
Eleita por
aclamação
MônikaHufenüssler
Conrads assume

presidência daAcijs.
Página6

Estatuetas
"OArtista'; filmemudo

francês, levou os principais
prêmios da 84a edição do

Oscar. Homenagens e críticas
ao cinema hollywoodiano
marcaram a premiação.

A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

Série especial

Saúdemental: você
sabe como cuidar?

,�
I) CORREIO 00 POVO UtRllA

PAPEL PRODUZloa A PARTIR DE
FOtlTES RENOVÁVEIS PRESfRVANDll

AS FLORESTM NO MUNOO.
. RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE ��FSC ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. tJ

Toda sexta-feira encartada aquino OCP

Buxixos
e afins
Muita gente

bonita" muito
bafAfÁ sobre
tudo que rola

na região.

Nesta edição, o OCP inicia uma série de matérias sobre políticas, leis e projetos
voltados à área da saúde mental. Veja hoje, as diferenças dos modelos de tratamentos

oferecidos pelos CAPS, comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos.
Páginas 4e 5
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SeIO restrições, obras eontãnuam
Coluna do Moa

Páginas 12 e 13

MARCELE GOUCHE

c�.���nStru.ção de 71 casas no Lotea.óumtoHarmonia, Câmara vota remanejamento de R$ 350mü em segundo turno hoje. Página 17
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�uspeito demorte é preso
CharlesdeOliveíra, 18 anos, confessou ter
matado omotoristaWalter SilvaMonteiro, no
�stà.ciorian:i�rito do LÍder Club. Página 23

Copa Norte _ Julgamento
Vitória e flamengo vencem

, .

Assassino vai a juri popular
Os dois times iniciaram bem a competição e

abriram vantagem jogando fora de casa. O
JJ Bordados não teve amesma sorte. PágiDa 21

João Batista de Souza, 21 anos, será julgado hoje
pelo assassinato de Marlo Flor, ocorrido em
novembro de 2010, em Jaraguá. Página 23
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Missões
àChina1e
Panamá
A Fiesc está com inscrições
abertas paramissões

empresariais ao-Panamá
e à China.Amissão ao
Panamá será realizada
de 19 a 25 demarço. A
comitiva vai participar
da Expocomer, uma das
mais importantes feiras
comerciais daAmérica
Latina, que reunirá
expositores demais de
30 países dasAméricas,
Europa, África eÁsia. A
missão à China ocorrerá
de 11 a 21 de abril. A

delegação participará
da Chinaplas, amaior
exposição de borracha
e plástico daÁsia, e'da
tradicionalFeira de
Cantão, amaior feira de
negócios da China.

Prisão de

sonegador
Decisão recente da

primeira turma do
Supremo Tribunal Federal
criou uma nova realidade

em.relação àpuniçãode
acusados de sonegação,
Até agora, não acontecia a

prisão de nenhum acusatlo
antes dó término do

processo admÍnistrativo·
que declaraa existência do
débito. Embora vincúlada
a apenas um processo, esta
decisão abre as portas para
decisões aleatórias nas
outras instânciâs.

Calote

negociado
Através de lei aprovada
pelo Parlamento da
Grécia, fica instituído o

calote em mais de 50%

da dívida com os bancos

privados e fundos de
.

investimento. Trata-se de

.

umamassa de 107 bilhões
de euros. Embora se trate

de um calote, ele faz parte
do pacote de ajuda dos
países europeus para
salvar o país que é berço
da civilização ocídehtal.
Ainda assim, existe a

certeza de que
° proBlema,grego não
está solucionado no
longo pra�o;

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Plenária da CDL
ACâmara de Dirigentes Lojistas de Iara

guá do Sul retoma amanhã, a progra
mação de encontros mensais com os seus

sócios patrimoniais.
Na primeira reunião da entidade em

2012, os lojistas receberão como convida
dos o tenente-coronel José Luiz Gonçalves
da Silveira, comandante do 140 Batalhão
de Polícia Militar, e o reitor da Católica de

Santa Catarina, professor Robert Burnett.
Ambos abordarão questões relacionadas
com as instituições que representam.

Na reunião, a CDL também fará uma

prestação de contas do projeto de de

coração natalina e apresentará eventos
previstos para o ano, direcionados ao

segmento, mas abertos à participação
da comunidade.

Banda larga
Depois demuitos projetos
mirabolantes, o governo
anuncia a desoneração do setor
de telecomunicações em R$ 6
bilhões ao-longo dos próximos
cinco anos, com o objetivo
de que sejam realizados
investimentos de R$ 70 bilhões
em infra estrutura para a
banda larga, tendo em vista a

Olimpíada de 2016. Objetivo
é que 56,7% dos brasileiros
tenham acesso a banda larga.
Só resta saber qual será a
largura efetiva desta banda.

Algodão em pluma
Matériaprima fundamental para grande parte da
indústria da região, o mercado vive a expectativa de
umaboa safra. Os preços não caíram tanto quanto
se poderia esperar - estão acima damédia histórica
-

, umavez que tanto as demandas interna como
externa estão reduzidas. Os produtores nacionais
dependerão das exportações para que se

mantenha o preço, poismesmo com a expectativa
de uma queda na produção nos EUA, os estoques
deverão continuar crescendo, podendo chegar
a 55% do consumo anual. Os preços internos
continuam superiores aos preços externos.

DIVULGAÇÃO

BNDES
O banco estatal de fomento
teve aprovada uma emissão
de debêntures no valor de R$
2 bilhões. Apesar da queda
de 17% nos desembolsos
do BNDES no ano passado
alcançaremR$139,7 bilhões, o
lucro cresceu 29,5%, chegando
R$ 7,9 bilhões.

Petróleo. ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

r-, AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E .REPETIÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2012-- FAS - PROCESSO L1CITATORIO

N°. OS/2012-FAS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

o Prefeito Municipal em exercicio no uso de suas atribuições torna

público, para conhecimento dos interessados através da Comissão de Licitações,
informa que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes
e abertura da licitação, realizada em 27 de fevereiro de 2012, na Prefeitura

Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da

Nova Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco
n", 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até:

às 08h45mim e Abertura do processo: às 09h, para contratação de profissional
Instrutor de Skate para atender ao Projeto Oficina de Skate do CRAS - Centro

de Referência de Assistência Social do Setor de Assistência Social da Secretaria

de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, foi declarada

DESERTA, uma vez que. não acudiram interessados à presente licitação.
O Prefeito Municipal em exercício comunica aos interessados que a nova

Sessão de Abertura da Tomada de Preço na. 02/2011-FAS, realizar-se-á em

15 de março de 2012, na Prefeitura Municipal de Schroeder (Se), Setor de
Licitações, localizado no' piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal,
localizado na Rua Marechal Castelo Branco, n", 3201, Centro, Schroeder/
SC, credenciamento e entrega dos envelopes até:' às 08h45min e Abertura
do processo: ás 09h.

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, 27 de fevereiro de 2012.

Luís Aparício Ribas - Prefeito Municipal em exercício

Fica cada vezmais claro que existemuito mais petróleo do

que o previsto nas primeiras avaliações no Litoral brasileiro.
Os anúncios de novas descobertas por parte da Petrobrás e

nutras empresas já deixou de ser notícia e, nomáxiíno,está
conseguindo uma pequena nota em algum canto de página.
Embora estejamos ainda longe de aproveitar todo este

potencial, trata-se de um título de crédito de longo prazo que
está ficando cada vezmais valorizado.

LO'rJ:7iRIJIlS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04635
1 ° 17.316 600.000,00
2° 21.924 12.000,00
3° 02.634 9.000,00
4° 42.370 7.410,00
5° 34.915 6.000,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1222

, 01 . 06 . 18 . 26 . 28
31-32·37-39-45
50 - 53 - 56 - 57 - 62
68 . 69 . 78 . 82 . 96

MEGASENA
SORTEIO N° 1366
12 - 27· 37 . 44 - 54 - 59

QUINA
SORTEIO N° 2832
16 - 24 . 47 . 61 - 68

Il'l"iDfUJADOltF.XS ÍNDICE PERÍODO
18.JANEIRO.2012SELIC

TR
.. . . g,�.��O(? .

27.FEVEREIRO.2012

CUB
. .. 1.:}.?::l.!.�.5..... FEVEREIRO.2012

BOVESPA .-1,06% 27.FEVEREIRO.2012
...................................

!()"(JI':t\l\IçJ\. g,(5��� 28.FEVEREIRO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT . 1It 0,17%
OURO ·t 0,02%

US$ 112,370
US$ 1757,010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7039 1,7054" ·0,06%

PºI,AI.l:::r..l!I.l:��lv!Q(��:Ft�) },(3�ºg.. 1,7?9g ,,0%

·EURO (EM R$) 2,2869 2,2891. -0,55%

LIBItA '(EM R$j"'
" "

"2,701("; 2,7045. -0,46%

Instituto Cassuli
No último dia 22, aAssembleia

Legislativa de Santa Catarina

aprovou por unanimidade o

Projeto de Lei nv 485.1/11, de
autoria do deputado Carlos
Chiodini, que declara de utilidade
pública o Instituto Cassuli de

Pesquisa e Estudos Avançados de
Negócios Empresariais. "Trata-
se de uma entidade de fins não
econômicos, com autonomia
financeira e patrimonial, fundada
em 05 de Agosto de 2004, tendo

por finalidade promover estudos
dos negócios empresariais, através
da pesquisa científica, cursos de
aperfeiçoamento, de extensão,
seminários, palestras e debates,
todos em caráter interdisciplinar",
afirmou o parlamentar..

Oportunidades
na Bélgica
As indústrias de Santa
Catarina poderão conhecer as
oportunidades que a Bélgica
oferece, durante encontro
marcado para o dia 1 o de março,
às lOh, na sede da Federação, em
Florianópolis. A programação
do evento prevê palestras com
representantes daAgência de
Exportação e Investimentos

Estrangeiros daValônia, da
Agência governamental de
desenvolvimento econômico

. belga (Idelux), além dã
Pricewaterhouse Coopers
Luxemburgo. As inscrições para
o encontro são gratuitas. Os
interessados em participar devem
fazer a inscrição pelo e-mail
cin@fiescnet.com.br.
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Série discute saúdemental
Depois de mais de uma semana levantando in

formações e investigando, o jornal O Correio
do Povo começaa publicar uma série de reporta
gens sobreo tema saúde mental. Um assunto de
licado e, muitas vezes, gerador de polêmica, ganha
espaço a partir da edição de hoje e deve ser aborda
do até o fim de semana, sob o olhar de especialistas
e profissionais da área.

Produção do repórter Pedro Henrique Leal, a

série de report<!gens discorre sobre políticas, leis
e projetos voltados para a saúde mental no Brasil,
com foco em Iaraguá do Sul. Nesta primeira pu-

Produção do repórter Pedro Hemique
Leal, a série de reportagens discorre sobre
políticas, leis e projetos voltados para a

saúdemental no Brasil e em nossa região.

blicação, o jornalista apresenta as diferenças dos
modelos de tratamento oferecidos pelo Centro de
Atendimento Piscossocial (CAPS)), comunidades
terapêuticas e hospitais psiquiátricos.

Charge
SUPERlIGA DE FUTSAL

ml\e �NíRO�DOI bOIS
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Revitalização do Centro
Esta semana, me chamou

a atenção o fato de a CDL

(Câmara de Dirigentes Lojis
tas) sugerir uma nova revítalí
zação no Centro de Jaraguá do
Sul.

.

Indiscutivelmente a CDL faz
um belo trabalho em Jaraguá
do Sul e concordo que o Centro

·

necessite mesmo de algumas
melhorias visuais, mas também
no quesito segurança públi
ca, limpeza e treinamento de
funcionários e até mesmo dos

próprios donos. Contratam-se
·

funcionários que são "joga
dos" para o atendimento sem

o mínimo de treinamento, sem
o mínimo de perfil para lidar
com o público, Esse desprepa
ro ocasiona o deslocamento de
clientes para cidades vizinhas.
No quesito segurança pública,
faltam policiais a pé e de bici
cleta para garantir a seguran
ça de todos e conter abusos de .

motoristas emotoqueiros irres
ponsáveis, que não têm o me

nor respeito pelos pedestres e

muito menos sabem para que
serve uma faixa de pedestre. E
quanto à limpeza, faltam garis
permanentes para garantir a

.

limpeza das vias e desobstru

ção das bocas de lobo, as lixei
ras quase sempre estão imun
das e entupidas .de lixo.

Muito se investe em revita

lização do Centro e arredores,
mas os bairros'também estão

muito carentes de revitaliza

ção. Faltam. praças, parques
infantis, campos de futebol,
ajardinamento, enfim, falta
tudo nos bairros.

É necessário revitalizar o

Centro, mas creio que os bair
ros estão mais necessitados
neste momento.

lUexancIre Fernandes

Ruvsam. bancário
.

Compartilhe a sua opinião. Escreva-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.

Nada vale a pena
I

As coisas não são o que parecem ser, são o-que
você quer que elas sejam, e se digo você é para

não dizer isso amimmesmo. Já perdimuito tempo
na vida dando valor ao que valor não tinha. Esgo
tei-me lutando por causas que só eram' boas cau

sas e tinham valores na minha cabeça. E o pior foi
descobrir, bem mais tarde, que,perdi tempo, que
lutei por miragens que não valiam a pena. Mas só

.

depois, só depois de ir à exaustão.
Dizer que nada na vida vale a pena pode pa

recer frase de pessoa desiludida, mas é a mais

pura verdade, nada vale a pena. Não, pelo me

nos, ao ponto de nos ferir a vida.
Num certo momento meu, sofri uma decep

ção, digamos, "material", mas paramim foi um
fim de mundo. Passei sete anos lutando para
me recuperar, parece conta de mentiroso. Lu
tei muito para voltar a ter o que tive, e voltei
a ter... E sabes o que _aconteceu? Eu já não era

mais o mesmo, nem a coisa por que tanto lutei
me valia mais o que um dia valeu. E será que
um dia valeu de fato ou tudo não passara de
um formidável equívoco? Nada vale a pena ou

/

vale muito a pena.
'

Falando nisso, ontem voltei a um antigo hábi-
.

to: reler alguma.coisa de Machado de Assis antes
de dormir. Reli o conto Cantiga de Esponsais (es
ponsais é noivado). E nesse canto, a certa altura
Machado diz que - "O suicídio dependemais das
impressões do momento, que da gravidade do
mal ... " SantoDeus, que magnífico!
'Tenho certeza absoluta que os "suícidàs" vol

tariam correndo para a vida se pudessem. Com
certeza, todos eles, ao passar a fronteira da vida,
dão-se conta da estupidez que fizeram e por

Recentemente, em Iaraguá, um projeto do Exe
cutivo que prévia o repasse de um terreno pal'a a

construção de um hospital psiquiátrico, foi apro
vado pela Câmara, gerando dúvidas na população.
O assunto será discutido nos próximos dias, assim
como será apresentado o debate sobre uma comu
nidade terapêutica que foi instalada no bairro Cai
xa d'Água, em e;úararrürim.

Sem deixar pontas soltas, versões diferentes sobre
omesmo temavão ajudar o leitor a tirar suas próprias
conclusões. Mas, o-prinçipal de todo o debate será

prestar serviços sobre saúdemental.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

nada. Nada vale o sacrifício da vida, nada.
Conselho? Dê de ombros, seja qual for o seu

problema, e parta para outra. Em todos e qual
quer sentido ...

Valores
Você já leu aí em cima? Então vai entender.

.

Quando digo que nada na vida vale a pena,
falo sobre essas questões cotidianas que nos

vivem tirando o sono. Bah, nenhuma delas
vale a pena mesmo. Mas é claro que há ques
tões na vida que nos merecem quase a vida,
são poucas, bem poucas e nós bem as conhe
cemos na hora do aperto. Amores, empregos,
bens materiais, mundanismos dos conceitos
sociais nada disso nos deve importar. A sabe
doria está em saber o que de fato tem valor.

Simpatia
No Carnaval do Rio desfila um blocó que se

chama "Simpatia é quase amor". Simpatia para
mim é amor. Mil vezes uma simpática que uma
só bonitona. Mil vezes. Tenho frêmitos pelas
minhas amigas simpáticas e nada sinto pelas
bonitas. Simpatia não é quase amor, não; sim

patia é amor. O melhor dos amores. As simpá
ticas são muito desejáveis, ô, se são!

I

�!
"

Falta dizer

�stá fazendo 80 anos que as mulheres "ga
nharam" dos homens o direito de votar. Muito
triste é saber que ainda hoje muitas casadas
votam pelo "mando" do marido, pelo candida
to "dele", Voto a cabresto, que horror, e pensam
que estão emancipadas.

, ,
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As ações
voltadas à área

da saúdemental
dividem opiniões

Conheça a diferença entre a atuação
dos CAPS, hospitais psiquiátricos

e comunidades terapêuticas

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Hoje começa uma série de maté

rias especiais a respeito da saúde
mental no município. Ao longo desta

semana, serão abordadas as políticas,
leis e projetos na área, assim como o

SECRETÁRIO
Francisco Garcia aponta três
frentes de atuação voltadas à
área da saúde mental na cidade

"

histórico do tratamento psiquiátrico.
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),
comunidades terapêuticas, . hospitais
psiquiátricos são os termos que vêm à
mente quando se pensa em medidas de

atenção para a saúde mental. Esses não
raramente causam confusão: afinal, qual
a diferença entre a atuação deles?

FOTOS EDUARDO MONTECINO

'_ .z,

SUBGERENTE
Denise Thwn afirma que a

condenação penal é a única
situação de internação

www.ocorreiodopovo.com.br

CAPS: um passo de cada vez

Unidade padrão na política
de saúde mental do Ministério da

Saúde, os Centros de Atenção Psi
cossocial pouco têm em Comum

com os antigos manicômios. Ne-
.

les, o modelo de tratamento bus
camanter o paciente em convívio
normal com a sociedade. ''A meta
do CAPS é preservar relações so- .

ciais e familiares do paciente,
sem necessitar de internação",
explica o secretário de Saúde da
Prefeitura de Iaraguá do Sul,
Francisco Garcia. O serviço
integra o SUS (Sistema
Único de Saúde).

