
Articulações

Esquentam os bastidores
dapolítica jara aense

Presidentes de partidos apresentam o estágio das negociações para as eleições de
-

-

outubro. Duas parcerias já estão firmadas: PT e PC do B entram no páreo juntos,
assim como O DEM e o PSDB. Confira as conversações com as demais legendas.

Páginas 20 e 21

Investindo,no futuro
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APrefeitura de Jaraguá do Sul realizou ontem a entrega de lUliformes e kits escolares para os alunos das

escolas municipais. Omaterial J:leneficia cerca de 15mll estudantes da pré-escola ao 9° ano. Página 6

Estrutura

Quartel da PM
está pronto
Após cinco anos de

impasse, a sede própria
. foi concluída e é ocupada
desde ontem pelos 41
policiais que compõe
a 2a Companhiado 14°

BPM, em Guaramirim.
Atendimento ao público
é normal. Página 19

Lauro

ZiDunerJDalllJ.

Aulas adiadas
•

mars uma vez

Início do ano letivo está
duas semanas atrasado.
Aulas deveriam iniciar

hoje, mas obras na
unidade ainda não- foram
concluídas e oferecem

riscos, o que levou a

Vigilância Sanitária
a interditar o local
novamente. Página 19

Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Alianças
Ahistória da
política local

revela que, depois
de uma eleição

vencida, parceiros
tor:naDl-se
adversários.

Baiana Constantino

Plenário, página. 7
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Grupo Le Monde
OGrupo Le Monde, que representa

a marca Cítroên em diversas ci
dades do Estado, incluindo Jaraguá do
Sul, acaba de receber da montadora

premiação que o coloca na condição
de concessionária com o melhor de

sempenho do Brasil dentro da Rede de
Concessionárias da marca.

Entre as 160 concessionárias, o

destaque da premiação desse ano foi
a quantidade de concessionárias do

GrupoLe Monde premiadas.
Das 15 premiações do Programa

Totalité, destinadas aos melhores do

Brasil em pós-vendas, o Grupo Le
Monde levou nada menos do que cin
co prêmios!

E das 15 premiações do PAC Pla
no André Citroên, destinadas aos

melhores em vendas e market-share,
o Grupo Le Monde conquistou seis

prêmios!!
Praticamente todas as concessioná

rias do Grupo foram reconhecidas pelo
forte desempenho nosmercados em que
atuam, colocando a Le Monde Cítroén
como a concessionária da marca mais

premiada em 2011!

DIVULGAÇÃO

'rOIDa
Na noite de ontem, o Pequeno Teatro da Sociedade CulturalArtística de Iaraguá
do Sul foi palco das comemorações do aniversário de 20 anos daProma,
tuna dasmaiores construtoras da cidade. Dedicado a clientes, fornecedores,

f'

colaboradores e familiares, além do coquetel os convidados puderam apreciar
um concerto daOrquestra de Câmara da Scar. Na foto, a equipe daProma. --

BRASIL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 13.483.537/0001-00

Extrato da Ata da
3a Assembleia Geral Extraordinária de 11/11/2011.

Data, Hora e Local: 11/11/2011, às 11h, na sede social: Gerônimo Correia, 449 sala 02, Centro,
CEP: 89.270-000, Guaramirim-SC. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a

presença de todos os acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Carlos Hugo Dequêch; Secretário:
José Dequech Neto. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: 1 "

Foi aprovada a 2a(Segunda) emissão privada de debêntures simples, nos termos do instrumento

particular da escritura, 2. Foram fixadas e aprovadas as características das debêntures a serem

emitidas pela Sociedade, cuja descrição completa das mesmas foi registrada na JUCESC juntamente
com a íntegra desta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere

esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia. Junta Comercial

do Estado de Santa Catarina. Certifico o registro sob o n° 20113324006, em 13/12/2011. Blasco

Borges Barcellos - Secretário Geral.
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Porto mediterrâneo
Acontece no dia 10 de março, a

inauguração de loja destaWine Store e

Delicatessen em São Francisco do Sul.
A escolha da cidade do Litoral tem por
objetivo proporcionar aos seus clientes
a oportunidade de um passeio a uma

das cidadesmais antigas do país e de
desfrutar de produtos diferenciados.

Inadimplência
De acordo com informações do Banco
Central, os atrasos de mais de 90 dias

para empréstimos e financiamentos

para pessoas físicas atingiram 7,6% das

operações de credito em janeiro. Trata
se do maior percentual desde dezembro
de 2009, quando o rnesmo foi de 7,7%.
Mais um fator de preocupação.

Tecnotêxtil
e Seritex
Entre os dias 8 e 11 de maio estarão

reunidas em Goiânia diversas empresas
fornecedoras para o segmento têxtil.
Goiás vai se firmando como o quarto
maior pólo têxtil do país e, por isto,
tem atraído diversos fornecedores

que, na primeira edição deste evento,
somaram 200 nomes.

Stilo Clean
Traz uma nova coleção de luminárias
em acrílico que, além de ser 50% mais
leve que o vidro, proporciona uma
manutenção mais fácil, incluindo a

remoção de riscos e aranhões.

Seara Foods
No processo de absorção dos ativos
que pertenciam à BRFoods, que foram
adquiridos pela Marfrig, surgiu uma nova
empresa: Seara Foods. Esta nova unidade

agrupará os segmentos de aves, suínos e

alimentos processados da Seara, MoyPark
e Keystone Foods. Objetivo é ampliar as
.. ..

smergias operacronars.

QUINA DUPLA SENA
SORTEIO N° 2834 PRIMEIRO SORTEIO N° 1050

06 - 27 - 30 - 49 - 58 01 - 06 - 15 - 30 - 32 - 46
SEGUNDO SORTEIO
08 - 22 - 29 - 33 - 38 - 41

PERÍODO

s.���ç..................... .. }.9.�.�<l(o 1.�)A��.I.�º:.?º.�? ..

TR 0,080% 29.FEVEREIRO.2012
...........................................................................................................................................................................................

CUB 1.133,85 FEVEREIRO.2012

BOVESPA .-0,22% 29.FEVEREIRO.2012
................................................................................................................... , .. , , , .. , , " , , ,

.I.'.�.p.��ç� g????..� 1. :.��.9.º:.�g.1..� ..

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT "-1,43%
OURO 1111-0,03%

US$ 123,840
US$ 1696,950

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7190 }.???9'º :� 1..?�.�'l;'o ..

:p.º�:ij(·±ijª�:$.M.:º::(#.:i0.::ª:�)·:.::· :.:i::·�:?º·º:·: ::: }?.7..?.º'º � �.9?.?..?.'l;'o.
.J!j.Y..�º .. (J!j.� �.�) u.???�?? ?.?.?..�º.� �� .. .9?ª.0l.o. ..

LIBRA (EM R$) 2,7321 2,7354't 1,46%
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Descaso COUl a Educação
oz letivo na rede estadual de ensino iniciou no

dia 14 de fevereiro, porém os 529 alunos matri- .

culados no ensino fundamental e médioda Escola
.

,

Lauro Zimmermann, em Guaramirim, ainda não sa-

bem quando retomam às aulas.
Aunidade de ensino foi interditada em 2006, 2009

e neste ano, em função da precariedade de suas ins

talações. A escola passa por reforma, que deveria ter
sido concluídapara que os alunos retornassem às sa- .

las de aula hoje, mas não foi o que aconteceu. Na tar
de de ontem, o Ministério Público, por meio da pro
motora Bárbara Elisa Heise, interditou mais urna vez

Oartigo de hoje é fruto de urna
frase que escutei no último

domingo. Na parte da manhã,
quando conversei com o meu tio,
eleme perguntou: "Já assistiu o fil
me "A Invenção de Hugo Cabret"?
Minha resposta foi urn sincero e

honesto: "Não". E sua frase seguin
te foi: 'Assista e depois faça urna

resenha".

Aquela frase ficou na minha
mente, e admito que pensei: "pre
ciso ver este filme ainda hoje". En
tão, à tarde, fui à casadaminhana
morada, e convidei-a para irmos
assistír o filme. E meu tio estava

certo, o filme é belíssimo. É urna

história e tanto. Merece ser visto.
"A Invenção de Hugo Cabret"

foi indicado a 11 prêmios de todas
as 24 estatuetas do Oscar deste
ano. E no último domingo teve sua
consagração com a vitória em cin
co das onze indicações, apesar de
não ter ganho a estatueta de Me

lhorFilme, ficou com as deMelhor

Direção deArte, Fotografia, Efeitos
Sonoros, Edição de Som e Efeitos
Visuais. O filme é sobre a história
de Hugo Cabret, urn menino que
vive consertando os relógios de
urna estação de trem de Paris, e

nurna dessas noites se envolve em
urna misteriosa aventura. O filme
tem belos cenários e urna bela fo

tografia, e por isso merecidamen
te ganhou a estatueta de Melhor

Fotografia. Não quero contar a

história do filme neste pequeno
espaço, porém faço questão de

partilhar alguns diálogos que exis
tem no filme. Nurna das cenas em

que Isabelle caminha na frente de

Hugo, querendo levá-lo para certo
lugar, o mesmo pergunta: "Onde
vamos"? Isabelle responde: "Ao lu-

o colégio, após analisar relatórios apresentados pela
Vigilância Sanitária e Bombeiros Voluntários. O local
oferece risco eminente aos.alunos e professores, con- �

garmaismaravilhoso do mundo. É
como aTerra do Nunca e a Ilha do
Tesouro". Ela se referia à biblioteca,
este é mesmo urn lugar fantástico,
pois, podemos aprender, sonhar e
exercitarnossa imaginação com os

livros. Em seguidaHugo pergunta:
"Por que está me ajudando"? E a

resposta mostra a generosidade
que há no coração das crianças,
Isabelle diz: "Porque pode ser urna
aventura! E eu nunca tive urna.

Fora dos livros, pelomenos".Outro
diálogo interessante é entre o Papa
Georges e o pequeno Hugo.

"Trabalhe aqui, eu determino
o tempo para pagar tudo que rou

bou, e decidirei quando devolver a
caderneta, se devolver:Você come
ça amanhã Surna daqui".

A resposta deHugo é urna bela

lição para todos nós: "Vou come':

çar agora".
Nurna cena do filme, o pe

queno Hugo ganha de presente
do monsieur Labisse, urn livro. E

logo em seguida Hugo conta para
sua amiga, Isabelle, que ganhou
de presente urn livro do monsieur
Labisse. Ela então lhe diz: "Omon

sieur Labisse envia livros paraurna
boa casa. É o que ele diz".

Então temos na sequência
desta frase o diálogo que dá título
a este artigo.

Hugo: - Ele tem urn propósito.
Isabelle: - Como assim?

Hugo: - Tudo tem urn propósi
to, até asmáquinas. Relógios infor
mam as horas, trens transportam
pessoas. Fazem o que devem fazer.
Por isso máquinas quebradas me,
deixam triste. Não podem fazer o

que devem fazer. Talvez seja igual
com as pessoas. Se você perde seu -

propósito, é como se quebrasse.

':� COlnpartHhe a sua opillião. 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.

onto de Vi!ita
Cristiano Mahfud Watzko, escritor

Tudo tem um

propósito!

formeverificou aVigilânciaSanitária.Avistoriaapon-.
tau diversas irregularidades. O local está tomado por
entulhos de construção, barras de ferro e outros ma

teriais que oferecem riscos à segurança dos alunos.

Segundo Lorita Karsten, gerente de Educação da
SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional), a pre
visão é de cumprir as exigências daVigilância até o fim
desta semana.Em seguida, aVigilância fiscalizaráaobra
mais uma vez e repassará relatório à promotora que irá
determinar o início das aulas. Aos alunos, resta aguar
dar o dia de voltar à escola e esquecer as férias de julho,
quando estarão repondo as aulas perdidas.

A vistoria apontou diversas
irregularidades. O local está tomado

por entulhos de construção, barras de
ferro e outros materiais que oferecem

riscos à segurança dos,alunos.
I,

redacao@ocorreiodopovo.com.br
1/111
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Urubus da inveja
hipócritas da falsamoral.

E no mesmo dia a Folha estampava na capa: -

"PF apura transferência de R$ 1 milhão a ex-diretor
do BB" E os pobretões nãomandaram urn único e

mail agressivo ao "acusado"... Urubus invejosos da
riqueza. Merecem a pobreza em que vivem.

