-RS). A proposta garante
isenção de imposto de renda para todo
contribuinte com mais de 65 anos de ida

de, até o teto do INSS (R$ 3.916,20). Hoje,
o benefício é apenas para os aposentados
e pensionistas, do INSS ou não.exduindo
os que não contam com aposentadoria,
ou seja, justamente os mais necessitados.
Maldaner tem projeto em tramitação que,
se aprovado, permitirá ampliar o benefí
cio daqueles que voltam ao trabalho e con
tinuam contribuindo com a Previdência.

Andréa Leonora (Colaborou Regina AlpinO' Florianópolis - 23Fev12

CENTRAL DE DIÁRIOS
TRlNTAE UM INTEGRADOS [Pelo Estado) "'; Um produto CNR

peloestado@centraldediarios.com.brilAI] DIARIOS I PRESENÇA EM
--_- INTEGRADOS 62% DE se

Brutalidade

Mais quatro cães
sofremmaus tratos

Animais são CUIdados
em uma clínica

veterinária, que está
bancando os custos

com remédios. Eles

aguardam adoção

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

Oepisódio se rep�_te mais
uma vez na regiao, Mais

quatro cachorros foram vítimas
de abandono e violência em

menos de três semanas.
No último sábado, uma ca

dela foi encontrada com os

olhos, pálpebras, nariz, lábios
e queixo queimados por uma
substância química corrosiva.
Mel já havia sido abandonada

pelos donos enquanto estava

grávida de sete filhotes, sendo
que alguns morreram devido
ao abandono.

A cadela foi encontrada mui
to machucada. Agora, Mel está
internada na Clínica Amizade,
que está custeando o tratamento
intensivo para a recuperação do
animal. Segundo a veterinária
Daniela Brecht, a cadela ficou

cega e está disponível para ado

ção. "Ela precisa encontrar donos
que deem muito amor e atenção
nestemomento", diz.

Há três semanas, o cão

Maylon chegou à mesma clínica
em estado grave, vítima de en

venenamento. "Na casa onde ele
ficava, outros dois cães foram en

venenados, mas não sobrevive-

-ram", conta. Maylon agora passa
bem e espera ser adotado.

Tico foi atropelado, teve uma
fratura exposta na pata traseira

esquerda e foi encontrado nesta

semana com a pata ferida toma
da por bichos. O cãozinho vai

precisar se adaptar a uma nova

realidade: ele irá sofrer uma am

putação. Já o velho cão Setter, 10
anos, foi abandonado porque os

donos não queriam cuidar de
sua artrite, que dificulta o andar.

Os interessados em adotar es
ses e outros sete cães que estão
na Clínica Amizade podem ligar
no (47) 3275-1887 e 337l-2340.

FOTOS MARCELE GOUCRE

AMPUTAÇÃO
Um dos cães
terá que

amputara
perna
esquerda
traseira e

outro se

recupera,
após ter sido
envenenado

ADOçÃO •

Interessados

em adotar

animais
. abandonados
devem entrar

em contato

com a Clínica

Alnizade, pelos
telefones (47)
3275-1887 e

3371-2340
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Futsal

Chegou a hora ·demostrar serviço
CSM/Pré-Fabricar
encara o reforçado
Corinthíans, em
partida amistosa que
acontece hoje, na
Arena [araguá

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Em preparação para a Su

perliga de Futsal, onde
atuará na vaga da Associação
Desportiva Ibirama, a equipe
CSM/Pré-Fabricar encara um

difícil desafio na noite de hoje.
Terá pela frente o Córinthians, às
20hlO, na Arena Jaraguá. Apesar
do. pouco tempo que teve para
treinar a equipe, o técrtico Rena
to Vieira está confiante em urn

bom jogo. "O arrtistoso - assim
como a participação na Superli
ga .:será importante para dar rit
mo aos atletas e acertar o grupo
até a Liga Futsal", analisa. -