No município, são
três frentes de atuação
voltadas à área da saú-

de mental. O CAPS II, com

capacidade para fazer o acom
panhamento contínuo de até
300 pessoas, é responsável

-

pelo tratamento de pacientes
psiquiátricos adultos. O CAPS AD,
com capacidade para 80 pacientes,
cuida de dependentes de drogas
e álcool. O Ambulatório de Saú
de Mental Infanto Juvenil realiza
atendimentos mais pontuais de

crianças e adolescentes.
''Ainda existe um certo estig-

ma quanto ao 'louco', que tem

que ser isolado, e a política do
CAPS é contrária a esta visão", ex
plica a subgerente de Saúde Men
tal da Prefeitura, Denise Thurn. Ela
ressalta. que o acompanhamento
psiquiátrico é um trabalho a longo
prazo, com acompanhamento por
psicólogos, diálogo com a família e

reuniões entre os pacientes da uni
dade. Antes de ser encaminhado
ao CAPS, o atendimento é realiza
do nas unidades de atenção bási
ca. E, somente após o diagnóstico
psiquiátrico é que o trabalho segue
para o centro.

"
"Muitas pessoas trazem

parentes ao CAPS

esperando eonsegutr
uma internação, mas
se a pessoa não está
oferecendo risco, a

internação só pode ser
voluntária e autorizada

pelo psiquiatra".
Denise Thum

Redução de danos

É importante lembrar que o linipo, não é urna questão tão sim
tratamento psiquiátrico não é urn ples", explica.
processo breve. Segundo Denise, Segundo a política nacional de
a prioridade inicial é o controle de saúde mental, urn paciente que
danos. "Não temos como 'curar' usava drogas pesadas, como crack
urn paciente mais grave e mesmo e heroína, e que passa a se limitar à
casos como urna depressão mais maconha, já é urn sucesso. "Deste
leve ou urna fobia social pode rein- ponto, trabalhamos para reduzir e
cidir", explica. Assim, o tratamento posteriormente eliminar o consu

visa reduzir os sintomas, manten- mo da maconha".
do o convívio normal. Quando o paciente é menor de

Esse trabalho é mais perceptí- idade, o trabalho pode incluir tam
vel na questão dos dependentes .r:

bém sessões com os pais. Pois, algu
químicos. "Não trabalhamos com mas vezes, o problema não se limita
a idéia de o paciente entrar aqui à criança e a solução pode estar em
viciado, e sair completamente mudanças no cotidiano familiar.

Comunidades terapêuticas:
,isolar é preciso

Diferente do serviço ofereci
do pelo CAPS, as comunidades
terapêuticas apresentam outro

modelo de tratamento para de

pendentes químicos. Enquanto
o sistema público cada vez mais
se distância da internação e bus
ca preservar o contato social do

paciente, nas comunidades te-

rapêuticas o isolamento não é

apenas comum, mas procurado.
"Você não trata urn alcoólatra
deixando ele voltar para a bebi

da, e não vai tratar um drogado
deixando ele em casa, com aces

so a mais droga", afirma Inácio

Carreira, presidente da Comuni

dade Terapêutica Novo Amanhã.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br

Tratamento
"Nós trabalhamos com in

ternação voluntária, ninguém é

obrigado a ficar", explicaArsan
jo Colaço, presidente da Comu
nidade Terapêutica Vida Nova,
que fica na Ilha da Figueira.
Trabalhando com um público
entre os 10. e os 18 anos, aVida
Nova se sustenta com base em

doações da população. O trata
mento duranove meses.

Nos' primeiros seis meses,
é trabalhado o tratamento psi
quiátrico e a desintoxicação,

.

enquanto nos três últimos a

meta é a reinserção e posicio
namento no mercado de tra

balho. Atualmente, a entidade
está se adequando à última

portaria do Ministério da Saú
de (mais sobre a legislação nas

próximas edições desta série

especial).

Isolamento
O trabalho realizado pelo

Novo Amanhã é mais intenso.
Voltada para homens entre os

18 e os 65 anos, a comunidade

.

fica no Rio Cerro Il, a 20 qui
lômetros de distância da área
central da cidade. "Ela sabe que
vai ter que ficar longe do Centro,

.

trabalhar, fazer laborterapia, de
senvolver a espiritualidade e a

disciplina", afirma Carreira.
Atualmente, a entidade tra

balha de acordo com a portàría
101 do Ministério da Saúde, que
não está mais em vigor e que foi
substituída pelaportaria 131, em
janeiro deste ano. ''A nova norma
privilegia a dependência, e torna
o terapeuta dependente do de

pendente", critica Carreira, afir
mando que vão continuar traba
lhando na legislação antiga.

Segundo o Minístérío da
Saúde, não existem estatísticas

que apontem a eficiência do
modelo de tratamento das co

munidades terapêuticas. Mas,
segundo Carreira, a taxa de re

cuperação fica em torno de 5%.
''A recaída é maior do que a re

cuperação, até porque tem pes
soas que dizem que a recaída é

parte do processo. Não é".
O modelo das comunidades

terapêuticas está envolto em

uma polêmica com o Conselho
Federal de Psicologia, que pu
blicou no fim do ano passado
um relatório apontando abusos
em 68 entidades (leia mais nas

próximas edições).
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NOVO AMANHÁ
Arsanjo Colaço aflrma que comunidade não

trabalha com internação obrigatória *

Internação psiquiátrica:
resposta a crises

Antiganíente realizadas em hospitais psiquiátricos,
muitas vezes compulsórias e por período indeterminado,
as internações atualmente têm outro objetivo. "O propó
sito da internação é tirar a pessoa de uma crise. Depois
disso, ela volta para casa", explica a subgerente de Saúde
Mental da Prefeitura, Denise Thum .

A meta do Ministério da Saúde é aos poucos substi
tuir hospitais psiquiátricos pelas alas psiquiátricas em

unidades que trabalhem com o SUS. Porém, "não temos

espaço para a internação psiquiátrica nos hospitais de

Jaraguá. Alguns pacientes mais tranquilos são interna
dos no Hospital Iaraguá, quando há vaga. Mas o normal é.
serem encaminhados para São José ou Bocaina", explica.

Ela ressalta que o modelo do hospital psiquiátrico
contribui para o isolamento. ''As pessoas relutam em ir
visitar o parente no 'hospital de louco', e com o tempo,
a pessoa acaba esquecida lá", nota, relembrando o que
ocorria nos antigos manicômios.

-, "
/' Ameta dos CAPS é preservar

relações sociais e familiares do paciente,
sem necessitar de int�rIiação.

Francisco Garcia

Divergência
Mas, Inácio Carreira não concorda com-a ação do Mi

nistério da Saúde de fechar os hospitais psiquiátricos.
-"Eu já vi gente ir para o Novo Amanhã, que estava inter
nada no hospit.al normal junto com ummaluco que esta
va em delírio, e desistiu de ficar lá. Se o paciente estives
se em um hospital psiquiátrico, todo mundo estaria na

condição dele e não incomodaria outras pessoas" critica.
Porém, segundo Denise, esse é justamente o pensamen

to que se busca evitar com a reforma psiquiátrica. "Durante
muito tempo se teve essamentalidade de retirar o 'louco' da
sociedade, como se fazia com os leprosos, com os tubercu
losos, ,e hoje se faz com os viciados", afirma ela.

Segundo o secretário da Saúde, Francisco Garcia, o

governo tem buscado a implantação de uma ala psiquiá
trica no município. "De acordo com o Ministério da Saii
de, é preciso ser em um hospital geral, então estamos ne-

. .

goelando com o Hospital Iaraguã, mas ainda não temos

nada confirmado".
.

Contrariando a política do Ministério da Saúde, há no
município um projeto para um hospital psiquiátrico - o

que também divide opiniões (mais sobre o tema nas pró
ximas edições desta série especial);

l
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"
Nós trabalhamos com internação

volwltária, ninguém é obrigado a ficar.

Arsanjo Colaço
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Por aelamação

Acijs elege nova presidente
Mônika Hufenüssler -

Conrads assume
o cargo até então

ocupado por Durval
Marcatto na entidade

'ARf\GUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Com aplausos para a apro
vação do balanço social

e financeiro dos dois últimos

anos, apresentado na noite de

ontem, em uma assembleia no

Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, encerrou-se o mandato
de Durval Marcatto à frente da

Acijs (Associação Empresarial de
Iaraguá do Sul). Ao final do even
to, Mônika Hufenüssler Conrads
foi eleita, por aclamação, a nova
presidente da entidade. "Quero
agradecer minha equipe e afir
mar que pretendo fazer um tra

balho ainda melhor", discursou

Quero agradecer
minha equipe e

atirmarque
pretendo fazer um
trabalho ainda

melhor.

Mônika Hufenüssler
Conrads, presidente

da Acijs·

Fim de gestão

Mudança
noCPL

Na noite de ontem, após
um ano no cargo, o enge
nheiro Adriano Antonio da
Fonseca deixa a presidência
do CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais). Em

seu lugar, assume a advoga
da Andréia Ronchi. "Pode
mos destacar o engajamento
da entidade nas discussões
importantes do município,
como o aumento no núme
ro de vereadores", comenta

Fonseca.

/

a nova presidente, que toma

posse no dia 22 de março.
No balanço, diretores da

Acijs ressaltaram algumas
bandeiras defendidas pela en

tidade' como a duplicação da

BR-280, redução de impostos,
maior representatividade po
lítica para a região e a polê
mica em relação ao aumento

do número de vereadores. Na

parte financeira, todos os nú
meros indicam que a entidade
caminha muito bem e ainda

apresenta crescimentos.

Guaramirim

Na Aciag (Associação Em

presarial de Guaramirim) não
houve mudanças. Carlos Hugo
Dequech continua no cargo
de presidente por mais dois
anos. A posse foi oficializada
ontem em uma assembleia ge
ral, quando também foi apre-:
sentado o balanço geral da

,entidade.

MARCELE GOUCHE

DISCURSO Mônika afirmou que ·pretende realizar "trabalho ainda melhor"

Bombeiros apresentam balanço
,. .

Após deixar o cargo de presí-
dente dos Bombeiros Voluntá
rios de Iaraguá do SUl, Giorgio
Donini apresentou ontem, na

Acijs, o relatório das ativida
des e da gestão da entidade. Na

ocasião, também foi apresen
tado para a comunidade em

presarial o novo presidente da

entidade, Ermes Nissen.
Donini afirma que os dois

anos na presidência foram de
muito trabalho, mas também
de muitas conquistas. A pala
vra-de ordem durante a gestão
foi economizár e cortar gastos
para manter equilibrada a con

ta dos Bombeiros. Uma dasmu-

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.· 30/2012.

TIPO MENOR PRI;ÇO GLOBAL.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídíca para prestação de serviços de

telecomunicações para implantação e operação de uma rede de dados ínterna e

privatíva da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, que deverá ser executada de

acordo com a relação detalhada do objeto da licitação, em conformidade com o Termo

de Referência (Anexo" - Fornecimento da Infraestrutura Física e Lógica, Implantação,
Treinamento, Manutenção e Suporte) e demais documentos que fazem parte deste

edital. TIPO: Menor Preço Global. REGIMENTO: Lei Federal n.? 8.666/93 e suas

alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até

as 09 horas do dia 30 de março de 2012, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sita
a Rua Walter Marquardt, n." 1.111, bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC).
ABERTURA DOS ENVELOPES: As 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões

da Gerência de Licitações e Contratos desta Prefeitura, no endereço acima. VALOR

ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 1.241.700,00 (hum milhão, duzentos e quarenta e

um mil e setecentos reais). OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estarão

disponíveis na Internet no endereço www.jaraquadosul.sc.qov.br sem qualquer custo, ou
poderão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos desta Prefeitura, no horário

das 07:30 horas as 11:30 horas e das 13 horas as 17 horas, em dias úteis, mediante o

pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez reais) no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita a Rua Walter Marquardt, n." 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha,
nesta cidade. INFORI\IIAÇÕES: Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser

obtidos no endereço acima, ou pelos fones (0**47) 2106-8181 (Heduard), (47) 21 06-8066

(Alcioneide) ou (47) 2106-8196 (Adriano), ou ,respectivamente, pelos e-mail's: id81620@
jaraguadosuLsc.gov.br; id1757@jaraguadosuLsc.gov.br ou adriano.telecomunicacoes@
jaraguadosuLcom.br .Jaraguá do Sul (SC), 27 de fevereiro de 2012.

CEcíLIA KONELL.- Prefeita Municipal·

danças realizadas nesse sentido
foi o corte de alguns cargos e a

reestruturação administrativa.
"Tínhamos uma estrutura um

pouco inchada, vimos a ne

cessidade de enxugar e tirar o

cargo de secretário executivo",
explica Donini.

Outro destaque foi a mu-

dança na estrutura opera
cional e a doação de um ca

minhão. Mas de acordo com

Donini, o ponto alto da ges
tão foi o trabalho nos perío-

. dos de chuvas que assolaram

Jaraguá do Sul. "Nossa opera
ção foi um sucesso", ressalta o

ex-presidente.

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPOCU

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica·
do Rio Itapocu - COMITÊ ITAPOCU- R. Arthur Gumz, 88

- Vila Nova Jaraguá do Sul/ SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°. 01/2012

O Presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do

Rio Itapocu vem pelo presente convocar esta entidade, ocupante de cadeira
nesse Comitê, a participar da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada

no dia 8 de março de 2012, às 13hmin, em primeira convocação, 13h30min,
em segunda convocação e 14hmin, ém terceira convocação, no auditório
da AMVALI, sito à Rua Arthur Gumz, nO 88 - Vila Nova, neste município de

Jaraguá do Sul/SC.
ORDEM DO DIA?Assembléia Geral Ordinária

Prestação de contas;
Relatório das atividades de 2011 ;
SIG -AMVALI;
Plano de atividades 2012;
Composição de nova diretoria, conselho consultivo e entidades
membro.

, _ .

Solicitamos que, no impedimento de estar presente, V.Sa. comunique
ao respectivo suplente para representar sua entidade naquela oportunidade.

Sergio Victor Santini - Presidente

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 2012
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Piso salaliaJ.'
o projeto de lei

complementar (01/2012),
que reajusta os valores do

piso do salário estadual,
será debatido hoje,
durante a reunião da
Comissão de Cõnstíruíção
e Justiça daAlesc
tAssemblei?tegislativa
deSanta Ga�arjn�). O
deputado DirGeu IJresfh,
lídel" do PT nª:1\sselllbleia,
é o rêlator dapropostã e

apresentará parecer pela
aprovação. edeputado
negocia para que o ptdjeto
seja votadoem.plenário
ainda esta semana.

Allimça
acertada
o vereador Mateus
Sáfanelli (PMDB) informou
que está formadaa

coligação entre o PDT e

oPMDB de Guaramírírn

para concorrer à

majoritária deste ano, O
prefeito NUsonBylaardt
deve tentar a reeleição em
outubro e buscá um nome

para concorrer à.vice.

Reforma
Política
As rríàtérías.da Reformá
Política serão votadas
em sessão exclusiva

, no dia 21 de março. O

presidente do Senado, José
Sarney, seguiu sugestão
dos parlamentares: dar
prioridade ão exame das

proposições já prontas
para apreciação.

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Recolhendo apoios
Em encontro agendado pelo PMDB

de Iaraguá, os parceiros PC do B

e PT conversaram ontem com o pre
sidente do partido e pré-candidato a

prefeito, Antídio Lunelli, com o depu
tado estadual Carlos 'Chiodíni e com a

vereadora Natália Petry.
Cláudio Tubs, vice-presidente do PC

do B, disse à coluna-que entrou na pauta
dos três partidos a formação de coliga-

ções para as eleições municipais deste
ano. "Nós estabelecemos o primeiro
contato. Mas, por enquanto, nada é
oficial". A próxima reunião deve acon

tecer no final de março.
.

Também participaram do bate papo
o secretário do PC do B, Mário Pappen,
o presidente do PT, Riolando Petry, e o

pré-candidato a vereador- pela legenda
dos trabalhadores, Leoni Silva.

ARQUlVOOCP

Entre pepistas
o pré-candidato a prefeito Dieter Ianssen (PP) participou da reunião com o

diretório no fim de semana, na casa do pré-candidato a vereador Eugênico
Jurazeck. Na oportunidade, discutiram sobre o plano de governo para a cidade
e apresentaram a agenda de encontros previstos com os demais partidos.

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

Vergonha
o cúmulo da preguiça foi tema de
umamatéria publicada pelo Estadão
e ganhou repercussão na televisão
no fim de semana. Parlamentares

compram projetos de lei prontos em
sites especializados pormenos de R$ 20.

-

Felizmente, enquanto isso acontece, há
iniciativas como a daAvevi (Associação
deVereadores doVale do Itapocu) que
incentivam os políticos a aprenderem
sobre a atuação dos parlamentares.

Briga por vaga
Cláudio Piotto (PSB) cobra a vaga
ocupada pela vereadora Natália
Petry - que trocou o PSB pelo
PMDB em outubro -, e espera que
a parlamentar seja notificada ainda
nesta semana pela Justiça. �

),
i
)
i
f.
I
r

Indefinição
Engenheiro do quadro de funcionários
efetivos daPrefeitura, Afonso PiazeraNeto

, (PSD) aindanão sabe se será convocado
pela prefeitaCecília Konell (PSD) para
assumir algum cargo comissionado na

administração, Hoje, ele ocupauma
cadeiranaCâmara, a qual deve deixar no
fim domês demarço, quando o titular
da vaga, IsairMoser EPRB}- que hoje
responde pela presidência do Samae -

retorna ao Paçopara tentar a reeleição.

l

j

i
Flertando
À coluna, o presidente' do PR, Eduardo
Bertoldi, disse que a legenda está
disposta a conversar com vários

partidos de Iaragua do Sul. "A

aproximação com o PP é vista com
bons olhos pelo partido, pois o PP
é composto por pessoas de bem e

tem como principal liderança Dieter
Ianssen, que vem demonstrando
nas últimas eleições boa densidade
eleitoral. Acredito muito no potencial
desses partidos em construir um

projeto saudável para Iaraguá do Sul".

NOTA DE FALECIMENTO
A família enlutada da

Sempre fui favorável às prévias para a

escolha-do candidato a prefeito do PSDB. E delàs

pretendo agora participar. Hoje comunicarei por
escritó à direção do PSnB de São Paulo minha

disposição de disputar a prefeitura de Sp.

Ex-governador José Serra anuneíou ontem, pelo
Twitter, que disputará as prévias do PSDB para definir o

candidato tucano à PrefeitlU'alde,São P.aWQ, J e t • j. c, , ,! �

Sra. Norma Bolduan
(60 anos) agradeçe a todos os amigos, vizinhos
e parentes que estiveram presente em seu

velório e enterro. Agradecemos também a ajuda
dos voluntários do corpo de bombeiros e Samu

pelo pronto atendimento prestado. Convidamos a

todos para comparecerem a missa de 7° dia que
será celebrada dia 02/03/2012, 6a feira, 19 horas
na Igreja Católica Matriz São Sebastião.