1\ inveja seca os ossos, quem não concordar que
rlreclame para o rei Salomão, filho de Davi. A

. frase é dele. O invejoso envenena-se, agoniza em

sua inveja. Torna, bem-feito! Antes de entrar no
assunto, preciso dizer que os hipócritas fazem bei
cinho diante de urna pessoa morta, para os hipó
critas basta a pessoa morrer ou ir para longe para
ficar boa, magnífica.

Nem sempre, todavia, é assim. Quando a fo

gueira da inveja é muito intensa no peito do inve

joso, não há o que o faça adoçar os lábios. Foi o que
fizeram com a Eliana Tranchesi. Se a leitora não

lembra dela, faço-a lembrar.
Eliana Tranchesi, 56 anos, fundou a loja Daslu,

urna loja paramulheres ricas, classeMA. Eliana ti
nha bom gosto, eramulher de refinamentos. Caiu,
todavia, namalha fina, foi processada e condena
da pesadamente por crimes tributários, muito co

muns no BrasiL Ocorre que os hipócritas não silen
ciaram sua inveja nemmesmo depois damorte de

Eliana, semana passada, por câncer.
Veja o que disse a Folha nurn magnífico artigo

cujo título era: - "Virulência contra Eliana Tran
chesi impressiona". Lia-se: - "São assustadores os

comentários na internet sobre a morte de. Eliana
Tranchesi, mas não surpreendentes: há tempos se
sabe que muita gente extravasa sua agressividade
na web. .. Também não é de hoje que Eliana Tran- Falta dizer
chesi havia se transformado na inimiga pública n°

- Diz o British Medical Journal, de Londres

1. ..
" E seguia o artigo. que - "Uso de soníferos triplica risco de morte".

Sabes por que, leitora, os abutres da pobreza Emorte por qualquer causa. Vivo dizendo isso

transformaram Eliana em inimiga pública n° I? aqui, soníferos não produzem sono, produzem
Porque ela tinha uma loja para pessoas ricas, aten- anestesia. O sujeito não dorme, cai anestesia
dia pessoas ricas e isso corrói os ossos dos invejo- do. E, claro, vai morrer mais cedo. Sei que é

sos pobres. É isso. O ódio à riql:leza faz isso com os inútil avisar, mas o aviso está dado.

Riqueza
Paradoxais, mas fazer o quê, eles não têm ca

beça... Volto a assunto. O time dos pobretões que
joga pedras nos ricos não se dá conta de que entra
na fila da Mega-Sena querendo ganhar milhões e

também ficar ricos. Ué, os ricos não são isso e aqui
lo?Quem diz isso é o sujeito pobre, enquanto é po
bre. Se ficar rico, muda o discurso. Se a riqueza é

tão ruim assim, sai da fila daMega-Sena, hipócrita!

Trabalho
Ainda dentro do assunto, riqueza, pobreza, diga

lá, leitor, quem é que é proibido de enriquecer no
Brasil? Ninguém, as escolas estão aí, as ofertas de
trabalho abundam e a liberdade está assegurada
Com boas ideias, muito suor na testa, obstinação
e éticaninguémvaimorrer pobre, ninguém.Mas é
bom não esquecer que o Manual das Desculpas é
o livro de cabeceira dos fracassados.

T,

Fale conosco
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JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

dos direitos hu
Em Santa C

Embora sejam reconhecidas emmuitos

municípios como um serviço de utilidade

pública, com convênios assinados com órgãos
públicos e Prefeituras, no final do ano passado as

comunidades terapêuticas se viram envolvidas em
um conflito com o Conselho Federal de Psicologia

(CFP) e o Ministério da Saúde. Uma inspeção
em 68 comunidades,

localizadas em 25 Estados,
apontou violações de direitos

humanos em todas elas.
!

,

%
Para os presidentes das ,.,

; entidades locais, o CFP está I
,

1
; mal informado e fez um

julgamento precipitado.

·.N�:�d
blicou um r

Então, e

'tos Humano

unidades de
outras droga
bro passado,
pela Rede Na
nicomial ,(Ren

Os resulta

ão desagrada
Das seis entid

Conselho �fer
["ma fica em.fftra

'i<'�fio não agr} ou o
jmunidade rap
,IH· Na vísã
dade Terape
Calaço, o Consel

pitado. "Não dá para ju
comunidades terapêuticas
em só algumas, que mal merecem esse

nome. O que nós fazemos é pautado
em ética, e creio que não haja violações
em nenhuma das comunidades que eu

conheço no Estado" comenta.
Porém, ele reconhece a Importân

cia dessas inspeções. "Ao meu ver,
não era o trabalho do CFp, ma
maram a iniciativa para algo

,

que ser feito. O erro foi em
comunidades terapêuticas

,i!fii,�lJi,#f-I'tf'l':,ltã;<I;::,
procurando con

lugares que eles foram
erecem ser chamados de co-

dades terapêuticas, eles pegam o

éÍ de pior e dizem que são todas

m", reclama.
Segundo a psiquiatra de Jaraguá

Andrea Galastri, existem vários regu
lamentos referentes às comunidades

terapêuticas - embora nem todas os

, cumpram. "As com

ticas acei sos de depe
ica, não qualquer pato

la psiquiátrica e apenas' indivíduos

que estejam desejando este tipo d

tervenção" ressalta, adicionan o

a internação por p
..

nunca deve se

s

originam no modelo de
o de tratar ou a proposta de cui

rjar - como efeito ou cura da depen
onstrução de uma identidade culpada

e in to é, substituir a dependência química
pela submissão a um ideal, mantendo submissos
e inferiorizados os sujeitos tratados. Esta é a cura

almejada", diz o documento.
A publicação do relatório result

ra de um inquérito pelo Ministéri a Saúde para
apurar as denúncias, o que tam : foi feito peloMi
nistério Público. Em Santa Cat a, foram visitadas
seis entidades - três delas em I,

.

s de difícil a
o que viola a alegação de intern

Com exceção de uma enti

ligiosas eram impostas aos in
técnica em tempo integral, alé

abalhar em troca d
idade c

abal

Esses I
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Internação só' em últim

(l�ializa:ção é fundamental, a trataI" pacientes pslquiátríc
contrariando o modelo antig ,que visava o isolamento

Embora as políticas públicas para a saúde
mental visem à preservação da socialização
do paciente e a internação psiquiátrica seja
um recurso para crises, essa nem sempre foi
a realidade. Se hoje' os di�eitos do paciente
mental são protegidos, issO é resultado de
um longo processo de luta antímanicomíal

que começou no século passado.
Segundo a Rede Nacional Internúcleos

de Luta Antimanicomial (Renila), durante
muito tempo a tendência era "higienízar"
:8: �,Qci,%��çie, mantendo os "loii;J,ços" fora da'
vista

;

lica. Era' com essasmenthlidade
que' eionavam os manicômios, padrão
de tratamento mental desde o final da Ida
de Média. É também a fonte dos chamados
"quartos da vergonha", comuns em algumas
casa§ antigas: quartinhos isolados, em que

com transtornos tais graves .

tidos fora do conví social.
:I!i.i

Conforme a psiquiatra Arídrea Galastri,

os antigos manicômios careciam de supor
te e condições adequadas, o que resultava
no descaso com os pacientes. "Os pacientes
permaneciam internados por longos perío
dos, às vezes anos, agravando seus quadros
e/os üisfanciando cadá'vffz mais da família e

convívio social".

Hoje, as internações se restringem a ca

sos especiais, as regulamentações garantem
a dignidade e o contato familiar. "Hospitais

; que estão fora deste padrão deveriam ser re

organizados, .e não fechados, precisa,.J ' II J
.

,
r'

,

I

leitos psíquiãtríeós'; 'afirma. ' '!,'
Ela ressalta que o regime de internação é

dedicado para pacientes que perderam a per
cepção de si mesmos e da doença. "E mesmo

nas doenças em que isso ocorre, como esqui
zofrenia e depressão psicótica, a internação é
apenas para a fase aguda dadoença", ob
adicionando 'nue

.

a internação cosi
breve, para evitar á ãIfénação social.

Núcleo alerta

para retrocessos

Segundo o Observatório de Saúde Mental e Di
reitos Humanos da Renila, a situação ainda é frágil
e pode sofrer retrocessos. Em uma carta aberta para
a presidente Dilma Rousseff, a entidade declara:

"Apostamos que o atual governo irá avançar e apro
fundar esse processo emancipatório, extinguindo os

manicômios ainda existentes e em funcionamento
e ampliando a rede substitutiva, .contudo, estamos
neste momento, seriamente preocupados com o

futuro e os rumos da saúde mental brasileira", com
plementando que o temor se dá nas soluções pro
postas para a questão das drogas e do álcool.

,

"0 primeiro e mais grave risco diz respeito ao

. modp ce O;�.qvestão é colocada: am,ea2�J q
dad�

"

. t:lliado medo, produz pãillco '�' a, .

L/i;.' :' P, I

a violência,.álém de solicitar respostas precipita
e superficíaís. A apresentação de soluções mágicas,
de respostas totais e plenas de garantias é não ape
nas ilusório, mas, sobretudo falacioso. Preocupa- .

modo particular, a defesa da internaçã
;

ria e das lomunidades tera êutíc
,

resolver 'á questão recorre õ "�.
e a se gação" complementá.

O Conselho Federal de Psicologia também e

pressa preocupação com o trãtamento de pacie
tes psiquiátricos e dos dependentes químicos - es

ses tratados cqmumente coIl\o ç lminosoa
,,', ocorreu na históri! .', stitu ';;. �

'I
ra.unna questan
sendo tr ," o 'tom s

.

.

amento fundamentá-se nesta percep-
ção", a a CFP nas conclusões do relatório da 4a

Inspeção Nacional de Direitos Humanos.

Como ocorreu na história da

institucionalização da loucura, uma

questão social, o consumo de drogas
vem sendo tratado como questão de

polícia. o sentido do encarceramento

fundamenta-se nesta percepção.
Trecho d� o Rela 6rio de Inspeção Direitos

Humanos do Consel o Federal de Psicologia

I Hospitais que estão fora
deste padrã.o deveriam ser

reorganizados, e não fechados,
precisamos de leitos psiquiátricos.

Andre ala ·tri

Principal causa das mudanças na legislação e no tratamento dos pacientes
psiquiátricos, a reforma psiquiátrica começou a ganhar destaque emTrieste, na
Itália. Em 1971, o diretor do Serviço Hospitalar da cidade, FrancoBasaglia, orde
nou o fechamento de todos osmanicômios locais, iniciando o aperfeiçoamen
to no tratamento psiquiátrico italiano, consumado em 1978 com a lei Basaglia.

No Brasil, o reconhecimento dos direitos do portador de transtornos psiqui
átricos surge na lei com a Constituição de 1988 - a anterior, de 1964, não con

siderava os portadores de transtornos mentais graves - como esquizofrenia e

transtorno bipolar - cidadãos de qualquer espécie, e como dependentes legais
de parentes e terapeutas. Até o final dos anos 80, ainda eram comuns os hospi-

me
tais colônia - em locais ermos, mantendo os "loucos" longe da sociedade.

A defesa dos direitos do paciente ganha força em 1990, quando o Brasil se

compromete com os termos da conferência "Reestruturación de la Atención

Psiquiátrica en la Región", promovida pelaOrganização Panamericana de Saú-
de (OPS) e aOrganizaçãoMundial de Saúde (OMS).

'

A partir de 1992, são estabelecidas as diretrizes de tratamento men

tal, substituindo o tratamento manicomial, como leitos psiquiátricos, em
hospitais gerais, e definindo os padrões mínimos para o atendimento
nos hospitais psiquiátricos. As diretrizes foram reforçadas em 2001, com
a atual política nacional de saúde mental.

A Clínica dePsicoterapiaEncontro com aVida deIaraguâ do Sul citada na edição de ontem não é

uma comunidade terapêutica, conformefoi informado no �exto dçl série especial saúdemental.,

I
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Prefeitura divulga
revisão do plano

Foi anunciado também o aumento salarial de

8% e acréscimo de R$ 2 no vale-alimentação

JA����.��. ���.. ..

da Região chegou a pedir 12%

Alexandre Perger de aumento.