Na avaliação deVieira, o cuí
dado na montagem da comis
são técnica irá ajudar bastante.
O treinador vem trabalhando
com duas formações base, mas
reconhece que a equipe ainda

necessita de ajustes.
"Por enquanto estamos

buscando a formação ideal, fa
zendo experiências", afirma. "A
Superliga, por ser uma compe
tição rápida, nos dará a oportu
nidade de usar todo elenco, que
mescla jogadores jovens e ex

perientes", diz. O adversário se

prepara para fazer urna boa Liga
Futsal, até mesmo sendo apon
tado como urn dos favoritos ao

título, apósmanter a base do ano-
. passado e se reforçar com nomes

como Franklin, Jackson, Cabreú
vaeÍndio.

Fora da Superlíga, os alvi

negros realizam uma mini-ex
cursão preparatória. Além do
amistoso em Iaraguá do Sul,
a equipe jogará também em

Londrina (PR), Paranavaí (PR) e
Belo Horizonte (MG).

"
A Superliga, por ser

wna competição rápida, .

nos dará a oportunidade
de usar todo elenco,
que .p1escla jogadores
jovens e experientes.
Renato Vieira, técnico

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

plVEBS'IDADE Em Guaramirim serão 47 opções de
eventos esportivos neste ano, para ambos os sexos

ELENCO Renato Vieira
treina duas formações,
mas ainda tem dúvidas

Jogo-treino
Vitória sobre a

equipe de Tubarão
Na última terça-feira, a CSM/Pré-Fa

bricar realizou um jogo-treino contra a

ADU /Hipper Preíos/Iorna, na Arena Iara
guá. A equipe deTubarão também se pre
para para disputar a Liga Futsal. O placar
final apontou 3 a ° para os jaraguaenses,
na partida dividida em três tempos. "O re

sultado não foi tão importante quànto ver
o time atuando", afirmaVieira.

Eventos comunitários
aceitam inscrições na região

Passado o camaval, são os

eventos comunitários quem pe
dem passagem nas cidades do
Vale do Itapocu. Só emGuarami

rim, estão previstas 47 competi
ções esportivas durante o ano,'
nas mais diversas modalidades.

Quatro delas estão aceitando

inscrições e a primeira aconte

ce já neste domingo, dia 26: o

Campeonato Municipal de Vôlei
de Dupla Masculino e Feminino

(TroféuWaldyrMarcelino).
As partidas serão realizadas

na quadra de areia do estádio
João Butschardt, no bairro
Avaí. As inscrições serão rea

lizadas. no local, das 8h às 9h,
no valor de R$ 15 por dupla.
No final da competição, todo
o valor arrecadado será rever-

tido para a premiação.
.
Além deste evento, a Se

cretaria de Esporte e Lazer de
GuaramirÍm -aceíta até o dia
24 inscrições para o 40 Cam

peonato de Futebol na Areia
Adulto Feminino, até dia 27

para o 80 Campeonato de Fut
sal Master Sênior e até o dia 10

de março-para o Campeonato
de FutebolVarzeano da 1 a e 2a
Divisão. Ontem encerraram as

inscrições pára o Campeonato
Municipal de Bocha de Casais

(Troféu Margarida Mima da
Silva e Lauro Borges).

Massaranduba

Em Massaranduba, o Cam
peonato Municipal de Futebol

de Campo terá nove equipes.
Na primeira fase elas-jogam
entre si, em turno único. A

primeira rodada acontece no

dia 3 de março, com jogos nos
campos do Amizade (Benja
min x- Santa Luzia, às 13h30,
e Flamenguinho x Amizade,
às 15h30) e no estádio Erich
Rode (Morangos x 10 Braço, às
13h30, e Glória x Cruzeiro, às

15h30). O União folga.