,-
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AGORA
ESTAMOS' TODOS

JUNTOS

1952

Irineu' Bornhausen fala sobre

seu prilDeiro ano de governo
Jardim - Brusque eVidal Ramos."

Em complemento· ao plano de obras para o ano de

1952, Bornhausen também anunciou a construção de 24
novas pontes, em várias cidades catarinenses.

Edição de fevereiro de 1952 do jornal O Correio do
Povo trazia discurso do governador Irineu Bornhau

sen, que fazia uma avaliação de seu primeiro ano no

cargo, abordando a questão das rodovias. "No plano
rodoviário, quando assumi o governo, a situação era de

completo desmantelamento. Além de exígua a verba

de�tinada ao Departamento de Estradas de Rodagem,
o Estado, praticamente, não dispunha de maquinário
indispensável, já não digo para a construção de novas

rodovias, porém, nem mesmo para conservação e me

lhoramento das existentes".
Mais adiante, o então governador citava que "para

o exercício de 1952, além da continuação dos serviços
das estradas em construção, estão programadas mais as

seguintes: Corupá - São Bento do Sul- Itajaí - Luiz Al
ves - Guaramirim - Joaçaba - Herciliópolis - Chapada
- Orleans - Brusque - Lavatudo -Caçador - Porto União
- Rio do Sul- Taió - Santa Cecília - Lauro Mueller - Bom

"

RODOVIAS'

Festa de Rainha com baile

Promoção da Sociedade Rio da Luz II

A Sociedade Desportiva Recreativa Rio da Luz II
"Salão Centenário", de Iaragua do Sul, promoveu no
último sábado, dia 25, Festa de Rainha com baile.
Os festejos iniciaram às 18h com a concentração
dos sócios, convidados e simpatizantes, na sede

social. Às 18h30min foi realizada amarcha em
busca da Majestade de Tiro, Sra. Josiane Oldenburg,
sob o comando do Sr. Aldoir Oldenburg. O baile
teve animação em dose dupla das Bandas Nave
Som e Monaliz.

Jorge Leal Amado de Faria

(Itabuna, 10 de agosto de 1912
- 'Salvador, 6 de agosto de 2001)
foi um dos mais famosos e tra

duzidos escritores brasileiros de
todos os tempos. É o autor mais

adaptado da televisão brasileira,
incluindo sucessos como Tie
ta do Agreste, Gabriela, Cravo e

Canela e Teresa Batista Cansada
de Guerra, além de Dona Flor e

Seus Dois Maridos e Tenda dos

Milagres. A obra literária de Jor
ge Amado conheceu inúmeras

adaptações para cinema, teatro

Personagem histórico

Jorge Amado
e televisão, além de ter sido tema
de 'escolas de samba por todo o

Brasil. Seus livros foram traduzi
dos em 55 países, em 49 idiomas,
existindo também exemplares
em braille e em fitas gravadas \

para cegos.
Jorge Amado foi superado,

em número de vendas, apenas
por Paulo Coelho mas, em seu

estilo - o romance ficcional -,

não há paralelo no Brasil. Em

1994 viu sua obra ser reconheci
da com o Prêmio Camões, o No
bel da língua portuguesa.

,.

Lunelli l\a\a�O/." .('
�.

Grupo Lunellí

Pelo'Mundo

1964

Emancipação
de Paulínia
Em 28 de fevereiro de 1964, Paulínia é

emancipada, separando-se de Campinas. O
nome "Paulínia' é uma homenagem a José Paulino

Nogueira, um fazendeiro conhecido na região de
Campinas, que emprestou seu nome à estação

.

ferroviária ao redor da qual se desenvolveu o

município. Omunicípio é conhecido por sediar
omaior pólo petroquímica daAméri__ca Latina,
centrado naRefinaria de Paulínia.

.

-1991

o fim da

Guerra do Golfo
AGuerra do Golfo foi um conflitomilitar iniciado
em 2 de agosto de 1990 na região do Golfo Pérsico,
com a invasão do Kuwait por tropas do Iraque.
Esta guerra envolveu uma coalização de forças de
países ocidentais liderados pelos Estados Unidos da
América e Grã-Bretanha-e países doMédioOriente,
comei aArábia Saudita e o Egito, contrao Iraque. Foi
marcada pelo início da correspondência jornalística
nas linhas de frente do combate ao vivo, com
a primazia da rede americana CNN. A guerra
também ganhou a alcunha de Guerra doVideo
Game após a conhecida difusão diária de imagens
a bordo de aviões-bombardeiro americanos
durante a Operação'Iempestade no Deserto.

Invenções antigas
Microondas
As microondas utilizadas nos fornos são ondas

eletromagnéticas com comprimentos de onda
entre 1 mm e 1 m, quer dizer, muito próximas
das ondas de rádio UHF. Em 1946, descobriu-se

que estas microondas tendem a polarizar as
moléculas'da água, fazendo com que elas girem,
alinhando o seu eixo polar com o campomagné
tico. Trocando emmiúdos, todo estemovimento

(de aproximadamente 2500milhões de ciclos por
segundo), gera calor. Como asmicroondas são

capazes de penetrar profimdamente namaté-
ria orgânica, um alimento atingido por elas é
aquecido em todo o seu volume, já que o calor é

gerado em seu interior. Este aquecimento inter
no quase uniforme diminui consideravelmente
os tempos de aquecimento.
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VENCEDORES De
cima para baixo

em s�ntido horário:
Meryl Streep,
Christopher

Plummer, Octavia
Spencer e elenco

e equipe de "O

Artista", o grande
vencedor do Oscar

2012, com Jean
Dujardin (2° a

esquerda)

Foros REUTERS

PrelDiação
Entrega do Oscar

reflete crise
.

Maior premiação do cinema transpareceu a crise criativa de
Hollywood entregando o prêmiomáximo a um filme estrangeiro

m cerimônia mar

cada por homena

gens a filmes clás
sicos e musicais,
a 84a edição do

a..III!I!IIIIOSCar, evento orga
nizado pela Academia de Artes
e Ciências Cinematográficas de

Hollywood, realizado no domin
go, deixou bem claro que espera
avolta do cinemaàs suas origens.
Não foi à toa que aAcademia deu
as estatuetas de melhor filme e

direção, além de outras três (me
lhor ator paraleanDujardin,me
lhor figurino e trilha sonora origi
nal), ao filme francês "O Artista",
o primeiro longa de língua não

inglesa a levar o grande prêmio.
De maneira semelhante, "A

Invenção de Hugo Cabret", o

primeiro longa em 3D do dire
tor Martin Scorsese homenageia
as origens do cinema. O longa
indicado em 11 categorias, foi
premiado com cinco estatue

tas (edição de som, mixagem de

som, efeitos especiais, fotografia
.

e direção de arte).
O cinema americano está em

crise, prova disso é o uso abusi
vo de tecnologia de ponta e de
filmes em 3D como forma de
tentar alavancar a decrescente
bilheteria. O ano de 2011 teve

'·Filarmônica Scar abre temporada com ópera
A Orquestra Filarmônica

Scar apresentou-se no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul na
noite de domingo, abrindo a

temporada 2012 de concer

tos. No retorno às atividades,
a Filarmônica contou com

dois convidados especiais, a

soprano britânica Penélope
White e o barítono brasileiro

Sérgio dos Santos, apresen
tando um espetáculo de ópe
ra que foi conduzido pelo ma
estro e diretor artístico Daniel
Bortholossi,' com repertório
baseado na obra "Carmen",
compositor francês Georges
Bizet, de 1875.

A orquestra é formada por
55 músicos dosmunicípios da
região e de Curitiba e Floria

nópolis. O grupo contou com

a participação de um oboísta
de São Paulo que foi convi
dado especialmente para as

apresentações.
A mini-turnê também in

cluiu as cidades de Pomerode

CHROMA pçXrOGRAFIAIDIVULGAÇÃO
'

e Blumenau é patrocinada pe
las empresasWEG e Duas Ro
das por meio da Lei Rouanet.
Para acompanhar notícias e a

agenda da Filarmônica aces

se: www.fjds.com.br.

T

a pior arrecadação desde 1995: rana Meryl Streep por "A Dama

foram apenas 10,2 bilhões de de Ferro", ao invés deViola Davis
dólares. Hollywood pede socor- em "Histórias Cruzadas", e o de
ro. E foi exatamente esta a sen- ator coadjuvante para Chrísto

sação transmitida pelo Oscar. O pherPlummer, de 82 anos de ida
ritmo pessimista continuou com de, por "Toda Forma de Amor",
o apresentador oficial deste ano única atuação que merecia con

(e de muitos outros), o ator Billy correr ao prêmio. Já a vencedora

Crystal, que logo em suasprimei-da estatueta de atriz coadjuvante
ras frases chamou o tradicional Octavia Spencer foi a que mais se
teatro Kodak de "teatro da ban- emocionou.
carrota". E Crystal não pârou por Nem o Tapete Vermelho ím

aí, criticoua crise criativa, a parte pressionou, os homens com tra

comercial, a crise econômica dos jes bem tradicionais e as estrelas

EUA, e por aí vai. optararqpor vestidos pretos ou

A cerimônia também foi um em tons claros, com muito bran
tanto quanto tediosa, além das co. Angelina Jolie que até íman

tradicionais sátiras, houveram cou alguns suspiros, mas estaria
muitas homenagens e faltaram bem mais atraente não fosse a

as apresentações musicais (ape- magreza excessiva. Já quem op
nas dois indicados este ano, com tou por vestidos de cores fortes
uma canção sendo a trilha do fil- ou dourados, acabou errando no
me "Rio" com Carlinhos Brown e estilo. Fashionistas consideraram

Sergio Mendes, que perdeu para o Oscar bem sem graça.
"Os Muppets"). O que salvou foi Por fim, que esta edição do
uma apresentação do Cirque du _ Oscar lembre aos americanos
Soleil e justiça seja feita, foram que um dia eles já foram os gran
exibidas também cenas de filmes des faróis dessa arte, título que
cult, mas a maioria dos trechos se esforçam por manter e que
eram de filmes populares e que muitos desejam que consigam.
renderam asmaiores bilheterias. Como mostram os números da

Quanto às outras premiações,
a disputa pelo Oscar foi bem pre
visível. Foi o caso do troféu de
melhor atriz, que foi para a vete-

bilheteria, não é apenas a acade
mia que espera que Hollywood
volte a criar com brilho. O públi
co também espera por isso!
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Previsão do Tempo
Canoinhás
.....
18° 25°

São Miguel
do Oeste
.....
22° 26° Joaçaba

.....
18° 26°Chapecó

.....
20° 24°

Chuva frequente
Aumento de nebulosidade

-

e condições de chuva com
trovoadas no decorrer do dia.
Risco de temporal isolado.
Temperatura em elevação com
sensação de ar abafado, devido
à elevada umidade do ar. As
chuvas previstas entre a terça e

amanhã de sexta-feira devem
amenizar a estiagem, com
chance de acumulados de 60
a 80mm emmédia, no Oeste e

Meio Oeste, mas de 3 a 13/3
há indicativos de pouca
chuva novamente para Se.

Lages
.....
18° 23°

Ensolarado Irlslável Parcialmente
Nublado

� .4
Nublado Chuvoso

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável Noroeste 7km/h Vento não

o 12h Vento não favorável Oeste 17km/h
favorávef e

80%o 15h
o 18h

de possibilidade
de chuva.

Vento nao favorável Oeste 17km/h
Vento não favorável Sudoeste 11 km/h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
Motorista abusado
o rapaz dirige sua Kombi em alta velocidade e o policial o para na estrada:
- Hum! Bonito hein!
- Bonito e veloz!

.
- Cadê os documentos do carro
- Ele ainda é menor de idade!
- Cadê seu sinto de segurança rapaz?
- Tá lá traz segurando o botijão de gás!
- O seu namorado é sempre engraçadinho assim? Pergunta o guarda para a

moça do lado.
<'

- Nem sempre, só quando bebe muito!

7

6

6

8 4

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.

Mafra
... ..
180250

Joinville
.....
220280

Jaraguá do Sul
.....
22° 29°

Rio do Sul
.....
19°24°

Blumenau
.....
230280

"

São Joaquim
..... �
15°240

1/3

CHEIA 8/3

e MINGUANTE 15/3

e NO�A 22/3

Palavras Cruzadas

Leve guarda-chuva,

Jar�Edo sul.....::��::;;;,P"""i
ehoverl

e Região
AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁX: 36°C

QUINTA
MíN: 24°C
MÁX:35°C

MíN: 23°C
MÁX: 27°C

São Francisco do Sul
• Preamar
o 3hOO: 1,Om
o l5h09: 1,Om
• Baixamar
-nnst. O,4m
o 17h54: 0,7m

Itajai
• Preamar
o 5h38: O,8m
o 9h5l: O,3m
• Baixamar
o 9h5l: O,3m
o 27h17: O,5m

florianópolis
• Preamar
o 6h04: O,9m
o l3h09: O,6m
• Baixamar
o 9h54: O,3m
o 22hll: O,6m

Imbiluba
• Preamar

o}h58:0,5m
o 17h06: O,5m
• Baixamar
o 8h47: O,2m
o 23h08: OAm

Tábua
das marés

"
.

'
�

-

gossaterrlpO . ,A Recreativa o pnmeIro revisto dG> palavras cruz�d�s �� BrasIl
� -� --

-- - - - -- -

VERTICAIS
1, O pianista e compositor húngaro Béla (1881-1945) /

(Fig.) Pessoa maçante 12

2. (lnform.) Termo em Inglês que designa um pequeno
arquivo do computador, que armazena informações 13

durante a visita a um slte, permitindo que o compu
tador reconheça páginas já visitadas / Região Infero·

posterior da cabeça
3. Árvore cultivada como sombreira, como ornamental ou

pela pOIp,a doce dos frutos / Irritar
4, Urso, em Inglês / O matemático Italiano Vllo (1860-

1940), um dos criadores da análise funcionai e o prl
melro a aplicá-Ia a problemas de biologia e de física

5, Dupla de instrumentistas / (Interj.) Um chamamento
6, Conveniências / (Pop.) Atitude inoportuna ou desele-

gante �-
7, A moeda da União Europeia / Suspender velas com

cabos apropriados
8. Competição que reúne duas provas: uma corrida rús

tica e uma de tiro ao.alvo / A cantora Leão (1942.
1989), de "A Banda"

9, Golfo sinuoso, escarpado, profundo e geralmente de

grande extensão / Armação de ripas ou tábuas para
encerrar e proteger móveis e outros objetos, especial.
mente quando transportados.

HORIZONTAIS
1. Sigla de um importante instituto pesquisador da opl.

nião pública
2. Uma erupçáo epidérmica muito comum na juventude /

Uma pedra preciosa
3. (Dir.) Diz·se de ato que um juiz pede que outro faça no

lugar de sua jurisdiçáo
4. Dar som ou tom forte / Tocar
5. Interjeição Inglesa: tudo beml / As consoantes de

tudo
6. A capital ucraniana / Dança coreográfica
7, Cheios de nós
8. Correr em abundância
9. Substãncla usada em vacinações ou na produção de

soros antitóxicos
10. Duro, Indelicado / Uma famosa música de Djavan
11. Tirar tudo o que um recipiente contém / O oposto de

frequente
12, Extenso aglomerado de videiras em determinada

área
13, Camareira,

4 5 7 9

2

• •
•

•
-

• • • • •
•

• •
• II

•
•

• • • •

3

<I

5

6

7

a

9

10

:eIOle!l-apJQ� '6 'fJeN 'ouelS 'Q �e1>�p� 'QJOl 'L 'e�e�lee '�9-'d 'S 'li 'QnU-S
'WJollOA Jea_a -I' 1epell13 'efiUI-� 'eonN '�I�QQO '" -adlllex 'ltQ:l!ea 'I :SI't�1l\j3tl

'el� 1>, 'laJlaJJetl
',H 'oJe� 'jeoO 'II 'Ieov 'QPnld 'Q I 'euii<Qleu't '6 �IJ\I:i 9 'QPepQ_u� 't: �Iea '�.lll
-9 'Pl '�Q '9 leQS '.leal 'r 'O�QleQQ� 'C 'Iqn� 'ouov '� 'adQQI '1 :SI'i\lN0<1�QH

Q,lnlQS
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Com que
rou aeuvou?

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Tecidos
*Veludo - Já falamos dele aqui. O veludo
vem com tudo nesse inverno. Podem apostar
em calças, blusas, blazers, saias e vestidos.
* Renda - A renda continua forte, e poderá
ser usada tanto na peça inteira como em

partes dela como uma barra oumanga.
* Cetim - Ele já apareceu noVerão e vem

com força no Inverno. Poderá ser usado
durante o dia ou a noite. Sem regras.
* Peles e pêlos sintéticos - Não hámuitas

novidades, quem ainda têm os casacos e

coletes do ano passado podem usar a vontade.
* Metalizados - Para essa tendência vale

apostar deste o tecido até o bordado. E nesse

caso, vale tudo, até lantejoula. Bom para

quem adquiriu alguma peçametalizada no
verão. Vai usar, e muito!
* Couro - Além do tradicional preto, o couro
(que r-einou absoluto no ano passado) vem
em novas cores:verde, vermelho, marron,
amarelo queimado e caramelo.
* Transparência - Pode ser em saia, vestido,
casaco. O detalhe da transparência continua
em todo o tipo de roupa.

Dicaboa e barata: creme aDti�olheira
\

A gente está "careca" de saber que depois de algumas noites mal dormidas
(principalmente agora com o Carnaval), as olheiras praticamente pagam para

aparecer não é?! Isso é claro, sem contar a maquiagem que acabamanchando a

pele, ou até mesmo o fator genético, que daí nem com compressas frias ou rodelas
de pepino para resolver. Sabendo dessa nossa necessidade, a L'Oreallançou no
ano passado um produto a base de cafeína que ativa a microcirculação na região.
Ou seja, quase uma fórmula milagrosa! O produto é feito em roll-on, e ainda vem
com ummassageador de metal, que proporciona urna sensação refrescante (e
geladinha) que ajuda a drenar aquelas bolsinhas tão feias. Eu uso diariamente
e recomendo, inclusive estou no meu terceiro roll-on de tão bom que é. Para as

interessadas uma dica: vende na Sack's (on-líne), no supermercadoAngeloni e na
Drogaria e Farmácia Panvel, ali no Calçadão da Marechal. Preço médio: R$ 46,90... ' "

�__
.