APrefeitura de Jaraguá do Sul

divulgou ontem a revisão
do novo Plano de Cargos e Salá
rios para os servidores públicos
da cidade. O trabalho iniciado

por uma comissão foi realizado

pela empresa Veli Soluções em

RH. A última revisão havia sido
feita em 2008, na gestão do ex

prefeito Moacir Bertoldi. Ainda
foi anunciado o aumento de 8%
no salário dos servidores e R$ 2

no vale-alimentação, que pas
sará de R$ 14 para R$ 16. O Sin
dicato dos Servidores Públicos

Agora, o novo plano vai passar
por aprovação da Câmara de Ve
readores. Para que entre em vigor
em junho deste ano, é necessá
rio que a aprovação aconteça até

abril, no máximo. "Não acredito

que os vereadores tenham proble
ma em aprovar o documento", diz
a chefe de gabinete da prefeita Ce
cíliaKonell, Fedra Konell.

De acordo com Fedra, o

documento corrige algumas
"injustiças" contidas no plano
anterior. Cargos que antes exer
ciam praticamente a mesma

função, mas que tinham nomes

MARCELE GOUCHE

EXPECTATIVA Entrega simbólica ocorreu ontem
com presença de alunos e dirigentes de escolas

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°, 01/2012 - FIA
PROCESSO LlCITATORIO N°. 0112012-FIA - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: contratação de prestação de serviço de profissional Psicopedagogo
para atender crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de apren
dizagem no processo de ensino regular no Projeto LUGAR HISTÓRIA E A LIN
GUAGEM ENVOLVIDA NO DESEJO DE APRENDER da Secretaria de Saúde
e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 19 @ março de 2012 às

, 08h45min.
Abertura do Processo: 19 de março de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h.
Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 1°. de março de 2012.

.

Luís Aparício Ribas
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diferentes, agora foram agluti
nados. Além disso, os salários

que estavam abaixo da média

paga pelo mercado foram corri

gidos e adequados.
Embora tenha visto algumas

evoluções em relação ao plano
anterior, o presidente do Sindi
cato dos Servidores Públicos da

Região, Luiz Carlos de Souza Or
tiz Primo, afirma que a entidade
ainda vai avaliar o documento e

levar para discussão em uma as

sembleia que vai acontecer no dia
9 deste mês. "Precisamos avaliar o

plano num todo", diz"Primo.

o documento corrige
algumas "injustiças"
contidas no plano

anterior.

Era impossível a
- prefeita dar 12%

de aumento porque
passaria o limite
dos nossos gastos

com folha.

Fedra RoneU,
chefe de gabinete
da Prefeitura

Volta às aulas

Uniformesgarantidos
Pela terceira vez consecutiva,

a Prefeitura de Iaragua do Sul

entrega uniformes e kits esco

lares para os alunos das escolas

rnunícípais. O material vai be
neficiar cerca de 15 mil alunos
da pré-escola ao 90 ano do en

sino fundamental. Já os unifor
mes serão entregues a partir do
10 ano. A solenidade de entrega
simbólica ocorreu ontem no

,

Parque Municipal de Eventos e

reuniu representantes de escolas.
O investimento nos 80.095 mil
uniformes é de R$ 1,5 milhão. Já
os kits custaramR$ 305,4mil.

O secretário municipal de

Educação, Silvio Celeste, aponta
como principal vantagem dos
kits e dos uniformes a comodi
dade para os pais, "que não pre-

cisam se preocupar em comprar
roupas e materiais escolares".
Celeste também afirma que os

uniformes padronizam e não

permitem que os alunos se

jam diferenciados pela roupa.
"Assim não vai ter um com

roupa de marca e outro não.
Os pais também não vão preci
sar comprar roupas diferentes",
comenta o secretário.

Entre os materiais conti
dos nos kits entregues pela
Prefeitura de Iaraguá do Sul
estão cadernos, borrachas,
lápis, canetas, apontador e

régua. Já o conjunto de uni
forme contém. uma jaqueta,
duas camisetas e duas calças
bermuda. Ainda serão entre

gues duasmil mochilas.

VENDE-SE
Tucson 2008-2009 - Completa, com
bancos e volante de couro - Preta.

Valor: R$ 48.000,00 ou R$ 20.000,00 e

assumir 19 parcelas de R$ 1.320,17.
Tratar no fone: 9903 ..0334

t

. "

C 181

Primeira

plenária
A primeira plenária da

CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) de Iaraguá do
Sul sob o comando do novo

presidente Neivor Bussolaro
aconteceu em um almoço
ontem, no Clube Atlético Ba

ependi. Na oportunidade, foi
apresentado o balanço das

decorações de Natal e algu
mas ações para este ano. A

plenária ainda contou com a
.

presença do reitor da Católi
ca de Santa Catarina, Robert
Burnett, e do comandante do
14° Batalhão de Polícia Mili

tar, José Luiz Gonçalves da
Silveira.

Entre os principais pro
jetos da CDL para este ano,
Bussolaro destaca a melho
ria do Calçadão da Marechal
e o projeto dolixo eletrônico,
que já recolheu mais de 64
toneladas de material. "Hoje,
nossa cidade é a maior arre
cadadora de materiais ele
trônicos do Estado", ressalta
o presidente. Bussolaro tam
bém faz uma avaliação posi
tiva da iluminação natalina
de 2011, que teve um investi
mento de R$ 400mil. "Foi um
sucesso, conseguimos atrair
o consumidor e reunir as fa
mílias'" comenta Bussolaro.

Como novo reitor da Ca

tólica, Robert Burnett par
ticipou da plenária ( para
apresentar a intenção da ins

tituição em abrir o curso de
medicina. Já o comandante da
Polícia Militar, José Luiz Gon
çalves da Silveira, falou sobre a
possibilidade de uma parceria
com a CDL, para montar um

observatório de inteligência
dentro da entidade.

MARtELE GOUéHE

ESTREIA
Neivor Bussolaro
comanda encontro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br

catarinense
AAssembleia Legislativa
de SantaCatarina.

aprovou por unanimidade
ontem o projeto de lei

PPJovem

catarinense. Na opinião
do líder do PT, deputado
Dirceu Dresch, este é
um dos pro]etos lJlais
im Ortánt

Já é possível visualizar o panorama da

disputa eleitoral agendada para outu
bro. O mês de fevereiro foi decisivo para
a formação de parcerias entre siglas de

Jaraguá do SuL E hoje os políticos inau
guram março com a certeza que o PT e

PC do B estarão juntos na corrida ma

joritária e proporcional, assim como o

DEMeoPSDB.
Além desses quatro partidos, PMDB,

PDT e PR declararam o. PSD, da prefeita
Cecília Konell, como adversário nestas

eleições. Já as siglas Pp, PSC e PTC es

tão abertas para dialogar com todas as

legendas. (Veja as peças do tabuleiro do

jogo político local nas matérias publica
das nas páginas 20 e 21).

Até junho, os partidos devem dispen
sar a maior parte do tempo articulando

alianças para disputar a Prefeitura. Mas,
sabe-se que depois de uma eleição ven
cida os interesses mudam facilmente,
assim como se desfazem as parcerias
entre os partidos.

Cecília, por exemplo, venceu a elei

ção municipal em 2008, com o apoio do

PSDB, que é o partido do vice Irineu Pa

sold, e o PDT. Mas, a arquitetura dessa

coligação durou pouco mais de um ano.

De 2009 para cá, essa foi a principal
mudança política no mandato da pre-

Sancionado

Para o Sindicato.dos
Servidores Públicos

Municipais de Jaraguá
.

•

pl
/1'
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feita: o rompimento com o PSDB. Tudo
isso porque a família Konell e os tucanos

queriam o mesmo cargo: a cadeira titu
lar da SDR de Iaraguá.

Como a decisão do governador Rai
mundo Colombo foi favorável ao PSDB,
a mandatária ordenou que os 21 tuca

nos com cargos ocupados na Prefeitura
disponibilizassem suas vagas. Por conta

disso, o vice Pasold acabou ficando ain
da mais longe das atividades da admi

nistração. E essa só é uma parte. da his
tória que começou em 2009.

Panorama

eleitoral
Partidos da base de apoio
da prefeita Cecília Konell (PSD)
PTB, PSB, PV; 'PRp, PSDC,
PPS, PMN, PRN, PSCD

As legendas que farão
oposição ao PSD

PT, PC do B, DEM, PSDB,
PMDB, PDT, PR

As siglas abertas a dialogar
com todos os partidos
Pp, PSC, PTC

Novo ministro
Já está definida a executiva do PP Jovem de O Palácio do Planalto anunciou

Iaraguã do Sul para ser apresentada em abril nesta quarta-feira, dia 29, que
deste ano. O acadêmico do curso de Direito oministro da Pesca, Luiz Sérgio
da Católica de Santa Catarinae presidente (PT-RJ), vai deixar o cargo e será
do Diretório Central dos Estudantes, Luís. substituído pelo senador Marcelo
Fernando Almeida, é o presidente do -grupo·.· . . .. ·CriveUa (PRB-RH.- ,. � ..

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Parceiros hoje,
adversários amanhã

Encontro
o presidente do PMDB, Antídio Lunelli, discursando aos filiados em um

evento realizado na segunda-feira, dia 27. Na ocasião, foram apresentados
os planos de trabalho. O deputado Carlos Chíodini também estava presente.
Já prestigiaram encontros anteriores do PMDB, o senador Luiz Henrique da
Silveira, o deputado federalMauro Mariani e o senador Casildo Maldaner.

Audiência 1
O vereador Adernar Possamai
informou os números

apresentados pela administração
municipal referentes ao terceiro
quadrimestre de 2011, na
audiência pública que antecedeu
a séssão desta terça-feira, dia
28. Segundo ele, a arrecadação
do município bateu na casa

dos R$ 425 milhões, frente aos

R$ 397 milhões previstos na lei
orçamentária.

Audiência 2
o superávit foi de 14,75%. Em

relação aos enquadramentos da
Lei de Responsabilidade Fiscal,
os investimentos em educação
chegaram a 27,8%, frente aos 25%

obrigatórios. Na área da saúde,
do valormínimo legalmente
estabelecido (15%), o
município aplicou 17,6%.

Horário de verão
Amedida resultou em uma

redução de 4,6% na demanda de

energia no horário de pico nas
regiões onde foi implementada
(Sul, Sudeste, Centro-Oeste e

na Bahia). Segundo o Operador
Nacional do Sistema Elétrico, o
país economizou R$ 160 milhões
durante o período, porque
a diminuição do consumo
evitou o acionamento de usinas
termelétricas.

Recursos
A prefeita Cecília Konell (PSD) e o

secretário de Administração, Ivo
Konell, passaram toda a terça-

.
feira, dia 28, em Florianópolis.
Da Capital, eles trouxeram a

notícia de que nos próximos dias
deve ser firmado um convênio

para cobrir parte do valor de R$
5 milhões, que será usado para
construir uma nova ponte, nas
proximidades da Scar.

Cumprirei o
mandato de prefeito
por quanto tempo o

mandato durar, ou
seja, até 2016.

Ex-governador José
Serra em sua prbneira
entre'!Jrista. 3)JÓS ellbí,'ar
na corlida eleitoral de

São Paulo.
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Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

os Anjos
Tnfelizmente, não presenciei o esplendor de Ivo dosAnjos no futebol.
1 Vi-o já no crepúsculo, jogando pelo time do Grêmio Recreativo Iarita.
Já não tinha o viço e ofulgor da juventude.Mantinha, contudo, o estilo
clássico e elegantedo excelentemeia-atacante que um dia desfilou toda
sua categoria com a camisa do União de Timbó (SC) e peloAtlético
Paranaense (PR). Tenho o testemunho ilustre dos ex-craques consagrados:
ZécaMathedi, quejogou no União de Timbó, Palmeiras deBlumenau
eIuuentus deRio do Sul;Aldinho, que brilhou noXVde Outubro de
Indaial, Paissandu deBrusque, Baependi eJuventus de Iaraguâ do Sul;
do Dr.AristeuXenofontes Lenzi, Promotor deJustiça de Iaraguá do Sul e
companheiro de time de Ivo dosAnjos na conquista do tricampeonato

. juvenil (1965/66/67) da LigaBlumenauense de Futebol pelo o União de
Timbó.Assim o definiram: um meia-atacante defino trato com a bola.
Dinâmico, criativo, definidor, preciso nos passes e certeiro nos chutes.