Competições
comunitárias começam

a movimentar o

esporte amador no Vale
do Itapocu, nas mais
diversas modalidades.
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Catarinense

Figueirense
toma a ponta

A oitava rodada do Cam

peonato Catarinense teve

seu' complemento na noi-·
te de ontem. Em Ibirama, a

Chapecoense perdeu a pon-
-

ta da classificação ao empa
tar com o Atlético (4°), em 2

a 2. Em Blumenau, o Metro
politano (5°) foi-surpreendi
do pelo Criciúma (6°), por 2
a 1. Na Arena, o Joinville (8°)
mostrou força e bateu o Avaí

(3°) por 3 a O. Em Florianó

polis, o Figueirense assumiu
a líderança no saldo de gols
ao golear o vice-lanterna

Brusque, por 4 aO.

Impedimento
Fifaestuda
mudar regra

CalDpeonato Carioca

Vasco vira sobre o FIa
)

e se garante na final
Flamengo teve a chance da vitória nos pés de
Deívídí. Não fez e acabou levando a virada

JARAGUÁ DO SUL
..••....••......•....•.............••.......................................

Agência.Avante!

OcláSSiCO que definiu o pri
meiro finalista da Taça

Guanabara foi emocionante,
com direito a um gol incrível
perdido pelo Flamengo e a uma

virada que decretou a vitória do
Vasco por 2 a 1.

Mal começou o jogo no En

genhão e o rubro-negro saiu
em vantagem. Aos 2', Vagner
Lave marcou um belo gol ao

receber de Deivid, fintar seu

adversário e soltar a bomba de

pé esquerdo, indefensável para
Fernando Prass.

O Vasco empatou aos 14',
quando Iunínho arriscou de

muito longe, a bola quicou e

enganou Felipe, que espalmou
nos pés do atacante Alecsan
dro. Este não perdoou e com

pletou para o gol. Na comemo
ração, homenageou ao lado de

Diego Souza um torcedor cego.
Ainda na primeira etapa,

aos 35', Deivid perdeu um gol
feito. O camisa 9 recebeu um

passe açucarado de Léo Moura,
mas finalizou na trave, diante
do gol vazio.

E o castigo veio aos. 32' do

segundo tempo, com Diego
Souza. Kimfez um belo cruza

mento na área para cabeçada
de Fagner. Felipe salvou, mas

um esperto Diego Souza com

'pletou de cabeça para as redes.

Botafogo X

. Fluminense

Botafoge e Fluminense

protagonizam um clássico de

opostos na outra semifinal
da Taça Guanabara (21h, no
Engenhão). Recheado de as

tros, o milionário time das

Laranjeiras entra em campo
pressionado pelo mau fute
bol apresentado no Estadual.
Já o Botafogo, com um elenco

"operário" e uma folha de pa
gamento muito menor que a

do adversário, desponta como

favorito com uma campanha
invicta na fase de grupos.

Alvinegro e Tricolor
se enfrentam às
21h, no Engenhão�

DIVULGAÇÃO/VASCO

Campeonato Paulista
. Corinthians e Santos vencem por 2 a O

Pela oitava rodada do Cam

peonato Paulista, o Santos ba
teu o Comercial por 2 a O, em
Barueri. O Peixe abriu o placar
aos 28', com Ibson, após gran
de jogada de Neyrnar. Ele partiu
do meio de campo, passou por
três jogadores e tocou para Ib
san escorar na saída do goleiro.
O segundo gol foi marcado aos

36' do 2° tempo, com Durval.
No Pacaembu, o clássico da

rodada terminou com vitória
do Corinthians sobre a Portu

guesa·(2xO). O primeiro gol foi
marcado por Willian, aos 29',
quando Fábio Santos cruzou,

Danilo escorou, Liedson deixou
a bola passar Willian concluir.
Aos 33' do 2° tempo, Ramírez

iniciou e concluiu a jogada do

segundo gol corinthiano.
Em Bragança Paulista, uma

chuva de gols no empate entre

Bragantino e .São Paulo (3x3).
No primeiro tempo, o time da
casa abriu 2 a 0, mas o São Pau
lo buscou o empate. Na segun
da etapa, Cícero virou aos 15' e
Romarinho empatou aos 17'.