--,.í
........ ,._.,., �� .. �"��H,_:__ � _: .!_� �Ztll.,Hp

Espero que
vocês tenham

gostado da coluna
dessa semana� e já

sabem não é?
Para falar comigo,

seja para perguntar,
dar·uma dica, um.
puxão de orelha

(màs de leve) e
elogiar também, é só
enviar para o e-mail.
no topo da página.
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. Pontualidade, eficiência,
conforto e segurançal
agora, de
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Coluna do, 32150909
ROTABELA

TRAN.POR ii, f"ECU fJVO

ElDpauta
7\ ]á ediçã_o desta semana aRe
I \' vista Epoca estampa uma

reportagem mostrando como

empresas e políticos lucraram
com a corrupção nofornecimen
to de comida emerendas escola
res. Loucura! Quer saber mais
sobre o tema, basta perguntar
a alguns corruptos da nossa re

gião que têmPhD no assunto.

UPPER k\Q�'

q2107-3(0)
R.. H�o B,tiClun, 44 - cent'fQ
vil�vwJi;oy4'os..'1otel_com_br

Buxixo
Dizem por aé que as poções
"milagrosas" preparadas pelo fol
clórico Genésio, também conhe
cido como "bruxo e o "careca do
Miura azul", tem surtido efeitos

positivos. Segundo comentários,
uma de suas poderosas "recei
tas" teria dado sobrevida a um

aidético que contraiu a doença
hámais de 14 anos.

Leitor do dia
o leitor fiel de hoje é o grande
camarada Renato Escobar,
da Todeschini, que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeumesmo irmão!

oa
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

LINDA Luana Schmitz nos coITeClores daUpper Floor

Pensando bem....

"Descobri que se levam anos para construir confiança e apenas
segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um

único instante e se arrepender o resto da vida."

MAURICIO HERMANN

"
Ter

esperanças
é uma

condição'
essencial de
ser humano.

ErichFromm

:::�

q:;>
haborarorio
Lenzi

Cortar .abelo viro. brincadeira de criaDta!

Fone 473022.1422

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371-1788

Santo remédio
Como todo mundo sabe o

"Pau-Brasil" está em processo
de extinção, mesmo assim,
figura-se na lista dos grandes
aliados no tratamento contra
o câncer. Com um detalhe:
comenta-se que até médicos já
estão receitando o chá daquilo,
como alternativa de sobrevida.

Que demora!
A rapaziada quer saber
mesmo é quando é que o

casal Mauricio Moretti Ir,
o Mica, e Natália Dalagnollo
vai contrairmatrimônio.
O casal já está com tudo

montado, inclusive
apartamento, Vamos ver se
até 2013 esse casório sai.

Repaginado
Laércio Stoinski, o grande
Bispo, pinta na área do tipo
"rejuvenescido". No tudo
a ver com "qualidade de vida",
com a qual, ajudado pela
patroa, passou a se preocupar
agora.em tempo integral.
É isso aí amigo!

Bombando
Marlize está feliz da vida com
a lotação do seu Restaurante

Parque Malwee, que atrai
turistas � a galera local durante
o ano inteiro, no parque
paradisíaco, commuito

conforto, bom atendimento e

comida deliciosa.

MAURICIO HERMANN

AMIGAS Ariana Raboch, da Composée e Camila

Zipf, no Kantan Louilge

---==-.

Bá,bá,bá
Sei que, literalmente, vou levarpau novamente - de

qualquer forma os defensores de homos queme

perdoem. Não existe casal gay, pela simples razão de
que, pelo menos em tese, são ambos domesmo sexo,

ou seja, quandomuito, formam um par. Emminha

opinião o casàl, implica na existência de ummacho e

uma fêmea ou um homem e umamulher. O resto, é

"bá, bá,bá", como diz o meu querido amigoMiro Maba.

Composée
A galera esperta da loja Composée foi
conferir no fim de semana a 24aAbup Shaw
- Associação Brasileira das Empresas de
Utilidades e Presentes. A feira ocorre até hoje,
na Bienal, no Parque Ibirapuera, em São
Paulo. Na bagagem trouxerammil novidades
em presentes e decorações que vão encher os
olhos dasmulheres de bom gosto.

MAUR1CIO HERMANN

NlVER Flavio Narloch, Luciana Soares, Ana Sacht e Thiago Mattos,
no aniversário de um ano da The Way

.

Te contei
• ElianeMoretti Garcia é a grande
aniversariante de hoje.Mil vivas!

• Semana passada comentei na coluna que a
maioria dos restaurantes, em Iaraguâ, estava

.

fechado, na terça-feira à noite. Questionado
pela amiga Teka, a Confraria do Churrasco,
manteve as portas abertas. Está aí o recado.

• No domingofaleceu em Iaraguâ do Sul, Jacó
Sylker, mais conhecido como oMágico Sylker.

• O boa gente CarlosFodie sua companheira,
na sexta-feira, dois de março, zarpam para
um concorrido cruzeiro iniemadonal.

• AMultiMoney é outra empresa que estará

presente na 4aMacarronada Beneficente do
Moa, dia 31 de março, na Fuel Living.

• O comunicadorValério Gorges movimenta
o cardápio "loks", hoje à noite no Complexo
Esportivo Iaraguâ.

• Seja voluntário, doe sangue.

• Com essa. Fui!

Vide Bula, Ellus Second tloor, Vuarnet,
Eclectic e Sinistra (47' 3275-1290

www.donnaanna.net
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Luiz Carlos Amorim,
,

Escritor e editor

Dia desses, pelamanhã, fomos visitar um
parque, quase um jardim botânico, com

muito verde, árvores dosmais diferentes tipos,
com indicação dos nomes, lago com patos,
marrecos, peixes, cágados, etc, trilhas para ca
minhar, etc. etc. Os etcéteras incluem espaços e

brinquedos para crianças, razão porque levamos
Gabriel, meu sobrinho, ainda pequeno.
O lugar 'é lindão, amplo, bem cuidado. Dentre
as árvores, não posso deixar de falar de um pé
de Pau-Brasil, que nem eu conhecia pessoal
mente. Um tipo de árvore frutífera que tem
em todo canto do parque éAraçá. São árvores
jovens, que não começaram ainda a produzir e
quando isso acontecer, vai ser uma festa. Quero
estar lá, pois adoro Araçás. Andei namorando
um pé deAraçá do híbrido, por um tempão e

acabei comprando, ainda que não tenha espaço
para plantar emmeu jardim. Mas acabei achan
do um cantinho, plantei primeiro num grande
vaso mas depoismudei-o para o chão e já comi
muita fruta dele. A arvorezinha diminuta pro
duz rápido, em um ano já começa a carregar.
E meu jardim está cheio de mudas, das frutas
maduras que caíram no chão.
Não tenho uma experiênciamuito boa com

Novelas
AQUELE BEIJO - Globo

. Diva acusa Deusa de tê-Ia enganado. Olga diz que quer vender o Lar

para se dedicar a Otília, mas Sarita não aceita. Amália diz para Claudia que
.
Vicente está arrasado e a convence a ir embora sem vê-lo. Felizardo reas

sume a Shunel e promove mudanças na confecção. Maruschka comunica a

Gisele e Ticiano que Grace Kelly irá trabalhar com eles. Henrique ameaça
Maruschka. Brigite conta para Agenor que foi demitida. Brites diz a Sebastião

que ele irá ajudar a cuidar de Vicente como enfermeiro. Marieta e Taluda
fazem o maior sucesso no baile. Juliana e Claudia se encontram no hospital
e as duas se enfrentam. Bernadete não se conforma com a aproximação de
Ricardo e Camila e termina com o médico. Diva avisa as filhas que vai mo
rar com Deusa. Joselito vai para o hospital dar uma força a Arrfãlia. Vicente
rompe com Claudia.

A VIDA DA GENTE - Globo
Lúcio e Daniel esclarecem a Rodrigo e Ana o porquê de não poderem

ser doadores de Júlia. Lourenço conta para Tiago que é seu pai. Por conta
da compatibilidade sanguinea, Manuela e Eva são escolhidas para fazer os
exames. Jonas tenta disfarçar a presença de Ângela em sua casa, mas Clé
ber não acredita em suas justificativas. Dora discute com Marcos. Dr. Daniel
avisa que Eva e Manuela estão aptas a serem doadoras.

FINA ESTAMPA - Globo
Crô explica a Celeste o que aconteceu com Baltazar. Esther questiona

Paulo sobre a relação dos dois. Quinzé pergunta se Teodora ainda o ama.

Daniel fica animado com a repercussão do vídeo de Solange. Zambeze des
trata Álvaro. Tereza Cristina leva Pereirinha para jantar no Brasileiríssimo.
Crô chama Griselda para resolver o problema da falta de energia na mansão
de Tereza Cristina. O delegado Paredes afirma a Joana que conseguirá.der
rubar o álibi de Tereza Cristina. René exagera na pimenta ao temperar o prato
de Tereza Cristina. Paulo pensa na ex-mulher. Esther se entristece com Gua

racy. Celina cobra uma atitude de Beatriz. Wallace leva Dagmar para casa.

_

Daniel e Solange têm sua primeira noite de amor. Guaracy procura Griselda.

VIDAS EM JOGO - Record

Welligton não dá ouvidos e afirma que vai jogar a partida. Daniel vai
embora, lamentando pela decisão do irmão de Grace. Quando chega em

casa, Daniel conversa seriamente com o pai. Ele afirma que juntou tocas
as informações e pergunta se Jaqueline é filha de Ernesto. Severino tenta

negar, mas após a insistência do filho, o milionário não vê outra salda, Com

lágrimas nos olhos, ele diz que existe a possibilidade. Daniel consola o pai,
que chora muito ao falar sobre a chance de perder a guarda de sua filha. No
dia do jogo, Welligton fica ansioso. Marizete decide não assistir a partida do
Cariocas porque foi rejeitada por José na noite anterior.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Glauco pede para Eduardo se retirar, mas Eduardo não sai. Eduardo

diz para Glauco não se intrometer. Eduardo segura Amanda pelos braços.
Glauco tenta defender Amanda e leva um soco de Eduardo. Amanda fica

espantada com a reação de Eduardo e pede desculpas a Glauco. Amanda
lê suposto fax de Vera, mas que foi enviado por Aline. Ao ler o fax, Amanda
decide não voltar para São Paulo. Eduardo chega extremamente nervoso à
fazenda. Janaina tranquiliza Eduardo e se oferece a ele. Amanda flagra os

dois e diz que Janaina quer ficar em seu lugar. Amanda dá ordens a Janaina
e exige que ela a chame de senhora. Olavo pensa na possibilidade de colo
car Aline para administrar o terceiro setor de seu banco em trabalho social
a dependentes químicos. Eduardo deixa Amanda e Vitor sozinhos na sala.

Lucy conta a Vera que reencontrou o maior amor de sua vida.

• O resumo dos capítalos é de resPOnsabilidade das endssoras.

Crônica

Ecologia e inspiração
árvores em vasos, pois no começo do verão
comprei um pé de Jacatirão e plantei em um

vaso grande, mas por mais que eu o regasse
todo dia, ele acabou morrendo. Penso que o

sol foimuito forte, mas vou tentar de novo,
numa estação mais amena.
Mas voltando ao parque ecológico, caminhamos
pela trilha, fizemos um pouquinho de tai-chi
com o professor oriental que leva para lá, todo
domingo de manhã, um grupo de quase cin

quenta pessoas parapraticar essa artemilenar

"
Não é interessante como os

assuntos para a gente escrever
aparecem assim, de repente

quemantém saudável nosso corpo e nossa alma

e colhemos goiabas - até um coelho, que andava
por lá, comeu goiaba - e gostou.
Gabriel, por sua vez, brincou nos balanços,
andou nos brinquedões - aqueles brinquedos
enormes de madeira, com escada, escorregado r,
pontes emais algumas coisas das quais não

Clique do. leitor

lembro, e foi para abeira do lago dar pedacinhos
de pão para os peixes, patos, marrecos, gansos,
cágados (ele chama de tartarugas), pombos. Não
vimos as garças que estão sempre por lá.
Todos eles, a não ser os pombos, ficam na

água, além do deque que fica na beirada do
lago. Mas um pato, esperto, veio pelo lado
contrário, por terra, para comer o pão que
dávamos para os pombos e que não era tão

disputado como aquele que a gente jogava
na água. Uma criança correu atrás dele e ele
subiu na cerca à beira do deque. Parecia meio
indeciso sobre se pulava na água ou não, mas
as crianças avançaram para ele e ele voou. Para

surpresa nossa, ele não pulou na água.Voou
até a outra beirada, uns cinquentametros mais
oumenos, e nem sequermolhou os pés.
Rimos muito com o pato que não gostava de
água e decidi que preciso escrever uma história _

sobre esse pato singular. Dariaum bom livro
infantil: o patoque tinhamedo de água. Não
é interessante como os assuntos para a gen-
te escrever aparecem assim, de repente, sem
esperarmos? Não sei se dá para chamar isso de

inspiração, mas rendeu a crônica emais o meu

segundo livro infantil. Espero que fiquem bons.

Se você fotografou algo interessante e

quer compartilhar conosco, envíe sua �
foto para contato@beatrizsasse.com.br.

CAAISIDIVULGAÇÃO

Ocorreu no sábado, no Parque Malwee, a comemoração do

primeiro ano do Clube Automóveis e Antigos de Jaraguá do Sul.

Mesmo com um pouco de chuva o público compareceu e elogiou
muito o evento. Os encontros do Clube são sempre no último
sábado de cada mês, das 13 às 17 horas, no Parque Malwee

Aniversariantes
27/2 Josefa Minei Zita Honburg Jeliel N. da Silva

Adelaide Raimundi Katia Regina O. Lenzi Ziia P. Frazner João C. Pirende
Adriana V. Zimermenn Luana L. Marcelino Josefa Minei
Adriani Schroeder Lúcio João Marcon 28/2 Kaliane Gonçalves
Aldemir Lange Luzia Urbanski Ademar Lange Ketlin D. Konell
Amilton C. De Aguiar Márcio Schwveder

Adilson Gulow Luciano M. Deretti
Apolonia Decker Mareio Selke

Aurimar Lipinski Luzia Dreios
Brenda Isabela Nunes Mariane Oechsler

Claudete W. Jungton Mara Maas
Brunilda M. Lucioli Nadia P. Vieira

Noeli C. Konell Cristiane Alegri Marcelo Harmel
Camila J. dos Santos
Eliane Demarch Povoas Nubia Maser Custódio V. da Costa Mareio Dients

Erfred Waez Ocimar Floriano Debora Verssio Mareio Mocua

Erica Saibert Rosenel A.S. Schreiber Denílson C. Camargo Polyana K. Luiz

Ernaéia P. Rambo Sandra E. Walter Dirceu A. Matos Renata M. Kitamura

Felipe ricardo uber Silvio R. Moeller Egon Marquardt -
Rildo Rocha

Ismael M. Hein Tatiana Vieira Gustódio V. da Costa Sandi Lourenço
Jaqueline Giese Valmor J. Picolli Hilário Mannes Valmor Steilein Jr

Joana GaulkeKíein Wilson A. Ferreira Iris M. K. Bartel
Ur ';, Il'

www.ocorreiodopovo.com.br

Lançamentos

LIVB.O:
Precisamos falar
sobre o Kevin

Para falar de Kevin
Khatchadourian, 16 anos,
o autor de uma chacina,
Lionel Shriver não

apresenta apenasmais uma
história de crime, castigo
e pesadelos americanos:
arquiteta um romance

epistolar em que Eva, a
mãe do assassino, escreve
cartas ao marido ausente.
Nelas, ao procurar porquês,
constrói uma reflexão
sobre amaldade e discute
um tabu: a ambivalência
de certas mulheres .

diante damaternidade
e sua influência e

responsabilidade na criação
de um pequenomonstro.

CD:
Segunda Pele
Roberta$á

Considerada uma das
melhores cantoras de MPB
da nova geração. Roberta Sá
está mais madura e segura
do que nunca. Ao longo dos
40 minutos do seu novo

álbum, "Segunda Pele", ela
passeia por diversos ritmos
(de frevo de Deixa Sangrar
ao reggae final de No
Arrebol) 'com uma facilidade

surpreendente. E, mais do
que isso, ela consegue criar
um disco conciso, único e

com eventos encadeados de
forma perfeita. Nada parece
fora do lugar, pelo contrário,
o processo criativo dê

evolução dasmúsicas parece
ter sido pensado desde Q

princípio nesse arranjo - e .

você pode comprovru: com
.

a casadinha "Bem a Sós" e o

"Nego e Eu", uma cadência
espetacular!.
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Tirinhas

SAsiA SUE OS OBjETOS GANHAIV\ ViM �ANtlO NiNGuÉM ESTÁ OU-IANDe?

,lj II !
ll-'r U l'

I � �9

MAS eu til'" PoSSO� QUE ES1tlU CERft). Pis!o, E NEM você tE QuE ES'IbU €RRAPO.

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ '�êi -vi'" 'bate 11I.lltíÍ:ri_
de "AS.Brasümas"

Cinema • Cine Neumarkt 5
·Reise Ratos- Dub.-13h50, 16h15, 18h45, 21h15

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 14h, 15h50,
11h40,19h30,21h20
• Cine Breithaupt 2
• A Invenção de Hugo Cabret- Leg. - 14h, 16h30, 19h,
21h30
• Cine Breithaupt 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -14h10,
16h,17h50, 19h40, 21h30

BLUMENAU
• Cine Shopping Norte 1
• Motoqueiro Fantasma 3D - Dub. -12 anos-

13h45, 15h50, 18h,20h10, 22h25
• Cine Shopping Norte 2
• A Mulher de Preto - Dub. - 12 anos - 14h40, 17h,
19h10,21h20

.

• Cine Shopping Norte 3
• A Invenção de Hugo Cabret- 3D - Livre - 13h30 ,

,16h10,18h50,21h30
• Cine Shopping Norte 4
• Reis e Ratos - Nac. -14 anos -15h10, 17h30,
19h50: 22h10
• Cine Shopping Norte 5
• Cada um tem a gêmea que merece - Dub. - 1 °

anos-14h, 16h05, 18h15,20h20,22h20
• Cine Shopping Norte 6
•Tão forte e Ião perto - Leg. -10 anos - 16h, 19h, 21 h50
• Cine Shopping Norte 7
• Viagem 2: A ilha misteriosa - 3D - Dub. - Livre -

14h25, 22h15
• Star wars: Ep. 1 - 3D - Dub. - Livre - 16h30
• Star wars: Ep. 1 - 3D - Leg. - Livre - 19h20

• Cine Neumarkt 1
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança (3D) -

Leg.-17h50,20h,22h10
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança (3D) -

Dub.- 13h30, 15h40
.