Família e estudos
fI

Ivo nasceu em Itajaí no dia 05 de janeiro de 1951. É filho de
Valeriano e Herta dos Anjos. O casal teve outros dois filhos: Iria
e Palmira. Ivo é casado com MarleneWeiss dos Anjos e tem dois
filhos: Hidalgo e Rodrigo; três netos: Richard, Bruno e Lucas. Iniciou
os estudos na Escola Estadual Flodoaldo Cabral em Lages (SC).
A família mudou-se para Timbó e Ivo completou os estudos no

Colégio Estadual Rui Barbosa naquela cidade.

abalbo
Aos 14 anos obteve o primeiro emprego na Fábrica de Conservas

Argolão, em Timbó. Nesta cidade trabalhou também na empresa
Fritz Lorenz Laticínios Indústria e Comércio. Em Curitiba, foi auxiliar
de contabilidade na Frangolândia S.A. No período de 1971/75,
desempenhou a função de chefe do departamento de pessoal na
AutoViação Catarinense (Florianópolis e Blumenau). Mudou -se para
Iaraguá do Sul em setembro de 1975, onde acumulou as funções de

'

gerente de tráfego e do departamento de pessoal daViação Canarinho
Ltda. Em 1979 passou a trabalhar na Indústria Têxtil Iarita S.A., como
gerente de relações industriais. Entre 84 a 87 estabeleceu-se com

empresa própria, Representação Comercial. Em 2006 fundou a Três
Américas Indústria de Quadros Ltda.

Futsal
No futsal, Ivo disputou o Campeonato Estadual pela Metisa de
Timbó; em nossa cidade desfilou sua categoria jogando pelos times:
Canarinho, Papp Modas, A.A. Coase e Grêmio Recreativo Iarita. Ao
longo da carreira, Ivo conquistou o primeiro Campeonato Extraoficial
de Futsal em 1978; conquistou também o 3° lugar no Campeonato
Estadual. Encerrou a carreira de jogador no Grêmio Recreativo Iaríta.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
.,,,

União de Timbó • Tricampeão Juvenll da Liga
Blumenauense de Futebol (1965/66/67).

Em pé: Lodário (técnico), Cramentinha, Maurício, George,
Osvaldo, Curt, Aristeu X. Lenzi e Rosca (massagista) •

Aga.ehados: Lauro, Mima, Jairo, Quinho e Ivo dos .Aqjos

No Mundo dos Esportes
Aos 10 anos ingressou nas categorias de base do Guarani E.C., .

. time formador de talentos da região de Blumenau. Aos 14

anos, passou a jogar no Juvenil do União de Timbó, quando
o time conquistou o Tricampeonato (65/66/67). No final
de 1967, o União foi extinto e Ivo foi protagonista de uma'
verdadeira "Odisseia". Jogou nos clubes: Botafogo, Tibagi,
São Roque, Aymoré e Benedito Novo; em Indaial envergou a

camisa do Independente e do XV de Outubro. Um empresário
o levou para o Atlético Paranaense onde fez grande sucesso.

Papp Modas Futsal • Ivo dos Anjos é o
terceiro agachado da esquerda para direita

Seleção Jaraguaense de Veteranos· Em pé: Cascudo,
Guido Sclunitt, Rubão, Reginaldo, Sebastião .Ayroso,
AIúio e Piazera. Agachados: Bidu, Afonso Nagel,

Ivo dos .Aqjos, Tunõio, Zico Rocha e Nagel
.

.

Dirigente
Esportivo
Ivo marcou época na .

condição de dirigente
esportivo do Acaraí. Na

condição de diretor de

Esportes (96/98) e presidente
(99/2000), o Acaraí tornou
se o primeiro clube
informatizado da região; foi
construída a primeira piscina
térmica coberta da cidade;
quadra de vôlei de praia,
iluminação do campo de
futebol suíço, academia de
artes marciais e musculação.
Foi na sua gestão que
aconteceu a parceriaAcaraí/
Arroz Urbano/FME, dando
origem àAjinc/Natação.
No período de 2001/2004,
Ivo assumiu a Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer de

Iaraguá do Sul. Foi durante
o seu,mandato que se criou

aADJ (Associação Desportiva
Jaraguá). Esta entidade firmou
parcena com a empresa

. Breithaupt SA. e FME,
inaugurando assim uma nova

era para o futsal de alto nível
em nossa Jaraguá. Em uma.

nova parceria, desta vez com a

Malwee Malhas, Jaraguá do Sul
formou o time que se tornou

multi-campeão nacional
e vice-campeão mundial.
Foi durante a sua gestão
também que se implantou
o "Projeto doVoleibol" em
parceria com aMarisol. No
seumandato, Iaraguá do Sul

conquistou o bicampeonato
da Olesc (Olimpíada Estudantil
Catarinense), em 2001 e 2002.
Os jaraguaenses receberam
estes troféus ao som do Hino
de Iaraguá do Sul. O tempo
passou e o nosso Hino nunca
mais tocou ...

Fica aqui·
A homenagem dos desportistas
jaraguaenses a você, Ivo
dos Anjos, pela visão e pela
coragem de dar uma nova cara
ao nosso desporto,
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ARQUNOIGRUPO DE CÂMARA DA SCAR

Intercâmbio

á para a EuropaDe Jara
Grupo de Câmara da Scar esteve na Alemanha e na Holanda para turnê musical

á alguns dias, o Grupo
de Câmara da Scar re
tornou para Iaraguá do
Sul com uma experiên
cia a mais na bagagem.
A comitiva de 32 músi

cos e nove acompanhantes da orquestra,
formada por jovens de municípios da re
gião, realizou urna turnêmusical entre os

dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro, perí
odo em que visitou e residiu nas cidades
de Dedemsvaart (Holanda), Bielefield,
Frankfurt, Bad Kreuznach, Ansbach, Trit
tau, Iüterbog e Berlin (Alemanha).

O resultado desta viagem interna
cional foi uma nova maneira de encarar

a música e a cultura de outros países. A
violinista'Bruna de Macedo foi uma das

integrantes do grupo que esteve em ter

ras europeias pela primeira vez. A jovem
de 17 anos conta que se surpreendeu
com a receptividade das famílias alemãs
e que aprendeu muito ao conviver com
uma cultura tão diferente da nossa.

Para a violinista Caroline Nau, tam-
,

bém de 17 anos, a experiência não foi
bem uma novidade: a musicistamorou
na Alemanha durante um ano antes de
voltar à Europa com a orquestra [ara
guaense. Ainda assim, ela afirma que
viajar com os colegas e ainda com o

objetivo de fazer música foi algo novo

e desafiador.
Durante aviagem, osmúsicos ficaram

hospedados em mais de 140 residências,
que também eram os espectadores mais

Oportunidade paraartistas da região
Até o dia31 demarço artistas dare

gião do Vale do Itapocu podem se ins
crever para apresentações na edição
2012 do projeto "Palco Livre". Ainiciati
va da Scar está em prática desde 2007 e

visa a dar oportunidade a artistas, indi
vidualmente ou em grupo, dos muni

cípios de Barra Velha, Corupá, Guara
mirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba,
Pomerode, São Bento do Sul, São João
do Itaperiú e Schroeder, de se apresen
tarem gratuitamente para o público no

período de abril a novembro. Para par
ticipar,do projeto é preciso se inscrever
diretamente 11'1 secretaria elo Ceatro
Cultural. As apresentações ocorrem

mensalmente no Pequeno Teatro.
Conforme Edilina Lemanhê, gerente

executiva do Centro Cultural, o projeto
"Palco Livre" permite aos artistas conhe
cer a estrutura do Centro Cultural, pos
sibilitando urn contato com o público e

,
se aperfeiçoando profissionalmente. O
projeto "Palco Livre" contempla as áreas
de música, teatro e de dança, em apre
sentações de grupos ou individuais e o

acesso ao público deve ser gratuito. As
atrações selecionadas serão conhecidas
até o dia 12 de abril, e as apresentações
acontecerão quando houver atração e

disponibilidade de agenda.. Informa
ções: 3275-2477.Ou scar@scar.art.br.

presentes nos concertos. Segundo o ma

estro Ricardo Feldens, o interessante de
ser recepcionado pelas famílias alemãs
foi poder vivenciar a rotina e os costumes

delas de perto. "Cada músico teve uma

experiência única e particular, que com

certeza os fez enxergar as coisas de um
novo ângulo", afirma.

Os músicos Klaíton Laube, 28 anos e

Delmir Pachmann, 30 anos, que tocam

violoncello e viola, respectivamente, que o

digam. Os dois embarcaram para aEuropa
pela terceira vez como representantes do

Grupo de Câmara, oportunidade que acei
taram com prazer. De acordo com Delmir,
é sempre instigante conhecer novos lu

gares e conviver com pessoas diferentes,
além de sermuito importante para o cres-

cimento pessoal de cada indivíduo.
Musicalmente a viagem também

representou um grande aprendizado:
segundo Klaiton, o povo alemão é mais

exigente, o que incentivou o grupo a

buscar urn aprimoramento cada vez

maior. "Além disso, tivemos a oportuni
dade de assistir a Filarmônica de Berlin,

,

considerada por muitos como a melhor
, orquestra do mundo", destaca.

Agora o grupo já se prepara para o

concerto em comemoração aos 25 anos

da orquestra, que deve contar também
com a participação da Orquestra de Cor
das e da Camerata. Para o futuro, o ma
estro Ricardo já programa uma nova via
gem: cinco cidades já aguardam o Grupo
de Câmara naAlemanha em 2015.
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Previsão do Te:mpo
Canoinbas
••
18° 28°

SãOMiguel
do Oeste
••
22°28°

Tempo instável
Do Oeste ao Litoral
Sul, predomínio de
nebulosidade e chuva,
devido à influência de
uma nova frente fria. Nas
demais regiões, aumento
de nuvens e chuva,
especialmente entre a

tarde e noite. Risco de

temporal e granizo isolado:
Temperatura elevada com
sensação de ar abafado.

f

Sol, instável
e trovoada

Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Ensolarado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 5km/h Ventos

desfavoráveis• 12h
• 15h
• 18h

Vento não favorável Noroeste 8km/h
Vento não favorável Noroeste 7km/h
Vento não favorável neste 10km/h

80%
de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Hu:mor
Técnicos no carro
Quatro técnicos estão em um carro, quando de repente ele pifa.
Cada um dá o seu diagnóstico:
Técnico em mecânica: A caixa de câmbio deve ter estourado.
Técnico em química: Não! O problema está na composição do combustível.
Técnico em eletricidade: Nada disso! É a bateria que está descarregada.
Técnico em informática: E se a gente entrasse e saísse de novo?

Sudoku

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.

Rio do Sul
••
19° 30°

Guarda-chuva
para o tempo
instável

HOJE

Jaraguá do Sul
e RegiãoMafra

• •
19° 30°

Joinville
...
23° 35°

Jaraguá do Sul
•••

� 23° 36°

AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁX: 31°C

Blumenau
••
23° 36°

SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 26°C

NiíD /-
esqueça
de tomar

, ,agua.

DOMINGO
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

Laguna
••
23°31° São Francisco do Sul

• Preamar
• 10h04: 1,1m
• 23h3a: 1,3m
• Baixamar
• 6h23: O,6m
• 1ah32: O,5m

Itajai
• Preamar
• 1h49: O,7m
• 7h12: O,7m
• Baixamar
• 10h55: O,5m
• 22h55: O,7m

Florianópolis
• Preamar
• 7h47: o.am
• 20h43: o,am
• Baixamar

·11h11:0,5m
• 16h47: O,4m

Imbituba
• Preamar
• 3hOO: O,4m
• 9h2a: O,3m
• Baixamar
• 12h02: O,3m
• 15h13: O,2m

CriciÚDJa.
..