A Fifa deve fazer uma

emenda à regra 11 do fute

bol, que trata do impedi
mehto. A intenção é facilitar
a interpretação da jogada
por árbitros e auxiliares. Ou
tra provável mudança é o

fim dos cartões vermelhos
em jogadas em que o últi
mo homem do time comete

pênalti. O jogador passaria a

receber apenas um amarelo.
As duas modificações terão

de ser aprovadas pela Inter

national Board, responsável
pelas leis do futebol, que se

reúne no dia 3 de março.

Boxe

Relançada
HQcomAli
De um lado, "um verda

deiro gênio dos ringues e

ídolo do povo: Muhammad
Ali". Do outro, Superman .

Ah, "ele também um ídolo
do povo". A descrição desse
combate está no gibi "Super
man vs. Muhammad Ali", re
lançado no Brasil em edição
de luxo (R$ 22,90). A história
em quadrinhos foi original
mente publicada em 1978,
nos Estados Unidos. A reedi

ção traz, além de rascunhos,
o depoimento da editora Ie
nette Kahn, responsável por
unir os dois ídolos.

(ga rodada)
• 2212 - Mogi Mirim 1 xO São Caetano

• 2212 - Ponte Preta 1 xO Ituano
• 2212 - Paulista Ox1 Botatogo
• 2212 - Linense 1x1 Mirassol

• 2212 - Portuguesa Ox2 Corinthians
• 2212 - Bragantino 3x3 São Paulo

.

• 23/2 - 19h30 - Palmeiras x Oeste
• 23/2 - 21 h - Guarani x XV Piracicaba
• 23/2 - 21 h50 - Catanduvense x

Guaratinguetá

• Campeonato Carioca

(�emifinais)
• 2212 - Vasco 2x1 Flamengo
• 2m - 21 h - Botafogo x Fluminense

l• Campeonato Gaúcho'
(Quarta-de-finais)
• 2212 - Caxias 2xO São José
• 2212 -lnternacional1 x2 Grêmio
• ZJI2 -19h - Novo Hamburgo x Lajeadense
• 23/2 - 21 h - Juventude x Veranópólis

• Campeonato Mineiro'
.

(3" rodada)
• 11/2 - Atlético 2xO Caldense
• 1212 - Boa OxO Guarani
• 1212 - Cruzeiro 3xO Tupi
• 1212 - Villa Nova 2x1 América-TO
• 1212 - Uberaba 5xO Democrata

• 2212 - Nacional 2x5 América

• Campeonato Paranaense ,

(10" rodada)
• 2212 - Atlético OxO Coritiba

• 2212 - Toledo 1xO Corinthians
• 2212 - Roma OxO Paranavai
• 2212 - Rio Branco Ox1 Arapongas
• 2212 - Operário 2x2 Iraty
• 2212 - Cianorte 2xO Londrina

• Campeonato Catarinense _,

(8" rodada)
• 18/2 - Marcílio Dias Ox1 Camboriú
• 2212 - Atlético-IB 2x2 Chapecoense
• 2212 - Metropolitano 1x2 Criciúma
• 2212 - Joinville 3xO Avaí
ó 2212 - Figueirense 4xO Brusque

• Liga dos Campeões ::

(Oitavas de final)
• 14/2 - Lyon 1 xO APOEL
• 14/2 - Bayer Leverkusen 1 x3 Barcelona
• 15/2 - Zenit 3x2 Benfica
• 15/2 - Milan 4xO Arseoal
• 21/2 - CSKA 1 xt Real Madrid
• 21/2 - Napoli 3x1 Chelsea
• 2212 - Olympique 1 xO Internazionale

2212 - Basel 1 xO Bayern

DIVULGAÇÃQ/UEFA
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Chuvas

Áreas da cidade ficaram alagadas FOTOS DNULGAÇÃO

Ontem, Jaraguá do Sul teve mais wn f'ma1 de tarde marcado por pontos alagados
devido às chuvas costwneiras de verão. As fotos publicadas nesta página mostram como.