.. Cine Neumarkt 2
.

• A Invenção de Hugo Cabret- Leg. - !4h, 16h30,
19h10, 21h50
II Cine Neumarkt 3
• Cadaurn tem a gêmea que merece - Leg. - 15h,
17h,19h,21h
'. Cine Neumarkt 4
• A mulher de preto - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21 h30]

• Cine Neumarkt 6 - Vip
-Tão forte e Ião perto- Leg. -14h10, 16h45, 19h20, 22h

A narrativa de Tão Forte e TãoPertogira em tomo

do excepcional OskarSchell, queaos 9 anosjá é
inventoramador; admiradorda culturafrancesa
epacifista. Depois de encontrar uma misteriosa
chave quepertencia a seu pai, morto nos atenta
dos de 11 de setembro, ogarotoembarca em uma

incríveljornada - uma buscafrenética por um
segredo cruzando as cinco regiões deNova York.
Ao percorrera cidade, ele encontra pessoas de to
dos os tipos, todos sobreviventes em seus próprios
caminhos. Porfim, ajornada de Oskar termina
onde começou, mas com o consolo da experiência
mais humana de todas: o amor.

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Leg.
-14h, 16h, 18h,20h,22h
• Cine Garten 2
•Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -15h, 17h,
19h,21h
• Cine Garten 3
• Reis e Ratos - Nac. -14h30, 17h, 19h15, 21h50
• Cine Garten 4
• A Mulher de Preto - Leg. - 13h30, 15h30,17h30,
19h30, 21h30
• Cine Garten 5
• A Dama de Ferro - Leg. -14h15, 16h30, 18h45, 21h
• Cine Garten 6

·A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Leg.-16h20, 19h, 21h40
• A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Dub. -131i40

• Cine Mueller 1
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança -Leg.
-13h30, 15h30, 17h30, 19h30,21h30
• Cine Mueller 2
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -18h, 2Oh, 22h
• Viagem 2 - A Ilha Misteriosa - Dub. - 14h, 16h
• Cine Mueller 3
• A Invenção de Hugo Cabret- Dub. : 13h40, 16h20,
19h,21h40

r

BBB 12: Rafa e Yuri
estão no Paredão
Rafa, pela escolha da líder Fabiana, e

Yuri, pela votação da casa, vão se enfrentar
no sétimo Paredão do BBB 12. Kelly e Yuri

empataram em números de votos da casa,
mas Fabiana desempatou em favor da ami-:

ga. O Anjo Rafa deu o colar para Renata,
que na semana anterior havia imunizado
o colega. Fabiana disse que votou em Rafa

porque ele é explosivo e intimida as pesso
as.A eliminação é no programa de hoje.

Pitt teria perdido
iPhone com fotos
o tabloide Star afirmou que durante a

festa do Bafta, dia 12, Brad Pitt perdeu seu
iPhone e nele havia fotos íntimas do casal.
O casal agora estaria apavorado por que
tem certeza de que as fotos vão acabar va
zando na Internet. O site Gossip Cop, que
investiga os boatos sobre as celebridades,
foi tirar a limpo esta história, conversando
commembros do staff Iolie-Pitt que disse
ram: "É divertido ...más não aconteceu."

Fidel .Castro lança
livro de memórias
O-líder cubano Fidel Castro apresen

tou sexta-feira no Palácio das Conven

ções, em Havana, dois volumes de suas

memórias "Guerrilheiro do tempo", qua
semil páginas de conversas com a jorna
lista Katiuska Blanco, que vão da infância
até 1958, antes do triunfo da revolução.
"Tenho que aproveitar agora, porque
a memória se gasta", disse Fidel, de 85

anos, aos convidados no lançamento.

Boróseopo
CVl ÁRIES

-

1
-

Converse sobre os seus planos imediatos com as

pessoas próximas. Mas cuidado, evite expor todos
os seus motivos ou poderá sermal-interprelado(a):
é melhor pensar antes de falar. Na paixão,momento
propíCiO para fortalecer a união. Cor: rosa.

� TOURO
.

U seja inteligente no uso de suas forças e na maneira
como executa suas 1arefas. Se preciso, peça
ajuda de pessoas de sua confiança para atingir os
seus ideais. No amor, mal-entendidos podem ser

esclarecidos com uma boa conversa. Cor: laranja

TI GÊMEOS
Com amente cheia de ideias, vai pensar em
estratégias para melhorar sua vida financeira Hoje,
você agirá em busca da realização dos sonhos. No
relacionamento afetivo, ótimo momento para trocar
confidências e carinhos com o par: Cor: marrom.

� CÂNCER
� Sua ambição estará em alia, motivando suas ações.

Tente olhar seus problemas por outro ângulo e
conseguirá enxergar umamaneira de resovê-los.
Mantenha a discrição no seu romance, mas não
deixe d!!_demonstrar seu amor. Cor: vermelho.

..o LEÃo
UL Sua mente estará fértil e cheia de ideias. Por isso,

utilize sua imaginação para inovar na profissão. Os
colegas poderão colaborar com seus projetos. Você
e seu par� mais entrosados e poderão fazer
novos planos para o romance. Cor: roxo.

YrhVlRGEM
I l.,v O dia é favorável para o setor profissional, viagens a

trabalho ou troca de ideias com chefes;<:O conselho
de pessoas mais experientes ajudará você a concluir

/ uma tarefa importante. No amor, compartilhe seu
sucesso com sua cara-melade. Cor: verde-claro.

Ator da Globo é
denunciado à polícia
o ator Hugo Gross foi denunciado pela

própria mãe à polícia. O intérprete do jar
dineiro Tibério de "Aquele Beijo", novela da
Globo, está sendo acusado de não pagar o

plano de saúde e o condomínio da mãe.

O caso foi tratado pela -polícia como fato

atípico, porque não se trata de um crime.
''A história não é nada demais, já está tudo
resolvido, mas se eume prejudicarpor isso
vou tomarprovidências", disseHugo Gross.

.n. UBRA
- Encontre soluções práticas para problemas que

parecerem insolúveis. Coloque a cabeça para funcionar
de maneira objetiw e progredir financeiramente ou

acertar pendências. Troque carinhos com quem ama

Se estiver só, bom astral para paquerar. Cor: bege.

m ESCORPIÃO
II L. Bom dia para fechar negócio ou lidar com finanças.

Sua mente estarámais ágil do que o normal e você vai
sentir facilidade para lidar com números. Nos assuntos
do coração, o entrosamento com seu par promete
incrementar a intimidade. Cor: branco.

." SAGITÁRIO
)(.

•

Sua agilidade mental estará elevada e você conseguirá
encontrar soluções em um piscar de olhos. Também
compreenderá rapidamente o que as pessoas querem
dizer. Explore esse dom em favor do seu trabalho. Na
vida sentimental, tudo azul. Cor: cinza.

VL CAPRiCÓRNIO

"P Dia favorável para conquislar os resullados desejados
'

no serviço. Concentre-se nas atividades que tragam
resullados financeiros. Olhar vibines pode trazer a
inspiração que faltava para o seu visual. No romance,
paz e tranquilidade com o par: Cor: marrom.

� AQUÁRIO
� É tempo de desenvolver seu trabalho com garra e

.

determinação na busca de seus objetivos. Zele por
sua autonomia, assim conseguirá ter ideias mais
claras antes de elaborar novos projetos. No amor, o dia
favorece o diálogo e o respeito. Cor: vermelho.

I
I
I

'I PEIXES
7\ É necessário conversar e trocar confidências com o

pessoal de casa, se você quiser participarmais do que
acontece na vida dos parentes. No romance, é hora
de se integrar com os interesses de sua cara-metade:

compartilhe planos! Cor: lilás.
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Liderança
Nesta quarta-feira, à 19h, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, ocorre palestra demonstrativa
do Treinàmento Alhadeff de Liderança. Inovação -

. Reciclar - Comunicação - Equilíbrio - Realização
- Controle do Estresse - Atitude - Mudança -

Flexibilidade - Relações Interpessoais - Persuasão
- Comportamento emuito mais. Informações
e inscrições com Diego Sternheim no e-mail

treinamentoalhadeff@gmail.com ou 9975-2662.

Excursão Ilha do Mel
O Sesc Jaraguá do Sul promove excursão para
o litoral paranaense com Ilha do Mel (Jaraguá/
Matinhos/ Ilha do Mel/Jaraguá, saindo dia 19/4 e

retornando dia 22/4. O valor por pessoa é de: R$ 366
para comerciários/dependentes/acima de 60 anos,
R$ 395 para empresários e conveniados, R$ 439
para usuários, R$ 124 crianças 2 a 5 anos (apto. c/
pais) e R$ 280 para crianças de 6 a 12 anos (apto. c/
pais). Está inclusa hospedagem e diversas refeições.
Pagamento parcelado no boleto bancário (6x) ou no
cartão de crédito em até 10x. Informações: 3275-7800
ou email: cajscentral@sesc-sc.com.br.

EXCURSÃO Conheça as belezas do litoral

paranaense através-do Sesc

En�agrama
AOusar Empresarial traz a Jaraguá do Sulmais urna

edição do Eneagrama - ''As diferentes percepções da
realidade", com início no dia 14 de março. A atividade
seráministrada por Ricardo Castello Branco durante
oito sessões, sempre nas quartas-feiras das 19 as

22h30. O objetivo é eliminar conflitos, reconhecer o
que limita o individuo, além de fortalecer as relações
entre os membros das equipes, ampliar o potencial de
comunicação e liderança e também com aplicação na
vida pessoal. O investimento é de 4x de R$ 315, com
desconto de 10% para associados daAcijs, Apevi e CDL.
Informações pelos telefones (47) 3028-9229 e 9982-0926.'

Prazo prorrogado
A Católica de Santa Catarina informa que foi

prorrogado o prazo para as inscrições dos cursos de

especialização ofertados pela instituição e para os

cursos realizados em parceria com a PUC/PR, em
Iaraguá do Sul e Joinville. Os interessados podem
se inscrever até o próximo dia 2 pelo site WWW.

catolicasc.org.br /especializacao). No endereço
eletrônico também é possível conferir os cursos
disponíveis. Mais informações pelos telefones 3275-
8295 ou pelo e-mail pos@catolicasc.org.br.

Gestantes
O Grupo de Gestantes do Sesc oferece informações
gerais sobre o processo de gestação e as mudanças
corporais e emocionais, fazendo com que essa

etapa seja vivida com responsabilidade e alegria.
Os encontros do grupo acontecem sempre aos

sábados de 3 à 31 de março, das 14h às 17h, com
duas palestras com profissionais qualificados, por
encontro. Informações: 3275-7800.

ENCONTRO Palestras importantes para
-

uma gestação ser saudável e fefiz

Caminhada
o Programa Caminhos doVale - que é realizado

pormeio de urna parceria entre a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Turismo e aVivendo

Agência deViagem e Turismo - teve o número de
.

vagas de sua primeira atividade deste ano ampliado
para 90, devido à grande procura que ultrapassou as

45 colocadas à disposição inicialmente. Assim, quem
ainda não se inscreveu e deseja participar da caminhada
entre Garibaldi e Ribeirão Cavalo, no dia 4 de março,
temmais urna oportunidade. As inscrições devem ser

feitas pelo telefone 3275-2734 ou pelo email contato@
vivendoturismo.com.br. Custam um quilo de alimento
não perecível por participante. Os organizadores
disponibilizam guia e fornecem água, camiseta e
transporte - ônibus que saem às 8 horas da PraçaÂngelo
Piazera. Com urna duração de aproximadamente três
horas, este passeio apresenta graus de dificuldade baixo
(plano e pouca subídare médio (com subida).

Prospecção
Venha conhecer novas empresas e aumentar a rede
de negócios é o que propõe a Sessão de Negócios,
que ocorre dia 6 de março, a partir das 18h30, com
coquetelde boas vindas no salão de eventos do
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O evento utiliza
de um sistema que gerencia a apresentação. de cada

"-

empresa, de modo que todos os participantes possam
.

interagir _e, com isso, viabilizar a prospecção de novos

negócios. Vagas limitadas. Informaçoes: 3275-7045 ou
eventos@acijs.coin.br e eventos@apevi.com.br.

QUER DNULGJIRo SEU EVENTO AQUI?
li!<; ;1.'., "" __ ;m.,, dr_ '>Iii _"",,,,,

Primeira plenária
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do
Sul retoma na quarta-feira, às 12h, no Clube
Atlético Baependi, a programação de encontros
mensais com os seus sócios patrimoniais. Na
primeira reunião da entidade, em 2012, os lojistas
receberão como convidados o tenente-coronel
José Luiz Gonçalves da Silveira, comandante do 14°

Batalhão de Polícia Militar e o reitor da Católica
de Santa Catarina, professor Robert Burnett.
Ambos abordarão questões relacionadas com as

instituições que representam. Para acompanhar
informações sobre a CDL acesse o site

www.jaraguadosul.cdl-sc.org.br.

Estágio p�ra alunos
A Prefeitura de Jaraguá do Sul abriu inscrições para
o Programa de Estágio para Estudantes do Ensino
Médio para atuação na administração direta,
autarquias e fundações municipais. As inscrições
encerram no dia 4 de março e podem ser feitas por
meio de preenchimento de formulário eletrônico

disponível nos portais http.rjaraguadosul.sc.gov.br
e http:/educa:cao.jaraguadosul.com.br. Para saber
mais ligue 2106-8159 ou 2106-8015.

-

Saúde
Mais urna edição do "Sesc Saúde ao seu alcance"
ocorre nesta quarta-feira, no Shopping Center
Breithaupt (hall do cinema), das 7h30 às llh. O

objetivo é levar à comunidade informações de
prevenção e promoção da saúde, com a realização
de exames de colesterol e glicemia, verificação da

pressão arterial, peso/altura, cálculo do IMC, teste
de acuidade visual, massoterapia e muitos outros.
É fundamental estar em jejum para a realização dos
exames que são gratuitos. Conheça a programação
completa no site www.sesc-sc.com.br.

Canto
O Coral da Scar, mantém abertas as inscrições
para interessados em participar das atividades
em 2012. A seleção e ensaios ocorrem às quartas
feiras das 20h às 21h50, mediante agendamento
na secretaria do Centro Cultural. Podem participar
pessoas de ambos os sexos com idade mínima de
16 anos; que já possuam experiência em música.

Informações pelo telefone 3275-2477.

Capacitações
A Apevi promove as seguintes capacitações: .

• Curso Básico de Licitações com Ênfase ria
participação das Micro e Pequenas Empresas, dia
28/2, das 8h às 12h e das 13h às 17h. • Elaboração
de Impugnações e DS Recursos Adminístrativos
com Estratégia para as Micro e Pequenas Empresas,
29/2, das8h às 12h e das. 13h às 17h. • Custos e

Formação do Preço de Venda para Comércio e

Prestadoras de Serviços, 12 a 15/3, das 19h às 22h.
Todos os treinamentos serão realizados no Centro

Empresarial de Iaragua do Sul. Informações com
Vivian, pelo telefone 3275-7024 ou através do
e-mail capacitacao@apevi.com.br.
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238,4 GigaW"atts
Esta é a capacidade de
geração de energia eólica
mundial segundo recente

relatório da GlobalWind

Energy Council (GVVEC).
Em 2011, o planeta
atingiu a marca de 238,4
gigawatts (GW) de geração
de energia através dos
ventos, o que equivale
a aproximadamente 17
hidrelétricas de Itaipu. Os
10 países que lideram esse

mercado são:

China- 62,7 mil megawatts (MW),
cerca de 1/4 da capacidade eólicamundial

• Estados Unidos - 46,9 mil MW
• Alemanha - 29 mil MW
• Espanha - 21,6 mil MW
• Índia - 16 mil MW
• França - 6,8mil MW. ,

• Itália - 6,7 mil MW
• Reino Unido - 6,5 mil MW
• Canadá - 5,2 mil MW
• Portugal- 4mil MW; quase o triplo da capacidade
instalada do Brasil, de 1,5 mil MW

FOTOS DNULGAÇÃO

. PesquiSadores
transformam

algas marinhas
emetanol
Uma maneira mais
sustentável para abastecer
os carros foi encontrada por
pesquisadores do Laboratório
de Bio Arquitetura e da
Universidade deWashington.
Trata-se de uma tecnologia
que converte algas marinhas
em Biocombustível utilizando
um micróbio modificado a

partir de uma das bactérias
mais comuns do mundo, a
Escherichia coli.

CaITOS terão
selo de eficiência

energética
De forma análoga aos eletrodomésticos,
os carros vendidos no Brasil a partir do
dia 15 de abril deste ano terão selo de
eficiência energética. Esta será uma ação
obrigatória das montadoras que entraram
no Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular (PBEV), do Inmetro, e que terão
de usar etiquetas informativas.

Israele�es pretendem
purificar água no espaço
Pesquisadores israelenses estão testando uma nova tecnologia de

purificação de água no espaço, a qual deve usar tecnologia biomédica
à base de polímeros em condições de gravidade zero. A novidade pode.
ser considerada uma boa notícia para os astronautas de voos espaciais
de longa distância e para o ambiente lá fora, além de poder ser útil para
a vida aqui na Terra, já que precisamos urgentemente de um sistema

viável, que purifique a água, em quaisquer condições.

'-�------_._----

Brasil gasta mais água para
produzir bens de conswno
Segundo recente relatório daAcademia Nacional de Ciências dos Estados
Unidos (PNAS), o Brasil está em 40 lugar entre os países que mais usam água
na produção agrícola e de bens de consumo. Somado aos demais líderes
deste ranldng (China, Índia e Estados Unidos), o total de consumo de água é

equivalente a 38% de todo o uso de água na produção de bens do mundo.

J
I

Empresas não conseguem cortar

emissões de C02 de forn�cedores
Em recente pesquisa, a entidade Carbon Dísclosure Project (CUP) indica
que apesar de estarem tentando reduzir as emissões de carbono de suas
cadeias de suprimento, as empresas aindapossuem índice de correde
C02 dos fornecedores longe do satisfatório. Ainda segundo estudo do
CDp, os fornecedores de empresas com planos de sustentabilidade estão
Investindo cada vezmais na redução de suas emissões para não resultar
na perda de contratos.As empresas líderes na reduçãode emissões de
seus fornecedores são a L'Oréal, a PepsiCo, aPhilips e oWalmart.