'

23° 32° CRESCENTE 1/3
Tábua

das marésCHEIA 8/3

, MINGUANTE 15/3

NOVA 22/3

Palavras Cruzadas

,-,
".','
VI '4 .HORIZONTAIS

1. Quadrúpede doméstico I Com nitidez
2. Empregar esforços
3. A atriz. norte-americana Lauran, de- "'A Beira do

Ablsmoll
4. Sal ou estar de ácido multo difundida: no relno vega-," "

J
tal sob forma de sais

5. Um dos Emirados Árabes Unidos, na costa do GoWo
Pérsico, próxlmº ao sultanato de Omã I As Iniciais
do presidente brasileiro Ner u (1888-1958)

8. Elemento prefixai: animai I (Fig.) Impor, determinar
7. Rufdo ensurdecedor
8. A cidade em que eram coroados os reis franceses
/ (Geom.) 51mbolo da unidade de medida dos ân
gUlos planos

9. As Iniciais da atriz Susana / Pancada com a testa
10. Nome dado a um caminho anterior ao descobri

mento do Brasil que ligaria o litoral aos Andes
11. Qualquer afecção Inflamatória da garganta e da fa-

torlnge, caracterizada por dificuldade mais ou menos

Intensa de deglutir e, por vezes, de respirar
12. Semelhante a um cabelo
13. Pai de filhos pais / Fruto agridoce de pequenos 12

grãos vermelhos.

,,'
"

5

--

II
,

II
II

II
II II

,

-

7

13
VERTICAIS
1. Automóvel fabricado pela GM
2. Ainda bemll Famoso politico paulista, candidato a

Presidência da Repôbllca nas últimas elelçOes
3, A força motriz de um trem I Quatro, em algarismos

romanos
4. Terreno plano'$ elev�do I As Iniciais do pintor belga

, Magrltte (1898-1967) / Diz-se de gado cujo pelo ê
verm,elho-amarelado

5. Que é feito às ocultas
6. O inventor escooês Graham (184" r 1922) Ilnquéri

to Policiai! Ter necessidade impelente
7. As Iniciais do cantor e compositor Inglês de música

pep Elton / Dlz�se de dispositivo, acessório prole" _

tado para eliminar barulhos
8. Seviciar I Uma palavra que coordena duas proposl"

çeee negativas
9, Oadª grupo de jogos da UI] campeonato,

{�e 't:�n(}'i.i Ç.!tf�l. "'hSlÓfl'j�.�,�'
litMH) í"çlgl.1'(fc!írK,1 ;'i>qV\[

---_._._--------._-_._-
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contato@poracaso.com @poracaso

nça e to
Ficam os parabénsda coluna ao grande Daniel Behnke,
que na próxima semana, mais precisamente às 19h da

quarta-feira, no MuseuWeg, promove o coquetel de
lançamento de seu primeiro livro - a obra "Dois Mundos
e outras crônicas". Sabemos que trata-se de uma grande
realização do amigo. Nós, e certamente os demais visitantes
do seu espacoescrito.com também celebramos o momento.

DIEGO LUIS JARSCHEL

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

Linda

presença
deLizandra

Araújo
na pista
do Club

Moving
Up,em

Schroeder

No Giacomini Garden
Leitores de O Correio do Povo já sabem da informação, o
Giacomini Garden, aquela bela floricultura situada defronte
ao Marcatto Center, naMarechal, já está de portas abertas ao
público. Dica da coluna, vale dar um chego no inovador point,
que, como já comentamos anteriormente, conjuga também
uma cafeteria e chocolateria. Destaque fica para o ambiente:

climatizado, wi-fi e em completa harmonia com o verde, que
conta também com área externa junto a um lago artificial. Com
horário de funcionamento das 7h30 às 21h30 nos dias úteis,
e das 7h30 às 17h aos sábados, a cafeteria oferece cardápio
completo com delícias doces e salgadas do gênero, e também
conta com bandeira do Chopp Borck. Pede visita, não?

ii
O problema das

mentes fechadas é que
elas geralmente vêm

acompanhadas de
uma boca aberta.

Novo delivery
Fãs de massas e risotos anotem

aí o número da Sapore Di
Vita, da praça de alimentação
do shopping, que agora está
com serviço de delivery das
llh às 22h. O atendimento é

ininterrupto, então se você

perdeu o horário do almoço
ou quer adiantar a janta,
ligue no 3275-4272.

"

Festival no Curupira
Marquem na agenda: no dia 9, sexta-feira,
vai rolar um estouro no Curupira Rock
Club. Ao som das bandas Soul Blind, Tapira
eWhere I Belong! o evento promete ser

forte. Para confirmar que o festival promete
dar com os pés no peito da galerinha
underground, foi confirmado reforço dos

pampas Liege Milk. Andrio Maquenzi
ainda traráMedialunas para deixar a

programação imperdível. Não percam!
Acessos estarão pela bagatela de R$lO.

to
Meus lugares]!referidos são
oCy e Caféda Grafipel;

San SUShl e o
Madalena,
mas eu também

frequento
bastante o

Sacra, a Lico e o

Ferraza.

Isabela Sanson,
22anos,
redatora

Câmera ,roubada'!
"Quem teve a câmera digital roubada pode
encontrá-la com a ajuda dos sites Camera
Trace (camaratrace.com) e StolenCamera
Finder (stolencamerafinder.com).Depois

.

de o usuário inserir na página uma foto feita
por ela, o site lê o arquivo EXIF (que traz
informações como modelo, marca e número
de série) e rastreia a internet em busca de
fotos postadas que contenham osmesmos

dados.Apartir daí, ficamais fácil identificar
quem publica as imagens e então acionar a

polícia" - compartilhado via Facebook
pelo leitor Jean Carlos Lamin.

ERICDELIMA

Na festa Mascherato, as hostess
do club RoomMusic & Arts,
Danny Reis e Bárbara Danich
.

.

Show com Capital Inicial
Não é boato moçada, encontramos os responsáveis
pelo evento e confirmamos a informação: dia 24 de

março, sábado, aArena Jaraguá vai abrir portas para
realização de show com a banda Capital Inicial.
A promoção do evento chega a cargo da produtora
Absolut, de Ioinvílle, que inclusive já começou a

venda de ingressos.Valor de meia entrada, para pista,
está a R$ 25. Pontos de venda: PostoMime

(matriz eWeg 2) e também loja Center Som.
DIEGO LUIS JARSCHEL

. Um salve aos promoters Flávio "Pépe"
Narloch e ThiagoMattos, que no último
dia 25 celebraram com ba.lada o aniversário
de um ano de sua casa, o c1ub TheWay
..................................................... :

.

• 22h - Show com Fernando Lima & Banda / DJAlan I Elas
free até as 23h
Local: Upper FIoor, em Guaràmirim 19912-5911

�.'
,

.i:·i '

• 22h - Show com grupo Apogeu / Show com grupo Timbrown
/ DI Adrian P. / Elas free até meia noite
Local:Moving Up, em Schroeder 18856-8389

Sábado 3/3
• 22h - Elas Convidam / Show com a duplaAbel & Alessandro
/ DIs Bino e Alan

., ,

Local: tJpper Floor, em Guaramirim 19912-5911

• 22h - Festa Cala Boca e me Beija / Show com a dupla Téo &
Edu / DI Puff / Elas free até as 23h30
Local:Moving Up, em Schroeder 18856-8389

• 22h - Show com o músico Paulo Henrique
Local: Sacramenturn Pub 18ª32��524 '

• 22h - DI Ricky Ryan / DIsMarco Tomelin e DanMueller
Local: PatuáMusic 13054-0800

'

Domingo 4/3
21h30 - Domingo Sertanejo I Show com Everton Mesquita /

DI FelipeAdriano
Local: London Pub j 3055-0065

CONTATOS e OUTRASOPÇÕES: LONDON· 3055-0065.BIERHAUS· 3275-4866. SACRAMENTUM ruB. 3370-1727. ARRIBA ·'3371-1 160. MADALENACtiOPP ECOZINHA· 3055-3058.

ESPAÇOOOOCA·337ü-9160. FUELUVlNG·337&4822 ueoBAR· 3054-0855. KANTAN LOUNGE· 33711584. ENOTECADECANTER·337Q.0220. MOVlNGUP ·8856-B389.
UPPERFLOOR· 991215911. MR.Bm ·.3275-2230,�ÇHJ\Ç.A,RI1\4GIJ�QOCE ·3371-8942. FUEl EVENTOS· 8433.0083. PAmAMUSIC· 3054-0800.
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MAURICIO HERMANN

ISO 9001

Moa Gonçalves
�t"."_ _

moagoncalves@netuno.com.br

Homenagem
F)presidente da Indústria Química Dipil, senhorAlberto Cor

Ureia, um dosfundadores do Corpo de Bombeiros Voluntários
deMassaranduba, durante a semana, na inauguração das novas
instalações da corporação, foi homenageado pela diretoria da

entidade, em função da sua participação, como um dos maiores

apoiadores da instituição.

Velha guarda
No sábado, na comemoração do
meu aniversário, a velha guarda
dos Cowboys, um dos mais

antigos grupos jaraguaenses
de futsal em atividade, vai
movimentar um esperto
pagode. Leudomar Lopes,
para não sair do ritmo, até
mandou lubrificar o chocalho.

Não sabia?
Ontem foi o dia do corno!
Não sabia? Está aí... o corno é

sempre o último, a saber.

Eu descobri

que sempre
tenho opções, e
algumas vezes

isto é apenas uma
escolha de atitude.

Judith M. Knowlton

Show
'Jaraguá do Sul acaba de ganhar
mais um empreendimento à
altura da cidade. Trata-se da
Giacomini GardenCenter,
Uma casa elegante com uma

infraestrutura de primeiro
mundo. O espaço oferece

cyber café, equipamento e

acompanhamento de serviço
de jardinagem e claro, aquelas
flores e arranjos que você
sempre sonhou ganhar ou ter
em seu jardim. O comando
está a cargo do competente
casal de empresáriosWagner

.

Giacomini e Zenilde Dias.

Trópeçou
Fiquei sabendo que um
candidato a prefeito para as

próxiIll�s eleições de Iaraguá
do Sul estaria correndo do pau.
Segundo seus escudeiros, no
começo da próxima semana,

. ..

var reunir a Imprensa para
anunciar sua desistência do

páreo. Ué?! Mas precisa tanto
barulho? Cai fora e pronto!

Campus
Bárbara Hertel Braga, filha
do boa gente Geraldo e de
Ivete Braga, do Império do

Queijo, vai desfilar esse ano
no campus da Universidade
Federal de Santa Catarina.
Bárbara passou no vestibular

para medicina. Bola branca!'

INAUGURAÇÃO Prefeito deMass�duba, Mario Fernando Reinke(E),
o homenageado senhor Alberto Correia(C), da Indústria Dipil, e o
presidente da corporação do Corpo de Bombeiros Voluntários
de Massaranduba, Adilson Pedro Mais, durante cerimônia

Dica de quinta-feira
Saborear as delícias do Restaurante Kantan.Ah! Lembre-se
de pedir um Combinado Exótico. Outra coisa a casa está
atendendo normalmente. De terça-feira a domingo.

72107-3000
, R. Hugo Braun, 44 - centro

mVTCUri).{)t
I

I�������II __���..�

GENTE BOA As amigas Morgana Maiochi
e sua cunhada, a arquiteta Fabiana Maiochi,

prestigiando o Restaurante Kantan

Niver do Jr.
Não ousem esquecê-lo: o
boniton Celso Nagel Junior

. é o grande aniversariante de

hoje e vai adorar saber que foi
lembrado. Parabéns, amigo!
Que você, seu pai Celso, sua
mãe Dalva e a irmã Tamara,
sejam felizes eternamente.

Que rOlDe?
Em Iaraguá do Sul, no Bairro
VilaRau, vai inaugurar uma
lanchonete, que ficará aberta 24
horas, e atenderá pelo nome de
Larica's. No jargão da turma do
baseado, como se sabe, "laríca' é
a fome que bate depois de fumar.

Porto Brasil
..

Amulherada vai adorar: sabe

aqueles famosos jogos de
jantar da Porto Brasil? Pois é,
a loja Composée está
com desconto de até 30%.
Bom demais! Vale conferir!

Te contei
• Alguém já percebeu que os

'poüücos; que adoram falar
em democracia e alternância
no poder, jogam apenas para
a plateia, mas não fazem
dever de casa como devido?

vai para o boa genteMarcos
de Campos, da revendedora
de automóveis 2000
Multimarcas, uma das mais

pontuadas da Barra do Rio
Cerro.Aquele abraço.

• IuuenalMicheluzzi, do
RestauranteMime, vai
movimentar hoje à noite o

cardápio do BCC, em torno

das comemorações de seu
aniversário.