ficou a rua Reinoldo Hau (E), no Centro, e as proximidades dà praça Ângelo Piazera

Arte

Dança divulga
novas culturas

A1evinos Especialização
Católica está com

inscrições abertas
Primeira

campanha
Dança do castiçal ou candelabro, dança

da espada, dança com snujs (castanholas de

metal), Said e entre outras.Esses estilos fazem
parte da vasta gama da dança do ventre que
é ensinada pela professora Salimi Mehanna,
todas as terças e quintas-feiras, na Casa de
Cultura Paulino João de Bem. "O objetivo é de

divulgar aspectos culturais árabes desconhe
cidos pelo público com perfil inovador, parte
do caráter das tradições e apresenta afinida
des entre oriente e o ocidente", complementa
Salimi. A Fundação Cultural de Guaramirim
oferece a oficina de dança gratuitamente.

A Prefeitura de Iaraguá do
Sul, por meio da Secretaria do

- Desenvolvimento Rural eAgri
cultura, promove até amanhã,
a primeira campanha de alevi
nos do ano, A iniciativa é des
tinada aos piscicultores e, aos

produtores rurais de Iaragua
do Sul. Os interessados devem
solicitar suas encomendas na

Diretoria de Agricultura pes
soalmente ou pelo telefone

(47) 2106-8114.

A Católica de Santa Catarina em parce
ria com outras instituições como a PUC/PR,
PUC/RS e HSM Educação oferece cursos de

especialização e MBA com conceitos inova
dores. As inscrições estão abertas e podem
ser feitas diretamente no site www.catolicasc.

org.br/especializacao/index.php. No mes

mo endereço eletrônico os interessados têm
acesso a todas as informações sobre os cur

sos. Em Jaraguá do Sul, as especializações são
voltadas aos profissionais das áreas de Negó
cios, Exatas e Tecnologia, e Jurídica. Mais in
formações pelo telefone (47) 3275-8226.

Reflexão

Missa reuniu fiéis ontem

A Igl'eja São Sebastião ficou praticamente lotada na tarde de ontem para a tradicionalMissa de Cinzas,
que foi celebrada pelo Padre Leo. Para os católicos, aQuarta-Feira de Cinzas simboliza o,búcio da Quaresma .

.

O objetivo das cinzas é provocar a reflexão dos fiéis, para que todOs repeiisemla'Vfda'�' e renovem a fé

Volta às aulas

Atividades
. .

especiais
Para muitos alunos, vol

tar à escola é uma grande ex

pectativa. Sabendo que cada

criança tem uma reação dife
rente, a professora Kátia Ra

quel Twardowsky, do Jardim
2 da escola municipal Aluí
sio Carvalho de Oliveira, de
Corupá, planejou diferentes
atividades para estemomen

to de adaptação e integração
com o ambiente escolar e

com os novos colegas. "Es
tou explorando os diversos

espaços da escola como o

pátio, quadra de esportes,
parquinho... Com isso que
ro que eles se sintam inte

grados ao ambiente esco

lar", diz a educadora.

Escobis

Divulgação
de projetos
A equipe de professores

dos projetos "Eu quero é +"
e "Socializando Arte, Crian
do . Cidadania" estiveram

durante a última semana di

vulgando as inscrições para
as oficinas nas escolas muni

cipais e estaduais. de Guara

mirim. Os projetos iniciaram
suas atividades na última

segunda-feira, dia 20. Crian

ças e adolescentes, com ida
des entre sete e 17 anos, tem

acesso gratuito a aulas de

violão, dança, capoeira, coral
e musicalização flauta doce.

Já nos Clubes de Cinema jo
vens com idades entre 12 e

17 anos aprendem todos os

processos da produção de
curtas-metragens.

Pré-inscrições
Cras realiza
oficinas

Estão abertas as inscri

ções para pré-oficinas do
Cras (Centro de Assistência
Social Bruno Scheibel) de

Corupá para o ano de 2012.