J

GUMZ
Contabilidade
ConsultorIa Empresarial

CRClSC, OU6259,1O

Profissionôl.ismo ,Competênce __

Credibilidade

Qualidade

Confiança
www.gumz.com.br

(41)3371-4747

gUfl1z@gurnz.com.br

UMA PARCERIA OUE DA GEMO. Desde 1978

Google deve lançar projeto "Seaview"
Uma versão aquática do Google StreetView deve ser lançada em breve, na qual
usuários poderão "nadar" em volta da Grande Barreira de Coral localizada
naAustrália, considerada um dos Patrimônios Mundiais da Humanidade. O

projeto chamado de Catlin Seaview Survey foi desenvolvido por pesquisadores
e mergulhadores que passarammeses tirando mais de 50 mil fotos de 3600

graus, e pode ser acessado emwww.catlinseaviewsurvey.com .
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Os desafios da política industrial brasileira

Nosso país faz parte daquele grupo de

nações em desenvolvimento que con

seguiram sanear os setores bancários e fi
nanceiros durante a crise dos anos 90. Tais
medidas tiveram um resultado exemplar
através da implantação do Plano Real, per
mitindo a estabilidade macroeconômica
que resultou numa exitosa contenção do

processo inflacionário. O segundo passo
contemplou uma vigorosa distribuição de
renda associada a políticas públicas que in
cluíram um salário mínimo de maior poder \

aquisitivo. Ao explodir a crise de 2008, o Bra
sil encontrava-se preparado para evitar com
plicações no crescimento e nas suas contas

externas. Isso permitiu o surgimento de uma
nova classe média que compõe um imenso

contingente de consumidores tanto ativo
como potenciais. Em tal contexto, as indús
trias dos países desenvolvidos têm superpro
dução de produtos avançados que carecem

de consumidores. Por outro lado, nosso mer
cada interno atrelado a uma classe média

consumidora, confronta-se com uma indús
tria que precisa semodernizar e tornar com

petitiva. Muitos se perguntam o que deve ser

feito para avançar industrialmerite. Já existe
um cenário que se projeta pós 2012.

O governo federal está lançando a se

gunda fase do Plano Brasil Maior, que com

preende um conjunto de medidas iniciadas
com uma racional queda na taxa de juros,
além de tentar manter a estabilidade eco

nômica eriando mecanismos para impedir
a enxurrada de produtos manufaturados

importados que possam desmoronar a in

dústria nacional. Entre tais medidas, serão
estabelecidos Regimes Tributários Especiais
(RTE), de modo a facilitar a importação de

máquinas para produção, no país, de equi
pamentos de alto conteúdo tecnológico, nas
áreas de semicondutores, de TV digital, te
lecomunicações e computadores pessoais,
setores que envolvem grande capacidade
de inovação. Os objetivos .do governo estão

centrados em fazer com que a indústria na

cional fabrique produtos mais avançados e

de melhor qualidade, diminuindo o número
de horas e aumentando a competitividade.
As medidas já existentes que entraram em

vigor são o Corte de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), sobre bens de capital,

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SAN1A CA'OOUNA
Novo endereço: Rua CeI.ProcópioGomes deOliveira,380

Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL-SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDfll\L DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo Facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, 'dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO
PROTESTO:

Apontamento: 202467/2012 Sacado: AN<\TINA CONFECCOES LTDA End�o: RODOVIA BR 280 KM
70 GALPAO 01 - JARAGUA DO SUl- CEP: Credor: BOOZ SERVlCOS EMPRESARlAIS IlDAME Portador:
ACOPEL COMERCIO DE SUCAT Espécie: DMI - N' Tltulo: 513-06 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.205,00 - Data para pagamento: 02/03/2012- Valor total a pagar R$2.286,61 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 2.205,00 - Juros: R$ 5,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 : Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 202561/2012Sacado:ANDREROBERTOWElSS Endereço:RUAMARTIMSTAHALEDIFICIO
CAPRl551 APT 504 - JARAGUADOSUl-SC - CEP: Credor.DULCE ISABEL lDNGHl Portador. - Espécie: NP
- N'Título; S/N - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.878,00 - Data para pagamento: 02/03/2012- Valor
total a pagar R$5.285,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.878,00 - Juros: R$ 1.344,37 Emolwnen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 202397/2012 Sacado: ATIUALE MOVEIS PlANEJADOS IlDA Endereço: RUA JOAO JANU
ARlO AYROSO 1128 - JARAGUA DO SUl- CEP: Credor: NOVA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LIDA
ME Portador.- Espécie: DMI- N'Titulo: 005479/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 347,56 - Data para
pagamento: 02/03/2012- Valor total a pagarR$420,98 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 347,56 - Ju
ros: R$ 0,81 Emolumentos: R$I1.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202321/2012 Sacado: AUREO FEliPE SOARES AMARAL Endereço: RUA GERMANOWAG
NER 100 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-800 Credor. HSBC FlNANCE (BRAS[.) S/A - BANCO MUTIlPLD

·

Portador. - Espécie: NP - N'TItulo: 6451155241-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.450,50 - Datapara paga
mento: 02/03/2012-Valortotal a pagarR$10.l78,45 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 8.450,50 - Juros: R$
1.650,66Emolwnentos: R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 202252/2012 Sacado: AUTOMECADVENlD IlDA Endereço: AVMARECHALDEODORO
DA FONSECA 657 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor. BOX CAR B EQUIPAMENTOS IlDA ME
Portador. - Espécie: DMI - N'TItulG: 1462 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.086,40 - Data para paga
mento: 02/03/20J2-Valortotal a pagarR$l.l59,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$I.086,40 - Juros:
R$ 5,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

.

Apontamento: 202266/2012 Sacado: CAMARGO fNST ELETR E I-nDRAUUCA IlDA ME Endereço: R RO
BERTO ZlEMANN 2959 - AMIZADE - JARAGUÁ DO SUl-SC - CEI': 89255'300 Credor. DOCOL MIill\JS.
SANITARlOS IlDA Portador. - Espécie: DMI- N'Titulo; 012910203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
605,28 - Data para pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagar R$685,35 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 605,28 - Juros: R$I,21 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 202493/2012 Sacado: ClAUDIALUANA STOlFIME Endereço: R. JOAO JANUARlO AYROSO
2050 SALA 03 - JARAGUÁ DO SUl-SC - CEP: 89253-100 Credor: MALHARIA FEITO CRlANCA IlDA Porta
dor. - Espécie: DMI- N'TItulo: 016249-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 486,72 - Data para paga
mento: 02/03/2012-Valortotal a pagarR$562,08 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 486,72 - Juros: R$
2,75 Emolumentos:R$ll ,60 - Publicação edital: R$ 23,1 O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202556/2012 Sacado: ClAUDIA LUANASTOlFI ME Endereço: R. JOAO JANUARlO AYROSO
2050 - JARAGUÁ DO SUl-SC - CEP: 89253-100 Credor. L O INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
IlDA Portador. - Espécie: DMI-N'Titulo: 111102/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$322,30 - Data

para pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagarR$395,44 Descrição dosvalores: Valordo titulo: R$ 322,30-
Juros: R$ 0,53Emolwnentos: R$ H,60 - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

· Apontamento: 202244/2012 Sacado: CONE & PAD. DAVO CHICA IlDA - ME Endereço: RUA 13 DEMAIO
436 - Jaraguádo SuI-SC - CEP: 89255-400Credor. CHOCOLEITE lNDALIMENTOS Pertador. - Espécie:DMI
- N'·ntulq: 44557-1-1- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 111,45 - Data para pagamento: 02/03/2012-
Valor total a pagarR$I84,54 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 111,45 - Juros: R$ 0,48 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202293/2012 Sacado: DIAS & SCHUllZ MENGARDA ITDA - ME Endereço: AVENIDA
GE11JLIO VARGAS 268 SAlA 249 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor. VINJCOlA PERlCO IlDA

·

Portador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 0002275/01- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 397,04 - Data para
pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagar R$468,07 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 397,04 - lu
ms: R$ 3, 17 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202295/2012 Sacado: DIAS & SCHUllZ MENGARDA lIDA - ME Endereço: AVENIDA

materiais de construção e caminhões até
dezembro de 2012. Por outro lado há devo

lução em dinheiro ou crédito tributário para
exportadores, num máximo de 3% do valor
dos produtos vendidos ao exterior.

. Sabe-se que não é nada fácil montar uma

estratégia dessa natureza num mundo con

vulsionado por uma crise sem precedentes.
O Brasil como qualquer nação inserida num
contexto globalizado, precisa encontrar for
mas de proteger seu parque fabril. Segundo a

Agência Brasileira de Desenvolvimento indus
trial (ABDI), o país possui um setor básico no

. qual existem indústrias de alto valor agregado,
como é o caso do agronegócio, que compor
tam os frigoríficos e a produção de suco de

laranja. Nas áreas mais desenvolvidas, encon
tram-se os setores de petróleo, gás, aeronaves
e cosméticos. O Plano Brasil Maior tem como

tarefa fundamental proteger as indústriasmais
expostas à competência externa, como o caso

dos setores farmacêutico, mobiliário, celulose,
de borracha e produtos químicos. As compras
públicas podem resolver o problema. Daí a im
portância da participação do Estado na econo
mia, porém, sem a onipresença do passado.

GETULIO VARGAS 268 SAlA 249 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor. VINJCOlA PERlCO IlDA
Pertador: - Espécie: DMI- N'Título: 0002276/01 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 352,48 - Data para
pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagar R$423,15 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 352,48 - Ju
ros: R$ 2,81 Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202281/2012 Sacado: DIAS E SCHULTl MENGARDA IlDA ME Endereço: AVENIDA GE
TIJUO VARGAS 268 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor. AUR COMERCIAL IlDA ME Portador.
- Espécie: DMI - Ns Tlrulo: 122 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 766,85 - Datá para pagamento:
02/03/2012- Valor total a pagar R$846,97 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 766,85 - Juros: R$12,26
Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202282/2012 Sacado: DIAS E SCHULTl MENGARpA IlDA ME Endereço: AVENIDA GE
TUliO VARGAS 268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor. AUR COMERCIAL IlDAME Portador.
- Espécie: DMI - Nt Tlrulo: 122 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 766,85 - Data para pagamento:
02/03/2012- Valor total a pagar R$850,55 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 766,85 - Juros: R$15,84
Emolumentos: R$ 11.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202370/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-430 Credor: PROElI ELETRO COMERCIAL SA Portador. - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 0000113817 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.544,32 - Data para pagamento:
02/03/2012- Valor total a pagar R$J.640,64 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.544,32 - Juros: R$
20,59 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 202452/2012 Sacàdo: DUTECH ROBaTICS LIDA ME Endereço: RIJA DOS IMIGRANTES
SOO SAL 15· Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor. HARD COM FlXADDORESRESINAS IlD Portador.
- Espécie: DMI- N'Titulo: 021502/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 750,00 - Data para pagamento:
02/03/2012- Valor total a pagar R$830,23 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 750,00 - Juros: R$ 4,50
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 202457/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS lIDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRAN
TES 500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: FAMAK AUTOMACAO INDL IlDA ME Portador.
- Espécie: DMI - N' Titulo: 3325A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 564,57 - Data para pagamento:
02/03/2012- Valor total a pagar R$642,93 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 564,57 - Juros: R$ 2,63
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 202458/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDAME Endereço: RUA MANOELFRANCIS
CO DA COSTA 1300 - VIEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-207 Credor: INSD\LADORAElEIR CONTI
LIDA Pertador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 113306-1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$529,30 - Data

para pagamento: 02/03/2012-Valor total apagarR$609,08Descrição dos valores: Valordo titulo: R$ 529,30-
JlHOS: R$ 4,05 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 202460/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS LIDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Credor. ZEUS DO BRAS[.l1DA Portador. - Espécie: DMI- N'
TItulo: 15167/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 401,20 - Data para pagamento: 02103/2012- Valor
total a pagar R$481,47 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 401,20 - JlHOS: R$ 4,54 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 202557/2012 Sacado: EDER DOS SANTOS Endereço: RUATOBIAS FORUN 39 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-592 Credor.VAlDOCIR HAAS ME Portador. - Espécie: DMI- N'Tírulo: 29733-3 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 144,00 - Data para pagamento: 02/03/2012- Valor total a pagar R$218,60
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 144,00 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 202504/2012 Sacado: ESIl\MPARlA MAIS BRAS[.IlDA ME Endereço: RUA JOAOWIEST
JUNIOR 969 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor. BANCO SOFlSA SA Portador: COM DE PROD

QUlMlCOS RE Espécie: DMI· N'TItulo: 0000746605 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.556,70 - Data

para pagamento: 02/03/2012- Valor total a pagar R$4.64I,54 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
4.556,70 - Juros: R$ 9,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$17,83

Apontamento: 202319/2012 Sacado: GENl SKAIARSKI FARIAS Endereço: RUAVICJDR ROSEMBERG 551
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400Credor. BANCO BRADESCO FINANClAMENIOS S/A. Pertador. - Es

pécie: NP - N'Titulo: 4226929759 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 48.965,00 - Data para pagamento:
02/03/2012-Valor total a pagar R$63.8n,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 48.965,00 - Juros: R$
14.836,39 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 202212/2012 Sacado: JEFERSONKlAHOW Endereço: RUAANDREVITKOWSKI 128 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89259-790 Credor: INFRASUl- INFRAESTRUTURAE EMPREENDIMENT Pertador.
- Espécie: DMI- N'Título: 0201915001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$149,05 - Data para pagamen
to: 02/03/2012-Valor total a pagarR$217,90 Descrição dos valores: valor do titulo: R$149,05 - Juros: R$ 0,99 .

Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202275/2012 Sacado: jUUO CESAR PATRIClO Endereço: RUA FEllPE SCHIMIT 218 - JA
RAGUÁ DO SUl-SC . CEP: 89251-060 Credor. ANDlSAT COMERCIO DE ElEIRONlCOS IlDA ME Por
tadon- Espécie: DMI - N'Tirulo: 1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 400,00 - Data para pagamento:
02/03/2012- Valor total a pagar R$469,06 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 400,00 - Juros: R$ 1,20
Emolwnentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência:R$9,96

Falecimentos
• Faleceu as 22h20, do dia 23,
o Sr. Lycurgo Aleixo Nora,
com idade de 79 anos, O

sepultamento foi realizado
dia 24 as 17h, saindo o féretro
da Capela Mortuária Maria
Leier, na Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira, bairro
Centro, seguindo após para
o Crematório Vaticano, em
Balneario Camboriu.

• Faleceu as 9h, do dia 25, a
Sra.Marílza Rosa dos Santos,
com idade de 52 anos. O

sepultamento foi realizado dia
26, as 10h, saindo o féretro da

CapelaMortuária daVila Lenzi,
seguindo após para o Cemitério

municipal daVila Lenzi.

• Faleceu as 20hl0, do dia 26, a
Sra. Leodilce Ferreira, com idade
de 47 anos. O sepultamento foi
realizado ontem, às 17h, saindo
o féretro da Igreja Evangélica
Bola de Neve - Rua Epitácio
Pessoa, s/no, seguindo para o

cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Faleceu às lh30 dé ontem, o Sr.
Antonio Maduenho, com idade
de 82 anos. O sepultamento foi
realizado ontem, às 17h, saindo
o féretro da CapelaMortuária da
Vila Lenzi, seguindo para o

cemitério daVila Lenzi.

Apontamento: 202548/2012 Sacado: KAROISA IlDAME Endereço: RUAWALTERMARQUARDT3050SAlA
02 - BARRA DO RIO MOUIA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor. H I INDUSTRIA DE EIlQUEJAS SA Per
tador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 0100047334 - Motivo:ialta de pagamentoValor: R$ 181,65 - Data para
pagamento: 02/03/2012- Valor total a pagar R$249,93 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 181,65 -

Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202431/2012 Sacado: UON COM. DETINIAS E FERRAGENS IlDA Endereço: RUA HEIN
RlCH AUGUST LESSMANN, 127 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor. GUBER E BREHMER COM

MAQUINAS PARAMADElRAS FERRA Portador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 350 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$3.416,60 - Data para pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagar R$3.501,86 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 3.416,60 - Juros: R$ 7,97 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 202369/2012 Sacado: UON COM. DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA Endereço: RUA
HENRIQUE AUGUST LESSMANN 127 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-600 Credor: JOSE APARECIDO
GARCIA DUARTEME Pertador: - Espécie: DMI- N'Tirulo: 079/03 - Motivo: falta de pagamentovalor: R$
892,50 - Data para pagamento: 02/03/2012- Valor total a pagar R$971,57 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 892,50 - Juros: R$ 1,78 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$19,39

Apontamento: 202245/2012 Sacado: lDJADASCORTINAS LUZIA Endereço: R. DOMINGOS SANSON 420

SAlA 05 - JARAGUÁ DO SUl-SC - CEP: 89256-160 Credor. PERSIANAS IPE IlDA ME Pertador. - Espécie:
DMI- N'TItulo: 32465 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 21,99 - Data para pagamento: 02/03/2012-
Valor total a pagarR$96,21 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 21,99 - Juros: R$ 0,05 Emolumentos: R$
11.60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 202416/2012 Sacado: MEfALURGlCA ClAUS IlDA Endereço: RUA OUVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 481 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-260 Credor: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWAlD
IlDA Pertador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 27894 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$105,84 - Data para
pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagar R$178,76Descrição dos valores: Valor do titulo: R$105,84 - Ju
ros: R$ 0,31 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202419/2012 Sacado: RANGEL TOFFAMAY TElA Endereço: AV PREFEITO WAlDEMAR
GRUBSA 3379 AP 371 - Jaraguá do SuI,SC - CEP: 89256-500 Credor: tITUAL CARGAS TRANSPORTES IlDA
Portador: - Espécie: DMI- N'TItulo: 0001099001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 92,74 - Data para
pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagarR$167,09 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 92,74 - Ju
ros: R$ 0,18 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 202280/2012 Sacado: SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA Endereço: RUA MAXWI
LHEM 594 - SAEPENDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor. BANCO SAFRA S/APertador. KElARC IND
E COM DE lAT IlDA Espécie: DMI- N'Titulo: 436963124 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.420,82
- Data para pagamento: 02/03/2012- Valor total a pagar R$2.504,72 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 2.420,82 - Juros: R$ 11,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$14,71
-

Apontamento: 202340í2012 Sacado: SOB COMERCIO DE ALIMENTOS IlDA Endereço: RUA MAXWI
LHEM 594 - BAEFENDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Credor. BANCOSAFRAS/A Portador. NATURAL-OLEOS
VEGETAIS E AUMENTOS IlD Espécie: DMI - N'Tirulo' 440566207 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
l.l23,20 - Data para pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagar R$1.200,67 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 1.123,20 - Juros: R$ 4,86 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 202500/2012 Sacado: TRIAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE Endereço:
S-267 SERVlDAO RA MAR RIBEIRO 85 -llJlA DA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Credor.