• O meu queridissimo
amigo Charles Simientcoski
ontem, em função de meu
aniversário, presenteou-me
com o livro de Steve Iobs, dono
daApple. São 600 páginas
que mefarão companhia,

.

quando o meu estimadofilho,
Joaquim, de quatro meses e

meio, derfolga.Adorei!

BELAS Luana Cuman, Luana Zanotto e Monique Verchai
conferindo o happy hour do Madalena Chopp & Cozinha

• A galeraque pretende
assistir de camarote, ou nas

cadeiras numeradas, aos
jogos do campeonato da Liga
Nacional de Futsal, naArena,
já pode reservar o seu espaço.
Informações no 3276-1045.

• Falando nisso adorei
também o mimo da CMC.

Fora olho
Ontem, num tête-à - tête com um amigo que está no auge das
baladas, ele comentou que a turma do fura olho voltou a dar
o bote. Bastou o ficante dar uma bobeada para a traíra entrar
em cena. E ainda sai se vangloriando e espalhando a história
das ficadas entre os amigos. O estranho é que ninguém vê

, esse coitado namorando ninguém. Por que será?

Sonolento
Com craque Neymar jogando "peca" e

o técnico Mano Menezes sem açúcar e
sal, o Brasil passou apertadinho terça
feira pela insignificante Bósnia. Um
teste sem nenhuma graça para quem
ainda sonha em ganhar a Copa de 2014.

• Seja voluntário, doe sangue:
• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas • Com essa, fui!

vlda �'P a z b e n e f í c ro spa r a a p e I e :

Alta fHdratação, antioxidante, regula a

oleosidade, reatlz Imperfel ões (como
manchinhas e ctoattízes de acne),
adjuvante no ratamento de estrias; ajuãa
a uavlaãr a pêle e protege contra

agf1'e õ�s
ê

x b
ê

r n a-e,

Indicação áé üsô: Em shampõo,
condltionaflorf fnáscarâ de tratamento

-capilar, creme fa<::ial, creme corporal anti
estrias.

e a

Além de hidratan éJ ca6elo (3 óleo de arrgal1'l

Na Farmácia Ekilíbrio você

encontra esta novidade t
Consulte seu dermatologista!
A farmácia Ekilíbrio sempre
atenta no que tem dé melhor

para seu bem estar!

___ Il _
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no, encolhido, tenta juntar forças, colar
os cacos. No olho daquele homem, brilha
junto com o sol a esperança de que os

temposmudem, que os verbos mudem.

Queremos ser mais inquietos,
perturbadores, sonhadores,
questionadores. Queremos ver
o sol brilhar na grama. Isso
é o que podemos fazer por

enquanto: qu�rer

o homem pensa nos dias em que
haviammotivos óbvios para buscarmu

dança, agora se depara com a preguiça e

ignorância de quem não quer mais saber
de nada, de quem prefere ver tudo como

-, está, dos que consideram o mundo justo
desse jeito. Ele, que um dia levantou a

voz, hoje já não sabe mais o que fazer, es
pera um suspiro da juventude indignada.

Queremos sentar nas praças do futuro,

Alexandre Perger,
jornalista

Sentado na praça, o homem volta no

tempo. Tempo em que seus cabelos
ainda caiam e sua voz era mais firme.

Naquele tempo, os homens sonhavam
com voos mais altos, com saltos mais

largos. Sonhavam com a vida, com
tempo, commorte. Bebiam a felicidade e

dormiam com a utopia. .

Sentado na praça, ele olha pra cima e

não vê mais um céu tão azul. Agora ele
vê um horizonte acinzentado e nos seus

pulmões entram ares mais pesados. Ele
não vive mais os sentimentos de ou

trora, mas os sente pulsar lado a lado
com a alma que pede socorro. São dias
difíceis. Sua experiência é sua mágoa e

seu sorriso prova que tudo aquilo quer
voltar, mas não consegue espaço nos

corações e mentes.

A praça lhe acolhe. Mesmo sem o

verde, o concreto serve de apoio para os

pés cansados. No banco de.madeira, ele
finge o conforto. Ao lado não há ninguém
para conversar. O mundo já está peque-

Novelas
AQUELE BEIJO - Globo

Rubinho presta solidariedade a Claudia. Brites alerta Sebastião em relação
a Raíssa. Olga e Estela tramam contra Sarita. Rubinho diz à mãe que está usan

do uma nova estratégia para reconquistar Claudia. Dalva comenta com Camila

que Bernadete saiu da casa de Ricardo. Orlandinho e Bob resolvem arrumar as

coisas de Raíssa que estão na casa de Eveva. Taluda encontra Marieta e Olavo
entalados na van. Felizardo volta a tratar mal as costureiras da Shunel e Eveva
se queixa. Bernadete comunica aos amigos que rompeu com Ricardo. Joselito

apronta com Iara. Ricardo estranha o sumiço de Bernadete e questiona Dalva.
íntima encomenda o vestido de Graciosa a Marisol e descobre que ela também
está fazendo o de Belezinha. Joselito visita Vicente e o aconselha. Raíssa sus

peita que ela e Sebastião foram roubados por Violante e vai atrás dela na casa

de Marieta. Belezinha se solidariza com Agenor. Olavo diz a Raíssa que a sogra
deve ter um cúmplice. Sarita reúne o pessoal do Lar e propõe mellJorias para o

orfanato. Diva chantageia Deusa. Grace Kelly diz a Maruschka que sabe onde
está o documento que doa o Covil do Bagre para Iara.

A VIDA DA GENTE· Globo
Resumo não divulgado pela emissora.

FINA ESTAMPA - Globo
Quinzé conta para Griselda e Gigante que Fabrícia,é homem. Solange é

convidada para participar de programas de TV. Guaracy revela para Esther que
passou a noite com Griselda. Edvaldo pede Glória em casamento. Paulo impede
o assédio da imprensa a Esther e Victoria. Ellen, Vanessa e Patrícia seguem o

plano de Antenor e forjam um vídeo sobre Alexandre. René observa Vanessa no

Brasileiríssimo. Passam-se duas semanas. Griselda coordena a arrumação de
sua mansão para o casamento de Amália. Juan Guilherme descobre que Chiara
está mesmo doente, mas que pode ser curada com uma operação. Ao saber que
permanecerá com a guarda de Pedro Jorge, Celina avisa a seu advogado que
não deixará Danielle ver seu neto. Griselda tranca Tereza Cristina, Ferdinand e

os ratos na sauna.

VIDAS EM JOGO - Record

Welligton fica estarrecido com a notícia. No caminho para o vestiário, onde
será coletada a urina, o jogador conta para Edmundo que utiliza anabolizantes.
Daniel se aproxima e Welligton o agarra pela camisa, culpando-o por seu nome

ter sido escolhido para o exame. Os dois trçcam socos e os fotógrafos registram
tudo. Renato se aproxima e separa os dois. Edmundo e Welligton vão até o

vestiário para realizar o exame. Severino liga para Divina e a chama para a co

memoração da vitória do Cariocas, que será realizada no restaurante. Ela con

firma presença e Severino vibra. Ernesto fica incomodado, mas decide permitir
que Divina compareça no restaurante desde que elé também possa ir. Carlos
e Grace saem discretamente do restaurante e vão para casa. Divina e Ernesto

chegam ao local da comemoração e Severino se controla para não estragar
a festa. Todos SE) preocupam com a ausência de notícias sobre Welligton. O
jogador caminha por uma rua extremamente perigosa, repleta de traficantes e

usuários de drogas. Welligton ajuda uma mulher que estava sendo agredida. Ela
pede a camisa do jogador em troca de uma pedra de crack.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Vitor chega a acreditar que Amanda vai embora com ele para São Paulo,

mas ela diz que foi só se despedir do primo. Eduardo tem um acesso de raiva
e procura Amanda por toda a fazenda. Olavo pergunta a Aline se ela aceita ser

presidente do Instituto Poupe a Vida, Aline aceita a propostado tio. Bianca vai
conversar com a mãe de Camila. Para a surpresa de Eduardo, Amanda chega à
fazenda, Eduardo pergunta por que ela não foi embora. Bianca conta à mãe de

Camila, Sinira, que a filha dela está se drogando.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Que um dia seja na praça
nos bancos do futuro, no verde do futuro.

Queremos ouvir os cães latirem. Quere
mos ser mais inquietos, perturbadores,
sonhadores, questionadores. Queremos
ver o sol brilhar na grama. Isso é o que
podemos fazer por enquanto: querer.
No dia em que mais pessoas quiserem,
faremos tudo acontecer. De um jeito ou

de outro, aqueles voos antes sonhados,
tudo o que foi planejado com ressalva,
ainda terá espaço.

,

O homem vai embora, não será
testemunha da vontade damaioria, do
desejo que um dia foi seu. Mas ele não é

egoísta, sabe repartir. Ninguém sabe seu

nome, sobrenome, ninguém o conhece,
só o chamam de louco. Mas a praça que
abriga sua loucura espera ansiosa os

devaneios de umamultidão adormecida,
faminta pormudança. Só espero que
não esqueçam do homem, de quem não

sabem nome e sobrenome. Apesar de que
ele não notoriedade. Ele diz que isso é
coisa para fracos.

Clique animal

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação emwww.ajapra.org.br
e http://focinhoscarentesjaragua.blogspot.com

Esse é o pequeno Buster, ele desapareceu no dia 25/2, entre as 18 e

19h, próximo a 19Teja Santa Terezinha, na B8.rra do Rio Cerro 2. Se

alguém o'viu ou encontrou por favor entre em contato com Renato

ou Neusa no 3376-1891 ou 9966-4657. Paga-se recompensa!

Aniversariantes
Felipe da S. Silveira

Felipe Putkamer
Fernando Schroeder
Graciela Alves

.

Helga M Manske
Hildegard Pasold
Leonia T. B. Pivotto
Luiz C. S. Garcia
Marcelo de oliveira
Márcio J. Koch
Micheli E. Martim
Natalia A. Wendramin

Pargina N. S. da Silva
Pedro H. Leíthold
Raquel Z. Correa
Rudinei Philadelspho
Sandra A. F. Souza
Simone Pradi

Solange K. Zwolinski
Tereza Menel
Valdir Borchardr
Viviane A. Schmit
William Bueno \

1/3

Alexandredos Santos
Alicio Zimermann
Aline Y. Fagundes
Amauri Bloeidorn
Bianca F. Conell
Edelir Sudan
Edeltraud Leitempergher
Edinei R. Kanchen
Eraci K. Meier, I t I

Fabiana Henqel

CD:
Fina Estampa
�Internaciona'
Vários artistas

Quem acompanha a novela
curte toda noite músicas

superatuais do cenário
internacional e que estão
bombando nas rádios de
todo o país. O carro-chefe
do disco é afa�a"SómeDne
like you" daAdele, cantora
de uma voz espetacular que
fazmuito sucesso. Além
dessa canção, o repertório
traz grandes nomes da
música estrangeira atual .

como. .Cóldplay c q.
InQsica !'Baralli , flll:lié
Caillatcom itBrighter than
the sun", Beyoncé com
(j 1+1" e KatyPerry com
"Last friday nighf'. São 16
faixas para os fãs çurtirem

de·u
.

Juan Pablo Villalobos

Surpreendente emmuitos
sentidos. Breve e incisivo ao

revelar a facemais violenta
da realidade (não apenas)
mexicana sobuma ótica
insólita, entra no cânone
da narcoliteratura sem

ceder aos tiques próprios
do subgênero. No livro a

vida íntima de um poderoso
. chefe do narcotrãfico é
narrada pelo filho. Garoto
de idade indefinida, curioso
e inteligente, o pequeno
herói, que vive trancado
num I/palácio" sem saber a
verdade sobre o pai, reconta
sem filtrosmorais o que
presencia ou conhecepela
boca dos empregados ou
pela tevê.
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Tirinhas

Posso TIRAR
U/Y'A FOTO?