As oficinas oferecidas são:

artesanato (4 af anos), arte
sanato de fibra de bananeira,
artesanato de Páscoa, borda
do em tecido, costura indus
trial, decoração de chinelos e

bijuterias, fuxico, pintura em
tecido e outros.
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MARCELE GOUCHE

Prevenção
Semáforoé
desligadona
AbdonBatista
Medida é para evitar congestionamento que

possa comprometer a estrutura da ponte

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

ta oscilação em momentos de

congestionamento ou de carga
pesada. "O local está em perfeito
estado. Mas corno medida pre
ventiva, vamos deixar a sinaleira
aberta para que o trânsito possa
fluir e que, no futuro, a ponte
não seja comprometida", afirma.
Ele descartou a possibilidade de
interditar a ponte.

Amedida visa facilitar o flu
xo de trânsito para quem trafe

ga nas ruasAdélia Fischer, Jorge
Czerniewicz e MaxWillian.

Há cerca de urna semana, o

desligamento do semáforo
da rotatória que liga a ruaWalde
mar Grubba e a Epitácio Pessoa
vem gerando questionamento
por parte dos motoristas e dos

pedestres. Até a própria estrutu
ra da ponte Abdon Batista virou
especulação. O secretário muni

cipal de Planejamento, Aristides
Panstein, garante que não há
motivo para alarde .:

Ele explica que a decisão em

deixar o semáforo aberto é para
evitar problemas futuros na es

trutura da ponte,' que apresen-

Carga pesada
A ponte Abdon Batista foi

construída há 50 anos. No ano

"
É necessário evitar

passar pela Epitácio
Pessoa para não

atravessar a ponte.
O motorista corre

o risco de ser
notificado.

José Antônio

Schmitt, diretor
de Trânsito

passado, passou por urna mi
nuciosa vistoria e foi aprovada
pela Prefeitura. Hoje, urna das

preocupações, segundo infor

mação o diretor de Trânsito,
José Antônio Schmitt, é o tráfe

go de veículos acima de quatro
toneladas.

Apesar de existir placas de

alerta, muitos teimam em pas
sar pelo local. Ele pede bom
senso aos motoristas. O ideal
é que veículos pesados entrem

na rotatória em direção à rua

Jorge Czerniewicz até a ponte
Bernardo Grubba. "É necessá
rio evitar passar pela Epitácio

. Pessoa para não atravessar a

ponte Abdon Batista. O mo

torista corre o risco de ser no

tificado pela PM, pois a placa
indica para não entrar na área

central", alerta o diretor.

MARCELE GOUCHE

SEM PROBLEMAS Ponte não será interditada, garante Aristides Panstein
t ti' I t

'I:

.iii

TROCA Ernes Nissen (E) assume o cargo que' era
ocupado pelo empresário Giorgio Rodrigo Donini

Novo diretor dos Bombeiros
Voluntários toma posse

O empresário Ernes Nis- versos equipamentos, corno

sen, representante dá empresa Jipe Troller (doação da co

Duas Rodas, tornou posse on- munídade): três ambulâncias
tem à noite corno diretor dos Renault Master (Doações de

Bombeiros Voluntários de Gerd Edgar Baumer, Malwee
Iaraguá do Sul. Ele assume o e Marisol); um Renault Kan

lugar do empresário Giorgio goo para atendimento rápi-
. Rodrigo Donini. Depois da do, e um Renault Scenic (do
cerimônia de posse, reali- ação da Câmara de Vereadores
zada na sede dos Bombeiros, e Prefeitura de Jaraguá do Sul).
aconteceu urna assembleia

para apresentação do relatório
de atividades.

Em 2010, o comandante
Fabiano Candido assumiu a

entidade, que até então não

tinha um comandante titular.

Outra conquista dos últimos
anos foi a aquisição de di-

Nos últimos anos, as
iniciativas pública
e privada doaram

vários veículos

para os Bombeiros
Voluntários de

Jaraguá do Sul.