NOVAFROTAEQUIPAMENTOS SA Portador: - Espécie: DMI- N'Título: 1163/1 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 992,00 - Data para pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagarR$J.068,00Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 992,00 - Juros: R$ �,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23,20 - Diligência:R$ 15,46
------,-----------------------------------.---------------------------------------_._----------------------------------------
Apontamento: 201662/2012 Sacado: UPONTOKCONFECCOES IlDA Endereço: RUAGUlLHERMEWEE
GE 306 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor. BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DEMAlliAS lIDA
Portador. - Espécie: DMI- N'Tltulo. 6033996C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 341,5Í - Data para
pagamento: 02/03/2012-Valor total a pagarR$4IO,16 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 341,51- Ju
ros: R$ 0,79 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202463/2012 Sacado: VIEMRA COM. DE ARf. DO VEST. IlDA Endereço: R PREF JOSE
BAUER 894 SL 03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: J B SERVICOS DE IAVACAO, TINGIMENTO
EAC Pertador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 0001384901-Motivo: falta de pagamentoValor. R$176,80 - Data

para pagamento: 02/03/20If-Valor total a pagarR$260,84Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$176,80-
Juros: R$ 2,06 Emolumentos;R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
28/02/2012.

Jaraguádo Sul (SQ, 28 de fevereiro de 2012.
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 35
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LotealDento HarlDonia

Construção de casas
aguarda recursos

Câmara deve aprovar hoje remanejamento de
R$ 350 mil do Fundo Rotativo Habitacional

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

1\ provado por unanimidade
.nem primeira votação na Câ
mara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, o projeto de lei que prevê
o remanejamento de R$ 350 mil
do Fundo Rotativo Habitacional

(Frohab) para a finalização das
obras de construção de casas do
Loteamento Harmonia deve ser

aprovado na sessão ordinária de

hoje, às 18h. A garantia é do pre
sidente do Legislativo, Ademar
Winter (PSDB).

Segundo a secretária de Ha

bitação, MaristelaMenel, a verba

já constava na rubrica de infraes
trutura e, com a aprovação da lei,
será apenas transferida para dar
continuidade à construção de 71

.

habitações no Loteamento Har

monia, localizado no bairro Três
Rios do Norte, e de outras quatro
unidades no Loteamento Giras

sol, em Santa Luzia .

Aprimeira parte das obras, já
finalizada, foi realizada com re

cursos do Ministério da Integra
ção Nacional e a Cohab (Compa
nhia de Habilitação do Estado de

de construção das 71 casas do Lo
teamento Harmonia. O pedido
aconteceu devido à instauração
de um inquérito civil, atendendo
à denúncia do vereador Justino
da Luz (PT) e de João Fiamoncini

(suplente do vereador Francisco
Alves (PT)) de que o terreno não

teria condições demoradia
Depois de vistoriar o local das

obras no Loteamento Harmonia e

receber ofícios da Prefeitura e da
Defesa Civil, com explicações téc
nicas de que as recomendações do
promotor estavam sendo segui
das, o Ministério Público revogou
a recomendação de paralisação de
obras. Segundo Schmidt, ainda
falta analisar um último ofício, re
cebido em dezembro, para decidir

Em novembro de 2011, o pro- se há outras recomendações ou se

motor do Meio Anlbiente da Co-
,

o inquérito pode ser encerrado.

marca de Iaraguã, Alexandre Sch- Dentro de alguns dias, o promo
midt dos Santos, havia sugerido tor irá se reunir com secretários da

que a Prefeitura paralisasse a obra Prefeitura para definir o caso.

Santa Catarina), que destinou R$
1,4 milhão para a construção de
100 casas populares, que serão

destinadas às famílias atingi
das pelos desastres naturais que
ocorreram no município nos úl
timos três anos.

Agora, o acabamento das
moradias populares cabe à Pre

feitura, que aguarda a liberação
dos R$ 350 mil para a finaliza

ção das obras. Essa etapa de

serviços inclui a colocação de

pisos, forros e construção das
áreas de lavanderia.

Obras sem

restrições

MARCELE GOUCHE

CONSTRUÇÕES Promotor Alexandre Schmidt afirma que as obras do Loteamento Harmonia podem s�guir normalmente

A Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul aprovou no
início deste mês uma lei que
permite o remanejamento de
recursos do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto). Foram liberados R$

Serviços em estação

Investimento ultrapassa R$ 5milhões
1.249.939,85 - por conta do

superávit financeiro apura
do no balanço patrimonial do
exercício de 2011 - além de R$
2.939.700,81, recurso prove
niente de financiamento pela
Caixa Econômica Federal.

Segundo o diretor do Samae,
Isair Maser, todo o montante de

R$ 4.189.640,66 será investido
na complementação de obras da

Estação de Tratamento de Esgo
to do bairro São Luís.

Além dessa obra, o Samae

irá utilizar mais recursos do su

perávit para a execução de ou

tros projetos. Serão utilizados

R$ 300 mil para a ampliação de
dois setores da unidade, do al
moxarifado e engenharia.

Mais R$ 600 mil serão de-

signados ao sistema de bombe
amento e reservatório doÁguas
Claras, no bairro Ilha da Fi

gueira' além de R$ 103 mil para
complementar o pagamento
do terreno comprado para o

mesmo reservatório.

Abastecimento de água
Nova estação em fase de negociações

. Bolsa Família

Atualização de cadastro até amanhã
Conforme o' OCP já adiantou, um diretor do Samae disse que o lote, que

dos projetos previstos pelo Samae é o hoje abriga a empresa do setor metal

da 'construção da nova estação de tra- mecânico Wiest, poderá ser desapro
tamento de água anexo à própria sede priado. A previsão é de que as obras

da autarquia. Segundo Maser, o pro- sejam concluídas em Cinco anos, com

jeto está em fase de estudos técnicos um orçamento de aproximadamente
e, dentro de 30 dias, o terreno para a R$ 35 milhões. A nova estação terá ca

construção deverá ser adquirido. O pacidade demil litros por segundo:

Os beneficiados do Bolsa Família
, têm até esta quarta-feira para atualizar

o cadastro na Secretaria deDesenvolvi
mento Social e Habitação. Os morado
res do Corticeira devem ir ao Centro de
Referência da Assistência Social (Cras),
munidos de RG, CPF, carteira de traba
lho-e comprovante de residência.

Caso a atualização não ocorra dentro
do prazo, os benefícios serão cancelados
no mês demarço. Devem ser apresenta
dos os documentos de todos os residen
tes do domicílio. É preciso apresentar
certidão de nascimento para crianças
até seis anos e, acima dessa idade, incluir
também declaração escolar.

• t; iA; li i '.; ,a: UIi .21111 t + & &*lril'ffili, @MWWfeH"@ F + a· iOdMm! ífiu ""*".i""·§
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Copa Norte

Vitória e Flamengo
abrem vantagem

Com dois gols nos acréscimos, o Flamengo
conquistou uma grande virada fora de casa

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Ofutebol jaraguaense iniciou
bem a 9a CopaNorte.Vitória

e Flamengo conquistaram im

portantes vitórias fora de casa.

O único revés aconteceu no Es

tádio Guilherme Tribess, onde
o JJ Bordados foi superado pelo
Santos (CampoAlegre), por2 aO.

OVitória foi até Itapoá no sá
bado (26) e goleou aAcoin por 4 a
1, no Estádio Municipal. Iunínho
(25') e Rei (44') marcaram para
o auriverde no primeiro tempo.
Depois do intervalo, Pelha des-

contou (3'), mas o estreante Ca
vilhinha acertou dois chutaços
da intermediária (32' e 34') e fe
chou a goleada.

Em Joinville, o Flamengo con
seguiu urna virada espetacular
contra o Estrela da Praia. As equi
pes jogaram no domingo (26), no
Estádio do Papagaio, onde os

gols saíram apenas no segundo
tempo. Lu (1') eHudson (7') abri
ram 2 a O para os donos da casa,
mas Marcelinho (16') e Marcelo
(46') deixaram tudo igual. Ainda
nos acréscimos, aos 47', Marceli
nho marcou novamente e decre
tou a vitória do Flamengo.

Jogando em casano domingo,
o JJ Bordados não teve a mesma

sorte. O técnico Beta Dalle Court
até armou urna equipe ofensiva,
no 4-3-3, mas não contava com

a grande atuação de Klebinho,
que anulou o atacante Iaison,
principal arma do Vermelhinho.
Os gols saíram na segunda etapa,
com Marcelo (2') e Diná ('16').

Os jogos de volta acontecem

no próximo fim de semana.Vitó
ria e Flamengo jogam pelo em

pate. O JJ Bordados precisa ven
cer no planalto norte.

Confira os resultados
dos jogos de ida da

9& Copa Norte na

seção Tabelão.

Superliga de Futsal

OUtro bOD1 teste para aADJ
Representando aAssociação

Desportiva Ibirama, a equipe
CSM/Pré-Fabricar estréia na

Superliga de Futsal na noite de

hoje, quando enfrenta o Carlos
Barbosa às 19h, no Centreven

tos de Ioinvílle, Os comandados
de Renato Vieira estão na Cha
ve B e ainda terão pela frente na
primeira fase o Guarulhos (SP)
e o Ananindeua (PA).

-

O treinador reconhece que

seus principais adversários da

primeira fase serão mesmo as

equipes paulista e paraense,
mas não abre mão de um bom

jogo contra os gaúchos. "Eles
não conhecem nossa equipe e

por isso acredito que podemos
surpreender", comenta.

Os jogadores que entram em

quadra pela Superliga são pra
ticamente os mesmos que en

frentaram o Corinthians. Sem

condições de jogo, Hugo conti
nua fora. Lesionado, Canabarro
também é desfalque.

O Carlos Barbosa goleou a

UJR, de Novo Hamburgo, em
seu último amistoso prepara
tório para a Superliga. A equi
pe contou com os reforços de

Rodrigo e Sinoê, que estrea

ram com a camisa laranja. A
delegação desembarcou on

tem em Joinville.

PREPARAÇÃO Equipe investiu na preparação física durante o fim de semana

, laboratório •

..!J.enZI·::}

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

MARCAÇÃO Santos pressionou o JJ Bõrdados na

s�da de bola e deu poucas chances ao ;ulversário

Três jogos pelo
Torneio deVerão hoje

A segunda rodada do 19° Tor

neio de Verão - Aberto de Futsal
de Schroeder - acontece logo
mais, apartir das 19h15, no Giná
sio Alfredo Passold. No primeiro
jogo da noite, Borracharia Senem
e Cruz de Malta/Kaiapós fazem
suas estréias pelaChave C.

Mais tarde, às 19hi5,. Bau
mann e Global Pisos/Cavalete

Transportes entram em quadra
atrás da reabilitação na Chave
B. Fechando a noite, Néki e Noi
te Afora jogam pela liderança da
Chave B. Aentrada é franca.

Copa Flamengo
Oito se

classificam
A 2a Copa. Flamengo de

Futebol Suíço encerrou sua

primeira fase no sábado (25),
com oito jogos. Com os resul

tados, nas quartas de finais
o BatavolDutra Água/Ana
pe Correias enfrenta a Carila

Malhas, a Mega Tranze o Pé/
Amizade encara o 2000 Multi

marcas, a Néki tem pela frente
o Palrneirinhas e o Bangu de

safia: .1�xfi{[)fMerceariaDida.

Pela rodada de abertura, re
alizada na sexta-feira, dia 24,
o Noite Afora-passou pela Glo
bal Pisos/Cavalete Transportes
(6 a 2), a Kiferro goleou a Ideal

Emergências Médicas/Vidraça
ria Kruger (9 a 4) e a Néki sur

preendeu aBaurnann (5 a 4).
Com essa chuva de gols, o

torneio apresenta uma média de
dez tentos marcados por jogo.
Doze equipes disputam o título
neste ano, em busca de urna pre
miação total de R$ 5,7mil, sendo
R$ 3mil destinados ao campeão.

Copa Tricolor
Semifinais
adiadas

A chuva
.

adiou a rodada
semifinal da Copa Tricolor da
Barra. Por precaução, oGrêmio
Garibaldi informou na manhã
de sábado que não seria possí
vel sediar as duas partidas em
seu campo. Assim, os jogos fi
cam reagendados para o próxi
mo sábado, dia 4, nos mesmos
horários e local. A organização
trabalha para que a competi
ção não tenhamais atrasos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2012 1 211 ESPORTE

Avante!
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

Sucesso
Dizem que a soberba é pecado, mas não posso deixar de co

mentar o sucesso do primeiro jantar destinado aos sócios

do Iuventus. Salão Social cheio e uma alegria que tomou conta
daquele espaço, como há muito não se via. Aproveito a opor
tunidade para agradecer publicamente o senhorAriovaldo Xa
vier dos Santos, o popularArizinho, maior artilheiro da história
do clube, que aceitou o convite para lançar o novo uniforme.

Ele ficou tão feliz, que pediu para ir embora com a camisa. Foi

prontamente atendido.
.

DIVULGAÇÃO/GE )1NENTUS
____� =_ n__

Jaraguá
O Iaraguá lança oficialmente amanhã seu uniforme para a

temporada 2012. Será no Salão Social do Botafogo, às 19h30.
Na oportunidade os torcedores poderão realiiar a encomenda
da camisa, cujo preço não foi divulgado. O evento é aberto ao

público e os diretores prometem anunciar algumas surpresas.
Uma delas pode ser a inclusão do time na Divisão Especial,
dependendo do resultado do conselho técnico na FCP.

Surpresa
No sábado aconteceu uma
clínica no Jangada, promovida
pelaAssociação Jaraguaense
de Basquetebol. Imaginem
aminha surpresa ao ver o

amígo'Ioe Junior entre os
alunos. Perguntei se ele havia
ingressado na faculdade
de Educação Física e ele

respondeu que não. Afirmou
que gosta de esporte e estava

lá para aprendeicoisas
novas. Como dizia Einstein,
"amente que se abre a uma

nova ideia jamais volta ao

seu tamanho original".

Futsal
Sei que com a Liga Futsal o
Campeonato Catarinense é

relegado ao segundo plano,
mas compete amim informar.
Na última semana, aconteceu
o conselho técnico daDivisão

Especial. Oito equipes
disputam a competição neste
ano, jogando naprimeira
fase em turno e returno. Ao

final, os quatro melhores
avançam para a fase semifinal,
em cruzamento olímpico. A
competição está prevista para
iniciar em agosto e somos os

atuais vice-campeões.

Licitação
No ano passado, a Fundação Municipal de Esportes teve
problemas com o edital referente à arbitragem de seus

eventos. Neste ano provavelmente não será diferente. Estamos

próximo ao início dos campeonatos e até agora nada foi
licitado. Lembrando que uma empresa pode ganhar, a outra
protestar e por aí vai. OVarzeano, ao que consta, é para iniciar
dia 17. Depois não digam que eu não avisei.

Catarinense

Fígueírense
leva o turno
Alvinegro goleia o Camboriú por 5 a 1 e

garante o título da primeira fase do Estadual

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Pai mais fácil do que se espe
rava. O Figueirense conquis

tou no domingo (26) o turno do

Campeonato Catarinense ao

golear o Camboriú, fora de casa,

por 5 a 1. O resultado fez a alegria
dos cerca de 1.100 torcedores

que tomaram as dependências
do Estádio Roberto Garcia.

O alvinegro da Capital ainda
foi favorecido pelo empate entre
Criciúrna e Chapecoense (1 a 1)
no sul do Estado e com a derrota
do Avaí para o Metropolitano, na
Ressacada, por 1 aO.

"Nosso grupo se superou e eu

estoumuito feliz pelo o que os jo
gadores fizeram dentro de campo.

Agradeço o apoio de todo mun

do e a confiança que a diretoria

depositou em mim", comentou o

treinador Branco, que soma seis

vitórias, dois empates e uma der

rota no comando do Figueirense.
O Furacão tem o melhor ata

que da competição, com 27 gols
em nove jogos, com uma média
de três por partida. A equipe
conquistou o turno com 74% de

aproveitamento. Com a conquis
ta, o Figueirense está automati

camente classificado para as se

mifinais do campeonato.
Nos demais jogos, o Marcílio

Dias bateu o Atlético-IB (2 a 1) e
o Brusque foi derrotado em casa

pelo Joinville (2 a 1). O returno

inicia na quarta-feira (29), com
quatro jogos.

SEMIFINALISTA Conquista do turno garantiu
o Furacão antecipadamente na semif"mal

MMA

Polêmica
O empresário do boxeador Floy
Mayweather não gostou das
declarações do presidente do
UFC, DanaWhite, sobre seu
cliente.White havia classificado
o pugilista como racista, por ter
publicado no Twitter que Ieremy
Lin - a nova sensação daNBA - só
está tendo publicidade por ser de
origem asiática. Para o empresá
rio, o dirigente tem de se preocu
par com os seus atletas.

Futebol

Investigados
O Ministério Público Federal .

teve acesso a escutas telefô
nicas que comprovariam a

'participação ilícita dos jogado
res Emerson, do Corinthians,
e Diguinho, do Fluminense, na
aquisição de carros importa
dos. Os doisforam denuncia
dos por contrabando e lavagem
de dinheiro. Se processados,
a participação de ambos na
Libertadores fica em risco.