POSSOTIRRR
Urn::i FOTO?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Motoqueiro Fantasma 2 - Leg. - 14h, 15h50,
17h40,19h30,21h20
• Cine Breithaupt 2
• A Invenção de Hugo Cabret - Leg. - 14h, 16h30, 19h,
21h30

• Cine Breithaupt 3
• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 14h1 0,
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 Invencão de Hugo Cabret - 3D - Livre - 13h30

, 16h10, 18h50,21h30
• Cine Shopping Norte 4
• Reis e Ratos - Nac. - 14 anos - 15h1 0, 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 tão 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

ii 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. - 14h, 16h30,
19h10,21h50
• Cine Neumarkt 3
• Cada um 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 5
• Reis e Ratos - Dub. - 13h50, 16h15, 18h45, 21h15
• Cine Neumarkt 6 - Vip
•Tão forte e tão perto - Leg. - 14h1 0, 16h45, 19h20, 22h

o longa 'íl dama deferro"mostra a história da
ex-PrimeiraMinistra da InglaterraMargaret
Thatcher com a saúde prejudicada lutando
contra o marasmo da sua aposentadoria e,

vigorosamente, contra memórias de feitos
do seu passado. Ela começará a relembrar
os menores detalhes da vida pessoal e
profissional após ser provocada pelo seu

marido, Dennis Thatcher, o que passará pela
sua ascensão ao poder da Inglaterra dos anos
1980. Mas teria tudo valido a pena? Essa será
a dúvida que conduzirá a narrativa.

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, 21 h
• Cine Garten 6
•A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Leg. -16h20, 19h, 21 h40
• A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Dub. - 13h40

• 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, 2011, 22h
• Viagem 2 - A Ilha Misteriosa - Dub. - 14h, 16h
• Cine Mueller 3

.

• A Invenção de Hugo Cabret - Dub. - 13h40, 16h20,
19h,21h40

Drácula está perto
de voltar ao cinema
A Sony adquiriu um tratamento para o

material original escrito por Bram Stocker.
A informação é que a ambientação fica no
século 19, época do romance original, o que
pode indicar que talvez seja uma adapta
çãomais fiel à obra. O livro fala sobre como
Drácula se apaixona por Lucy, por achar
que ela é a reencarnação de seu amor.Além
desse, estão sendo produzidos dois outros
filmes centrados no personagem.

Lady Gaga estará
em "MiB 3"

o astro de "MiB - Homens de Preto 3 ",
WillSmith, durante suapassagempelo Bra
sil, acabou dando com a língua nos dentes.
Ele revelou que entre as participações es

peciais no filme estarão LadyGaga eNicole
Scherzinger. É possível que Gaga seja um
ET. As participações especiais foram inau

guradas no segundo filme da franquia, que
contou com Michael Jackson implorando
para poder se tomarum agente daMiB.

Os res de que Baltazar. e dre

Nero) é o amante de Crô (MarcêIo Serrado)
estão aumentando a cada capítulo de "Pina

Estampa", da Globo. Na terça-feira, Aguinaldo
Silva contounoTwitter queos dois vão dormir

juntos. "B�ÍflZar vai dormir umª- l}oite com
Crô. Se acontece alguma coisa ounão é uma

.

charada que vocês vão ter que adivinhar. É a

caixa de Perpétua", escreveu semmais detalhes.

Monique Evans quer
homem mais velho

Monique Evans disse que seu gosto por
homensmais novos é incentivado atémes
mo pelos sites de relacionamento. Durante
sua entrevista para o programa "Dé Frente
com Gabi", ela confessou que já se inscre
veu em sites de namoro. "Já me inscrevi
nesses sites e só aparecem meninos para
mim", contou ela, sem se lamentar muito.
"Eu gostaria de ter um caramais velho, tal
vez um gringo", considerou a loira.

Horóscopo
CV) ÁRIES

.

I· Não perca a calma, mesmo que precise recomeçar
. algum trabalho. A initação não ajuda e ainda pode

prejudicar sua saúde. No relacionamento amoroso,
fique longe de discussões. Não guarde segredos de
quem você ama: preserve a confiança Cor: amarelo.

U TOURO

U Seja paciente. Se precisar refazer seu trabalho, não
perca o bom humor. Tome a iniciativa na paixão
e chame seu par para sair e se divertir. Se estiver

SÓ, aproveite o astral sedutor deste dia para se
aproximar do seu alvo: a hora é essaí Cor: verde.

-lI GÊMEOS
Em casa, mantenha a calma ao desenvolver suas
tarefas. No trabalho, a discrição será a melhor forma
de se manter longe de fofocas. No setor afetivo, abra
seu coração, conte suas inseguranças. Está só?
Poderá conhecer alguém especial. Cor: roxo.

� CÂNCER
� Não se inite se os assuntos profissionais parecerem

emperrados. Mantenha a calma e tudo fluirá bem.
Evite esconder informações ou guardar segredos da
sua cara-metade. O fantasma da descontlaoça pode
ser prejudicial para a união. Cor: lilás.

11 LEÃo
UL Astral positivo para o trabalho. Reserve um tempo

para estar com amigos e colocar o papo em dia
Bom momento para paquerar. Se você vive um
relacionamento estável, agite a rotina com um

programa diferente e prazeroso. Cor: amarelo.

YYh VIRGEM

11.l' No campo profissional, atividades dinâmicas são
as mais indicadas. Se deseja mudar de emprego,
fique de olho nas oportunidades. No romance, invista
na diversão. Se deseja conquistar; um bate-papo
inteligente pode aproximar você do alvo. Cor: lilás.

Hebe quer ficar
na RedeTV!

Apesar de a RedeTV! estar com alguns
salários atrasados - comenta-se que in
clusive o de Hebe Camargo - a apresen
tadora falou no seu programa, que foi ao
ar terça-feira, que está feliz na emissora.A
citação amenizou os boatos de que ela es
tava insatisfeita com o canal. A apresen
tadora brincou dizendo que ainda não foi
chamada para renovar seu contrato, mas
frisou que não pensa em sair de lá.

.o, UBRA
- Ugue as antenas para saber sobre tudo o que

acontece ao seu redor. Excelente dia para divulgar
suas ideias. No amor, procure se empenhar mais para
honrar a confiança que seu par deposita em você. Está
a fim de alguém? Tome a iniciativa Cor: branco.

m ESCORPIÃO
II l. Não crie confusão no ambiente profissional. Olho vivo

também na relação a dois! Esteja mais presente e
dedique o seu tempo para ouvir as necessidades de
sua alma gêmea Se está só, saia e aproveite para
conhecer gente interessante. Cor: tons escuros.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Não misbJre questões profissionais com problemas
domésticos.Aprenda a separar uma coisa da outra.
No campo afetivo, demonstre seus sentimentos e
fortaleça os laços com seu par. Se estiver em busca de
um amor, saia da rotina! Cor: azul-claro.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Fofoca e conversas paralelas no trabalho não valerão a

pena, fique longe disso neste dia Não se incomode se
tiver que aprender uma tarefa nova com um colega de
serviço. Aproveite para reacender a chama da paixão
no relacionamento a dois. Cor: verde.

� AQUÁRIO
"""""" Não tenha medo de mostrar seus talentos no

trabalho. Isso pode representar uma oportunidade de
crescimento. Bom dia para levar as coisas de modo
mais suave no romance. Na conquista, chame seu alvo
para um encontro prazeroso e divertido. Cor: vermelho.

'I PEIXES
7T Seu entusiasmo será total no trabalho. Dê mais

atenção às pessoas de sua famHia! No campo afetivo,
escute sua cara-metade e mostre o quanto Se importa
com seu bem-estar: Assim, poderá resolver conflitos e
restabelecer a paz no romance. Cor: azul-clam.
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cea ui!
Quer publicar sua foto? �'É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

' \ I

Os pais José Belmiro
Vogel e Maria Glaci
Freiberger Vogel ,e a
irmã Luana Andressa

Vogel parabenizam o

jovemWagner Felipe
Vogel pelo prêmio de

meUtor desempenho
no curso de

engenharia mecânica
da Universidade do
Estado de Santa
Catarina - UDESC,
recebido sexta feira

na colação do grau.
Ele recebeu troféu de
Honra ao Mérito do

Crea/SC e uma placa
do Senge/SC

Dia 5 de março é
o aniversário de

Romilda Kratzer

Broch. Seu primo
Renato Schulz e
família enviam

homenagem repleta
de carinho: "Que

Deus sempre derrame

bênçãos sobre você
e Ute dêmuita paz,

saúde, alegrias e que
todos seus desejos
se realizem, 'pois

você merece!"

No dia 21, as crianças do Jardim 1 e Maternal3, do
CEI Pequeno Polegar, de Coropá juntamente com

as professoras, comemoraram o Carnaval eom uma

"Festa à Fantasia". O principal objetivo da festa foi
comemorar uma das mais tradicionais festividades

-

da cultura brasileira. "Foi um momento de integração
das duas turmas com muita descontração, brincadeira
e diversão", af"1rII1am as professoras Daniela, Maria

Izabel, Talita, Elisângela e Janete

Comércio eletrônico deverá
crescer 25% em 2012

No ano passado, as vendas pela inter
net movimentaram 18,7 bilhões de reais,
com crescimento de 26% em relação a

2010, segundo a E-bit, empresa especia
lizada em informações sobre o comércio

virtual. Para 2012, a projeção é de crescer

mais 25%. No ano passado, 32 milhões
de consumidores fecharam negócios nos

sites de comércio eletrônico cadastrados

no e-bit - em 2010, a cifra chegou a 23 mi

lhões mas o valor médio das transações
diminuiu no último ano. Em 2011, foram

gastos, em média, R$ 350 por transação,
ante R$ 370 no ano anterior. E os preços

Photoshop Touch
Você, caro designer: o que acha de apo

sentar o tablet - sim, a tal mesa digitaliza
dora que nos foi apresentada como tablet
até aApple transformar a alcunha em outra

coisa - para usar o ... tablet? Ao invés da ca

neta, você poderia usar seu dedo para fazer
aquele banner, retocar a celulite da modelo
e ... OK, não parece tão prático assim. Mas
a Adobe lançou por apenas US$ 9.99 uma

versão do Photoshop para iPad e para os

tablets que rodamAndroid. Pen Tool com o

indicador? Será que vão curtir?

dos produtos adquiridos devem ser me

nores com o ingresso da nova classemédia
brasileira na rede, a classe C que procura
preços menores. No primeiro semestre do

ano, dos quatro milhões de novos consu

midores online, 61% foi da classe C.
Além de achatar preços, a entrada da

classe C mudou o ranking dos produtos
mais vendidos pela internet. Em 2007, por
exemplo, o produto mais vendido era livro,
seguido por itens de informática, eletrôni
cos e produtos de saúde e beleza. Em 2011,
os eletrodomésticos lideraram o ranking,
seguidos pelo grupo informática.

Falatório
Esse mundo tem assunto de sobra e a

Microsoft está aí para reforçar isso. Na se

mana passada, o pessoal que comanda o

Skype anunciou um novo recorde: nada
mais nada menos do que 34 milhões de

pessoas usando o programa simultanea
mente. O pico anterior era de 32 milhões
de usuários. Para quem ficou confuso, vale
lembrá-los de que a Microsoft comprou o

Skype no ano passado. E as empresas de te
lefonia tradicionais choram.

Maior, rede do mundo
O Facebook é a rede social com o maior to, que analisou as pessoas nas redes sociais

número de usuários do mundo, de acordo de setembro de 2011 a janeiro de 2012, co
com uma análise da Comscore divulgada locou o Tumblr e o Pinterest na segunda
pelo Wall Street Journal. Segundo o jornal, posição de fidelidade de uso, ambos com

cada usuário do site de Mark Zukcerberg 89 minutos de uso médio por usuá-

passou, somente em
__ .

.

-----
.. -:---'l rio. Na sequência. vêm o

�::e:��d!��ínm:�;:, \--------------
AFPIDIVUUiAÇAO

1\11;" �'11��e���;�mm�7t�t:i�
contra três minutos no \ nutos. Antes do Google-,
Google-, Além disso, \ L ainda aparece o MySpa-
o Facebook é 19 vezes 1\ ,;: ce, com tempo médio no
mais usado que o Twit - \

I

mês de janeiro de oito
ter no mundo e 135 ve- \ minutos. Atualmente, o

I

1\ Facebook tem 845 mi-

\ lhões de usuários ativos
L em todo o planeta.

zes mais utilizado que o

Google-, em termos pla
netários. O levantamen-
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PELAREGIÃO Reajustes na cobran� do IPTU variam entre 5,95 a 6,95%

u

Prefeituras iniciam
a entrega dos carnês

Descontos oferecidos para pagamentos à
vista podem ch-egar a 30% em Jaraguá

, REGIÃO

Tita Pretti

"

Ehora dos contribuintes pro-
gramarem o pagamento do

carnê do IPTU, que já começa a

ser distribuído na região.