Roubo

Residência é invadida
A Polícia tenta identificar os autores do roubo de um Citroen

registrado na tarde de terça-feira. A vítima contou à PM que
estava em sua casa, localizada no bairro Caixa D'água, em Gua

ramirim, quando dois homens armados invadiram a residência
e anunciaram o assalto. O proprietário da casa foi amarrado no

banheiro, enquanto a dupla fugiu com seu veículo Citroen C3, pre
to, placas MFH-6173. Os dados do veículo foram repassados para
toda a região, mas até agora o automóvel não foi localizado.

Desacato

Homem agride policiais
Um homem foi detido por volta das 22h de terça-feira, na

ruaEpitácio Pessoa, ao agredir policiaismilitares em urna abor
dagem. Segundo informações da PM, ao receber ordem para
urna busca pessoal, o suspeito jogou em direção ao rio um re

cipiente utilizado para queima de pedra de crack. Em segui
da, ele desacatou os policiais e agrediu um deles. O agressor
foi imobilizado e conduzido à delegacia.

1
j
1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

PUBLICIDADE 1 241 QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2012

PHOUANEGRA
Extraída de uma planta indígena e

utilizada há séculos como bebida
medicinal, a Pholianegra é o fitoterápico
indicado para quem quer perder peso e

diminuir medidas.
A Pholianegra age na saciedade, &judando
a retardar o esvaziamento gástrico, ou
seja, a comida demora mais a sair do
estômago para o intestino, assim não se
sente fome por mais tempo do que o

normal. Além de possuir efeito diurético,
reduzir os níveis de glicemia no sangue e

aumentar o HDl (colesterol bom),
também acelera o metabolismo, ou
seja, acelera o gasto energético e a

queima de gordura, o que contribui

muito para a perda de peso.

Beneficios:
- Retarda o esvaziamento gástrico,
provocando a sensação de saciedade.
- Queima gordura localizada, principalmente
na região abdominal.
- Diurético.
- Reduz a formação de celulite.
- Antioxidante.

IRVINGlA GABONENSIS
A Irvingia gabonensis é um titoterápico obtido
do caroço da manga africana, que &juda a

prolongar a sensação de saciedade, diminui o
apetite e faz com que a ingesta alimentar seja
menor.

Beneficios:
- As fibras presentes na fruta diminuem a

www.ocorreiodopovo.com.br

fome e estimulam o funcionamento do
intestino.
- Possui componentes de ação lipolítica, ou
seja, &judam na queima de gordura. Além de
&judar no emagrecimentó e controle de peso.
- Estudos comprovaram que a irvingia
gabonenses &juda no controle de deslipidemias,
reduzindo o colesterol LDl e triglicerídeos e

melhorando os níveis do colesterol HDl, assim
como reduz os níveis de glicose no sangue.

Estes fitoterápicos você encontra na Ekilíbrio
Farmácia de Manipulação.
Consulte seu médico ou nutricionista!

Faça-nos uma visita e veja qual fórmula é a ldeel para você!
Farmácia de Manipulação Ekilíbrio

Fone: 3371-8298 / 3371-6087 Rua João PicolW110, Centro

Faça revisõesem seu veículo regLilarmente.
Promoções válidas até 23/0212012 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 201112012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.6 Total Flex, ano modo H/12, completo,
com preço promocional à vista a partir de R$ 38.590,00. Voy"ge 1.0 Total Flex, ano modo 11/12. básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.590,00. IOF e cadastro
inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Primeira parcela para mala: confira condições na Caraguá Auto Elite. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das

operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de

fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de

manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso ás pessoas com deficiência

� auditiva ou de fala: 0800770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. www.vw.com.br.Velculos em conformidade com o Proconve.

Df václJ1.O'$RlAS TECNOLOGIA ALEMÃ .•
� Grupo Auto Elittt 40 onos de cl'edibil�dQde. www.Qutoelite.com.br BANCO VOLKS�A?EN �
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