,-

,../
(1" fase -10" rodada)
• 25/2 - Paulista 1 x2 linense

• 25/2 - Corinthians 1 xO Botafogo
• 25/2 - Santos 6xl Ponte Preta

r 26/2
- Palmeiras 3x3 São P:UIO

• Campeonato Paulista

• 26/2 - 'm Piracicaba 1 x2 Ituano

• 26/2 - Guaratinguetá 2xl Guarani
• 26/2 - São caetano 1xl Portuguesa
• 26/2 - Oeste 1 x2 Mogi Mirim
• 26/2 - Comercial Oxl Mirassol

• 26/2 - Catanduvense 2x4 Bragantino

• Campeonato CariDca

(1 a fase - Final)

i 26/2
- Vasco 1 x3 FIuminense

,1 �
o
u

�
i3
'6
8
�
(:)

• Campeonato Gaúcho

(1a fase - Semifinal)
• 26/2 - Grêmio 1 (4)x(5) 1 Gaxias

• 26/2 - Novo Hamburgo 3x2 Juventude

• Campeonato Mineiro

(4a rodada)
• 25/2 - Democrata 0x2 Cruzeiro

·25/2 - Tupi 2xl Uberaba
• 25/2 - América-TO OxO Boa

• 26/2 - Caldense 2xO N�cional
• 25/2 - Guarani Ox4 Atlético

• 29/2 - 22h - América xVilla Nova

• Campeonato Paranaense

(11a rodada)
• 26/2 - Londrina 2xl Rio Branco

• 26/2 - Corinthians 2x2 Operário
• 26/2 - ParanavaJ 1 x3 Atlético

• 26/2 - Arapongas 1 xl Cianorte

• 26/2 - Iraty Ox5 Toledo

• 26/2 - Coritiba 5xO Roma

• Cam eonato Catarinense

(9" rodada)
• 26/2 - Marcílio Dias 2xl Atlético-IB

• 26/2 - Camboriú 1 x5 Figueirense
• 26/2 - Avaí Oxl Metropolitano
• 26/2 - Criciúma lxl Chapecoense
• 26/2 - Brusque 1 x2 Joinville

• CD a Norte

(1a fase .: Jogos de ida)
• 25/2 - Acoin 1 x4Vitória

• 26/2 - Estrela da Praia 2x3 Flamengo
• 26/2 - Beira Rio 1 x2 Santa Cruz

• 26/2 - Horizonte 2x2 EstrelaAzul

• 26/2 - Porto 1 x4 América·

• 26/2 - Marumbi 1 x2 Juventus ,

• 26/2 - JJ Bordados 0x2 Santos

• 26/2 - Tupy 8x2 São Bento
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[ PeloEstado ]
Bancadas do Sul pressionam governo

Numa
manobra para pressionar o governo Dilrna, as bancadas do

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estarão retinidas hoje,
no Congresso Nacional. Os ternas de interesse conjunto serão de

batidos com as federações industriais dos três estados. Urna das metas

é formar barricada ao governo federal para agilizar a duplicação da BR-
101. Coordenador da bancada catarinense, o deputado federal Edinho Bez

(PMDB) se mostra pronto para o embate com Dilrna Rousseff. "Daqui pra
frente vamos ter que ir à presidenta, porque não é possível", diz. A reunião,
que já tem confirmadas as presenças dos deputados e senadores do Sul,
servirá para mostrar força, corno adiantou Bez. "Vamos discutir o planeja
mento estratégico para a região Sul do país. Nós ternos algumas coisas que
precisamos trabalhar juntos" corno a própria duplicação da BR-101. Isso é
uma vergonha, é um descaso do governo federal. Estamos há 12 anos nessa

expectativa. Eu sou governo, mas não é por isso que vou tolerar. Não ternos
mais condições de ficar aguardando, com gente morrendo no trecho, pre
judicando o desenvolvimento da região e de Santa Catarina, em especial a
região Sul do nosso estado, com reflexo negativo no RS e no PR". Sem pes
tanejar, o deputado mira a artilharia contra o DNIT. "Vamos pressionar o
governo, principalmente se houver ameaça de corte no que tange à BR-101.
Claro que a culpa não é da presidenta DiIma; é da burocracia, do Ministério
dos Transportes e em especial do DNIT. Mas ela é a presidenta."
UFSCnacomunidade

A ministra da Secretaria de Rela
ções Institucionais, Ideli Salvatti,
recebeu ontem a tarde a reitora
eleita da UFSC, Roselane Neckel,
e a vice-reitora eleita, Lúcia Helena
Pacheco. O assunto que predomi
nou foi a necessidade de a UFSC
desenvolver novos projetos volta
dos à comunidâde. Foi um pedido
daministra Ideli, que já constava no
plano de atuação da nova diretoria.

O secretário da Agricultura e

da Pesca, João Rodrigues, e o

superintendente do Banco do
Brasil em Santa Catarina, Rei
rwldo Kazufumi Yokoyama,
assinaram termos de coope-

n -

I d
.

�"":;;�� raçao e protoco o e mten-
'''=

_ "I.�,. - ções para beneficiar agricul-
/'\ tores catarinenses. O valor

.

total dos convênios é de cerca
de R$ 155 milhões. Durante a solenidade, Rodrigues adiantou que nos pró

.,; ximos dias o governo doEstado deverá assinar o Seguro Agrícola também

� para maçã. "O apoio ao setor será o subsídio de 50% da parte do prêmio do
:5 seguro agrícola da maçã que cabe ao produtor pagar", explicou. Ele estima
§ que a medida vai beneficiar de 60% a 70% dos pequenos produtores e terá

� uma cota destinada para cobertura dos pomares.
'C
.�

� Mão na massa O veterano secretário de

� Estado da Comunicação, Derly Massaud

� de Anunciação, está com a "mão na mas

§ sa" na nova função de chefe da Casa Ci

� .vil Ainda que fisicamente permaneça na

� Secretaria da Comunicação até o dia 1Q de
� março, Massaud já trabalha em um plano
� estratégico para a nova pasta. Deve con

§ cluir nos próximos dias e apresentar ao

� governador Raimundo Colombo, com

m quem vai debater a operacionalização de
'C

.. processos que poderão tomar o governo
'� mais eficiente e ágil. As diretrizes têm

como base alguns dos procedimentos que
� o governo de Pernambuco colocou em

,& prática e que os gestores de Santa Catarina
-6 conheceram há cerca de duas semanas.
e
n

�

missão do governador Colombo realizar
uma grande reforma na área. "Ele quer
um grande salto de qualidade. Isso en

volve um esforço coletivo e gigantesco",
reconhece Deschamps, que dispõe de um
orçamento de R$ 3,1 bilhões: "Eu diria

que a nossa primeira tarefa de casa é tor
nar o recurso eficiente para, a partir dai,
brigarmos pela ampliação".

� Para casa O novo secretário da Edu-
'C

:ii
'ê
a.

Mobilização Prefeitos de todo o pais vol
tam a se mobilizar hoje, em Brasília. Na

pauta: aprovação do projeto que amplia
a distribuição dos royalties do pré-sal,
financiamento da Saúde e piso do Ma

gistério. A promoção é da Confederação
Nacional de Municípios (CNM). Vários

,

prefeitos de Santa Catarina participam
do ato, em comitiva liderada pelo pre
sidente da Pecam, Douglas Gleen War

mling, prefeito de Siderópolis.
cação, Eduardo Deschamps, que toma

posse no dia 1º de março, recebeu como

Andréa Leonora / Francisco D' Carvalho, Brasília (Colaborou Regina Alpini) Florianópolis - 28Fev12

CENTRAL DE DIÁRIOS
mINTA E UM INTEGRADOS •_ (Pelo Estado( :::: Um produto CNR

lO.=- peloestado®centraldediarios.com.brIA'] DIÁRIOS PRESENÇA EM
--_._" INTEGRADOS 62% DE se

Detido

Rapazagride
,. ,

apropnaavo
Um rapaz que não teve

a idade revelada foi preso
por volta da meia-noite de
ontem, na rua Herbert Bau
mann, no bairro Iaraguá 84.

A ocorrência iniciou quando
a avó do suspeito pediu au

xílio à Polícia Militar. Ela ale

gou que o neto chegou agres
sivo e estava quebrando os

móveis da casa. Ao chegar
ao local, a mulher desistiu
de representar contra o neto.

Porém, o rapaz passou a de
sacatar os policiais e acabou
recebendo voz de prisão. Ele
foi imobilizado e conduzido
à delegacia.

Maria da Penha

Violência
doméstica
Após voltar da pesca

ria, um homem de 45 anos

acabou detido por agredir a

esposa, de 43 anos. O caso

foi registrado na rua Vic
tor Withoshi, no bairro Tifa

Martins, na madrugada de

domingo. Segundo informa

ções da PM, a VÍtima sofreu
lesões leves. A briga acabou

após a intervenção. do filho
do casal. O autor da agressão
foi preso em flagrante e con

duzido à delegacia.

Suspeita
de furto

Trêsmenores

apreendidos
Três menores foram apre

endidos na madrugada de

sábado, por suspeita de fur
to. Os adolescentes foram

abordados pela Polícia Mili
tar em um ponto de ônibus,
na rua Bernardo Dornbus

eh, próximo à Marisol. Com

eles, foram localizados nove
litros de refrigerantes, uma
furadeira, uma faca e duas
bicicletas. Ao efetuar 'con
sulta no sistema, policiais
descobriram que um dos
menores possuía 22 Bole
tins de Ocorrência. Ele foi

enquadrado por furto.
,!,,'

www.ocorreiodop

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 35/2012

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA.
RETIRADA DO EÓITAL: A partir do dia 28/02/2012 das 8h
e das 13h às 16h
DATADA ABERTURA: 21/03/201214 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escri

SAMAE, Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul

www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do t
047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - S
JARAGUÁ DO SUL - se

. AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 30/2012
TIPO, MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRO-SAN
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/2/2012, das 8h às 11 h30
às 16h
DATA DA ABERTURA: 16/3/201214 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório d

na Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através d

047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente

-EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/S
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo
edital, que GARCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO
requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o RE
DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 1147-L
Schwarz e 1149-Sem Nome, bairro Três Rios do Sul,p
urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, a
pela Prefeitura ty11:micipàl de Jaraguá do Sul/SC, confo
tidão nO 380/2011, expedida em 06/12/2011, assinan
responsável técnico, o engenheiro civil Vilson Rodrigue
ra Junior, CREA nO 93495-0, ART nO 4214857-5. O desm
menta é de caráter residencial, possui a área total de

m2, sendo constituído de 3 (três) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quin
contados da data da última publicação do presente
deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala q
creve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão

Branco, n? 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUA DO SUL, 16 de Fevereiro de 2012.
AOFICIALA

EDITAL
,Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóve
marca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente e

TERRANOVA IMÓVEIS LTDA, empresa de capital privado, C
nO 01.142.277/0001-11, com sede na Rua 25 de Julho, n° 1.4
Vila Nova, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Ler-no
o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RÉSEIDENCIA
HORIZONTE, situado na Rua 11-Roberto Ziemann, Bairro Trê

Norte, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo cara

, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
Decreto nO 8.121/2011, expedido em 19/09/2011, (Licença Am
Operàção - LAO N° 052/2011, conforme processo de Licenciam
JAMA n° 261-b, PMJS 24422/11), assinando como responsáve
o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n° 3687
nOs 4124047-3 e 3144633-4. O loteamento é de caráter residen
sui a área total de 35.117,60 m2, sendo constituído de 61 (sesse
lotes comercializáveis, A.U.P.E. 1 e A.U.P.E. 2, área verde, siste
e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 1

dias, contados da data da última publicação do presente edital

ser apresentada por- escrito perante a Oficiala que subscreve

. endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n? 414

centro, Jaraguá do Sul/SC .

JARAGUA DO SUL, 15 de Fevereiro de,2012.

AOFICIALA
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MARCELE GOUCHE

VIOLÊNCIA Motorista foi morto a tiros no estacionamento do Líder Club

Esclarecido

Suspeitode
homicídio

Banco

Tentativa

de furto
Na manhã de domingo,
policiais militares de
Schroeder descobriram
uma tentativa de furto na .

agência do Banco do Bra

sil, Centro da cidade. A PM
constatou que a parte de
vidro do auto-atendimen
to estava tapada com uma

cortina. Em um dos dois
caixas eletrônicos, havia
uma abertura na parte
frontal onde possivelmen
te foi utilizado ummaçari
co. Os ladrões não conse

guiram furtar o dinheiro.

Rondas foram feiras, mas
os suspeitos não foram
localizados. Até o momen

to, não há testemunhas da
tentativa.

Bombeiros

Comandante é exonerado

rua e, por isso, o jurou demorte.
Mesmo assim, a versão dele não
foi convincente e vamos investi

gar", disse o delegado.
- Walter foi morto com tiros

de pistola 380 que atingiram o

abdômen. Ele foi encontrado na

garagem do estabelecimento Ii
der Club, local onde costumava

ficar, já que o motorista trans

portava os clientes ao salão. A
vítima deixa esposa e uma filha.

Charles tem passagem pela
polícia por roubo e estava em

liberdade condicional. Até o fe
chamento desta edição, o dele

gado LeandroMioto aguardava o
deferimento do pedido de man
dado de prisão para encaminhar
o acusado ao Presídio Regional
de Iaraguá do Sul.

cidade este ano. Em 12 de

janeiro, Ioel Lemes, 41 anos,

foi assassinado em sua casa, no

bairro Santo Antônio. O suspei
to, Arnaldo Pereira, permanece
foragido.

O comandante dos Bombei
ros Voluntários de Jaraguá do

Sul, Fabiano Candido, foi desli

gado da corporação na semana
passada. A diretoria ainda não

definiu quem assumirá o cargo.
A decisão partiu do ex-pre

sidente dos Bombeiros Volun

tários, Giorgio Donini, antes de
passar o cargo ao atual diretor,
Ernes Nissen. Donini explica
que, como o cargo de Fabiano é
de confiança, cabe agora à nova
diretoria escolher, um novo

nome. ''Agradecemos e valori
zamos todo o trabalho realiza

do, pelo comandante Fabiano",
afirma Donini, que hoje é um

dos conselheiros da diretoria.
Fabiano ficou à frente do co

mando por cerca de dois anos.

Antes de assumir, o modelo de

,

e preso
Charles de Oliveira, 18 anos, confessou ter

matado o motoristaWalter Silva Monteiro

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

Eni menos de 24 horas, a Po

lícia Civil de Iaraguá, com o

apoio da PolíciaMilitar, prendeu
o suspeito de ter assassinado o

motorista de ônibusWalter Silva

Monteiro, 44 anos, morto com

dois tiros' na noite de domingo.
Charles de Oliveira, 18 anos, foi

preso na tarde de ontem e con

fessou o crime à polícia.
O homicídio ocorreu no es

tacionamento do Líder Club, na
AvenidaWaldemarGrubba, bair
roVila Lalau. Ao ser encaminha

do à delegacia, Charles disse ao

delegado responsável pelo caso,

Leandro Mioto, que estava den

tro do clube quando passou a

flertar com uma garota. O ex-na

morado damenina teriapassado
a agredi-lo. Walter presenciou a

cena, apartou a briga e colocou
Charles para a rua. "O suspeito
disse que a vítima o agrediu na

gestão era outro: quatro chefes

operacionais trabalhavam em

escala de plantão e não havia
um comandante titular.

Apesar de, por enquanto, não
existir a figura de um comandan

te, o comando é formado por
quatro chefes de equipe e tem

como facilitadora, Simone Klit

zke, segundo informa o diretor

operacional, EdsonSchimit.

,
AgTadecemos e

valorizamos todo o

trabalho realizado

pelo comandante
Fabiano.

Giorgio Donini

EDUARDO MONTECINO

TRABALHOS Fabiano ocupou o cargo de

comandante 'dos Bombeiros por cerca de dois anos

Acidente

Mulher
morre

Leodilce Ferreira, 47 anos,
morreu ao se envolver em um

acidente por volta das 20h30
de domingo, na rua.Ioão
[anuárioAyroso, no bairro
Iaraguã Esquerdo, próximo
ao Parque Malwee. Segundo
informações da PolíciaMilitar,
Leodilce estava na carona de
umamoto quando o condutor,
um rapaz de 22 anos, perdeu o

controle da direção ao pas-
sar por uma obra, devido ao

excesso de areia na pista. Na
queda, Leodilce foi arremessa
da contra um poste. Ela foi en
caminhada ao hospital pelos
Bombeiros com paradas car
díaca e respiratória e suspeita'
de traumatismo craniano, mas

,

morreupouco depois.

Assassinato

Rapaz será
julgado hoje
O detento João Batista Cena
de Souza, 21 anos, enfrenta
o banco dos réus hoje, no
Fórum de Iaraguá do Sul. Ele

. é acusado de ter assassinado
o colegaMarlo Flor, em 20

de novembro de 2010. O júri
ocorre a partir das 9h e será

presidido pela juíza Franciele
BorgesAgacci, tendo como
promotor, André Teixeira
Miliolli. Atualmente, João
Batista aguarda julgamento
no presídio de Joinville.
Marlo foi morto no interior

do barAD}, localizado na
ruaAnacleto Garcia, no
bairro Três Rio do Norte, em

Iaraguã. Segundo os autos
do processo, ambos haviam
discutido no estabelecimen
to e chegaram a se agredir
fisicamente. João teria deixa
do o locai e se deslocado até
a sua casa, no mesmo bairro.

Lá, afiou por diversas vezes
uma faca de cozinha de 17

centímetros, a escondeu na
cintura e voltou para o bar,
onde passou novamente a

discutir com a vítima. Ainda
de acordo com o processo,
João golpeou Marlo qua-
tro vezes. Uma das facadas.

atingiu a lateral esquerda do
tronco, logo abaixo da axila,
golpe que teria sido fatal.
O agressor foi preso horas

depois pelaPolíciaMilitar.
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FIESTA UPGRADE
COMPRE O FIESTA 1.DL
E LEVE O MOTOR 1.6L

À VISTA

MODEI,O
__ r.:sY7

2012�
+ VIDROS E TRAVAS
ELÉTRICOS

+ ACABAMENTO PULSE

Fiesta Rocam Hatcbl.01

R$33.900
+COMPlETO
+ AR-CONDICIONADO
+ DIREÇÃO HIDRÁULICA

Promoção Compre e Ganhe 'Fiesta Upgrade" válida até 31/03/2012, Na Ford o seu Ford Fiesta Rocam jhem com upgrade, Compre um dos catálogos participantes da promoção e receba um catálogo superior, conforme previamente definido, Participam desta
campanha os catálogos FAE2, FBE2, FCE2, FCG2, FEH2, SAE2, SCE2, SCG2 e SEF2, Regulamento completo e informaçoes sobre-cada um DOS catálogos podem ser consultados através do site www.lord.com.br , nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800
7033673, Esta promoção não é válida para veiculas adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica, Preços válidos até 31/03/2012 ou en�uanto durarem os estoques - 100 unidades, Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat FCE2) a partir de RS 33,900

.

à vista, N.áO abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor, Suieito à !ljlrovação de crédito, O valor de composiÇão do CET poderá sofrer aHeração, quando da data efetiva da
contratação, consiâeran�o o. valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartónos variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação, Contratos de Financiamento e

Alfendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S,A, Valores válidos para.cores sólidas. Frete incluso. '

[Faça revisões em se� veículo regularmente1 � �
frot'dQ:�t ��Iford

CARTÃO FORD rTAÚCARO, SOllCrTEJAO SEU:
Acumule até RS 10.000 em descontos na comprade seu Ford zec.
CapiQb'�te;Jl6nmetropOllcanas:@1""QrVemals�OflOO7124&5a

MORETTI
Jaraguá do Sul
(41) 3214.2800•

FM. A rádio .que _

ga no norte catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