EmJaraguá do Sul , o impos
to foi reajustado em 6,66%. Os
carnês serão entregues via Cor
reios e podem ser impressos
pelo site: www.jaraguadosul.
com.br. Pagando à vista, com
vencimento em 10 de abril, a

população tem direito a 18%
de desconto. O parcelamento
pode ser feito em até oito ve

zes, sem desconto. Outros 12%
de desconto serão concedidos
caso o contribuinte esteja com

o pagamento quitado até 31 de
dezembro de 2011. Esse benefí
cio também é valido para paga
mentos parcelados.

EmCorupá, o reajuste foi de
6,08% e os carnês serão entre

gues via Correios. A população
poderá ter 20% de desconto no

pagamento à vista e 15% no par
celamento. Quem quitou o carnê
até 31 de dezembro de 2011 terá
12% de desconto em 2012. Quem
tem débito com a administração
pode ter 10% de desconto. A pri
meira parcela vence no dia 15 de

abril, com opção de parcelamen
to em sete vezes.

Em Guaramírím. o reajuste
foi de 6,95%. A entrega será fei
ta via Correios até o dia 30 de

março. Depois dessa data, os

contribuintes devem ir ao setor

de Tributação da Prefeitura. Os

pagamentos à vista,podem ser

feitos até 16 de abril, com 20%

de desconto. Até 15 de maio,
o desconto é de 10% e até 15

de junho, 5%. O parcelamento

pode ser feito em seis vezes, sem
desconto. Os carnês também

podem ser impressos pelo site:

www.guaramirim.sc.gov.br.

Em Massaranduba. o rea

juste foi de 5,95%. Os carnês
devem ser retirados no setor

de Tributação da Prefeitura.

Pagando até dia 12 de março, à

vista, o desconto é de 20%; até
dia 12 de abril, de 10%; e até 12

de maio, de 5%. O parcelamen
to pode ser feito em seis vezes,
sem desconto.

Já em Schroeder. o reajuste
foi de 6,6% e os carnês devem
ser retirados na sede da antiga
Biblioteca Municipal, até o dia
12 de março, das 7h30 às 12h, e
das 13h30 às 17h. O pagamento
único tem vencimento em 12

de março, e dá direito a 20% de
desconto. Se o pagamento for à
vista e ocorrer até 12 de abril, o
desconto é de R$ 10%. O parce
lamento pode ser feito em até

quatro vezes.

[p I Estado]
Quinta da reforma

Será
efetivada hoje pelamanhã a primeira reforma do governoRaimun

do Colombo/EduardoMoreira. Até aqui, as únicasmudanças foram na

Secretaria da Fazenda e daArticulação Estadual. Na Fazenda, Ubiratan
Rezende decidiu retomar aos Estados Unidos, assunúndo em seu lugar o
então procurador-geral Nelson Serpa. Na Articulação, com o falecimento de
Lírio Rosso, assumiu a secretaria Gelson Sorgato. Nesta quinta-feira, no en
tanto, sete secretários tomarão posse. Na Comunicação assume Enio Branco,
até então presidente da SC Parcerias, agora sob comando de Paulo César
da Costa, que vai acumular a nova função com a de secretário de Assuntos

Estratégicos. Derly Massaud, que respondia pela Comunicação, assume na
Casa Civil no lugar de Antonio Ceron que, com as bênçãos de Colombo,
vai concorrer à prefeitura de Lages. Marcos Tebaldi deixa a Secretaria da

Educação para seu adjunto, Eduardo Deschamps, que se destacou na ne

gociação corri os professores durante a prolongada greve do ano passado.
Tebaldi é pré-candidato à prefeitura de Joinville, assim como Cesar Souza Jr.
vai concorrer em Florianópolis, deixando, por isso, a Secretaria de Turismo,
Cultura e Esportepara o tucano e ex-deputado estadual José Natal Pereira.
A corrida eleitoral deste ano também tirou o deputado Serafim Venzon da
Secretaria deAssistência Social, Trabalho eHabitação, pasta que passa agora
aomédico João José Cândido da Silva. Venzon concorrerá em Brusque. João
Matos, ex-deputado federal e ex-presidente estadual do PMDB, figura cru
cial em Santa Catarina na campanha de Dilma Rousseff, ficou mesmo sem

o esperado cargo federal. Ainda assim atuará em Brasília, na Secretaria Exe
cutiva de Articulação Nacional, vinculada à Casa Civil. O atual responsável
pela pasta, Acélio Casagrande, volta ao estado para ser adjunto na Secretaria
da Saúde, cujo titular é Dalmo Claro de Oliveira. A decisão do governador
levou em conta a atuação de Casagrande na área da Saúde enquanto esteve

em Brasília. Até abril devem ocorrermais mudanças, desta vez nas secreta
rias de Desenvolvimento Regional.
Pisonacional

o aumento de '21,'21 % do piso nacional dos profes
sores foi comemorado pelo deputado federal Pedro
Uczai (PT-SC). Membro da Comissão de Educação
e Cultura (CEC),-ele usou a tribuna da Câmara dos

Deputados para destacar que essa émais uma vitó
ria dos professores e das entidades sindicais. Tam
bém relatou que em 2011, juntamente com outros

parlamentares, apresentou recurso contra o parecer
da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
ao projeto de Lei nº 3.776/2008, que altera a Lei do

Piso Nacion; , ato que permitiu que o reajuste demais de '21% fosse garantido
� neste ano. "Emais uma vitória na luta pela valorização dos nossos professores."

Guerra Ainda causa indignação a transfe- Estabelecimentos de Saúde (SCNES)",
rência da fábrica da TAC Motors de [oin- traz o Diário da União de ontem.

ville para Sobral (CE). Para o deputado
...consequência Resumindo, os muni-

Kennedy Nunes (PSD), a mudança é re-
vi cípios catarinenses de Blumenau, Bom
'v sultado de uma guerra fiscal voraz que, no> Jesus do Oeste, Camboriú, Ituporanga,,'"

caso dos estados do Nordeste, ainda temVl
e

Jaguaruna, Joinville, Monte Cario, Morroo

o reforço dos incentivos federais. ParaNil-a.
Vl

�
sonGonçalves (PSDB), a decisão, do ponto

da Fumaça, Otacílio Costa, Palmitos, Rio
Vl
<11

Negrinho, Riqueza, Santa Rosa de Lima,"O

de vista empresarial, está correta, uma vez'"
"O

São José e Urubici ficarão sem receber os�
que cada unidade do 4x4 Stark custa R$ 90<11

repasses até que resolvam as pendengasVl
'" mil para ser produzida em SC e R$ 70mil"O

com oMinistério da Saúde.o
no CE. Entretanto, ressaltou, a empresa''''

U'
'"
N terá que devolver ao Estado os incentivos'§ Logística O cientista político Amaury...

que recebeu da SC Parcerias.:J

de Souza é o palestrante do "Fórum Es-'"

'"
"O

tratégico da Indústria Catarinense", que's Compensação Já o deputado sulista Ma-<11
"O

acontece amanhã à tarde na sede da Fiesc. -

'" noel Mota (PMDB) comemorava a confir-E
Integração logística da região Sul do país<11

mação da segunda fábrica da GM em SC,Vl

'"

e do Mercosul, parte do projeto Sul Com-e

também em Joinville, e a implantação, na:J

õ petitivo, estará em debate,u cidade de Tubarão, de uma unidade da'"
...
Vl

metalúrgica italiana Cimolai. "Resultado<11
"O PosseA partir do dia 8, aADVB-SC passa'" de política de Estado", afirmou.'2 a ser comandada por tuna nova diretoria.'"
a.
:J Causa e... "O Ministério da Saúde sus- O empresário Juarez Beltrão (Neovox) as-o

-;;;

pendeu a transferência de incentivos sume a presidência executiva, tendo como§
o financeiros referentes ao número de vice-presidentes Octavio Lebarbenchon
,'"
U'

Neto (UnimedGrande Florianópolis),Giu-:J equipes de Saúde da Família, de Saú-"O

e
de Bucal e de Agentes Comunitários lianoDonini (Marisol) eGuida José Búrigoa.

�
'" de Saúde nos municípios com irregu- (Metalúrgica Santa Libera) para mandato
'"
"O

laridades no cadastro de profissionais até o final de 2013. A cerimônia de posse'ii
's

no Sistema de Cadastro Nacional de será na sede da Fiesc.à:

Florianó�olis -01 Mar12

,
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARSEPUM
. PROMOVE

dia

30/3/2012
Polenta com

galinha caipira,
aipim e salada.

Ingressos para
; .

SOCIOS

R$ 10,00 e não
sócios R$ 13,00.
Local Arsepum.
Tr.: 9458 0019

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que GARCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
requer com base no art. 18 da Lei n? 6.766/79, o REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 1147-Lina Walz
Schwarz e 1149-Sem Nome, bairro Três Rios do Sul, perímetro
urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Cer
tidão nO 380/2011, expedida em 06/12/2011, assinando como

responsável técnico, o engenheiro civil Vilson Rodrigues Silvei
ra Junior, CREA nO 93495-0, ART n? 4214857-5. O desmembra
mento é de caráter residencial, possui a área total de 507,49
m2, sendo constituído de 3 (três) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no
endereço da Serventia: Rua 16-Barão do lMq""

Rio Branco, nO 414, sala 02, centro, Jaraguá
do Sul/SC. JARAGUA DO SUL, 16 de Fe
vereiro de 2012. A OFICIALA

EDITAL

'.

I ,I
:'1
,

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2012-FMS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro
de preços a aquisição de medicamentos para Farmácia Básica ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações
no ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e Decreto Municipal nO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até ás 09:00 hs do dia 14 de março de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio.Molha. ABERTURA DOS

ENVELOPES 01-PROPOSTA - ás 09:30 hs do dia 14 de março de 2012, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e
Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica da
Secretaria de Saúde (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos representantes). O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 08:30 hs do dia 22 de março de 2012, na sala de

reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISiÇÃO: R$ 3.363.338,53 (três milhões
trezentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e oito reais e Cinqüenta e três centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul

(SC), 23 de fevereiro de 2012.
.

IVO KONELL - �ecretário de Administração

(
\

Apontamento: 202772/2012 Sacado: ANA KARENINA DE BONA Endereço: AVMARECHAL
DEODORO DA FONSECA 855 API 7 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-701 Credor: COOPE
RATIVA DE CREDITO VALE DO ID\JAI-VIACREDI Portador: CONDOMINIO EDIFICIO M

Espécie:DMI-N'Titulo: 0212/0001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,31 - Data para
pagamento: 06/03/2012- Valor total a pagar R$325,28 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 256,31- Juros:R$l,l1 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

EDITAL DE INTlMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADODE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

. "

EDID\LDEINTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 202612/2012 Sacado: ANDISAT COM DE ELETRONICOS IlDAME Endere

ço: CELPROCQPIOGOMESDEOUVEIRA 1347 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-201 Credor:
SEGMIL DISTR DE EQU'IPS DE SEGURANCA ELETRO-ELETR Portador: - Espécie: DMI -

N" Titulo: j(008831B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 400,00 - Data para pagamento:
06/03/2012- Valor total a pagar R$476,42 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 400,00
- Juros: R$ 3,06 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$15,46

Apontamento: 202827/2012 Sacado: ANTONIO BASANELA DA SILVA Endereço: RUA
ERWIN RUX 89 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89264-600 Credor: T E S COM E REPRESENTA
COES IlDAME Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 08551005 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 200,00 - Data para pagamento: 06/03/2012-Valor total a pagar R$279,72 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 202820/2012 Sacado: BOXCARSOMAUTOMOTIVO IJ'DAME Endereço: FE
UCIANO BORlOUNI 1272 SAL 02 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: D RT SOM
EACESSORIOSAUTOMOTIVOS LJDA Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 8534-4 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 504,75 - Data para pagamento: 06/03/2012- Valor total a pagar
R$585,79 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 504,75 - Juros: R$ 2,18 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 202877/2012 Sacado: FATIMA AUZENl DINIZ Endereço: RUA PAUID HA
FERMANN 48 - Jaraguá dei SuI-SC - CEP: 89258-570Credor: PODER !MOVEIS IJ'DAME Por
tador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0000011383 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 660,00
- Data para pagamento: 06/03/2012-Valor total a pagarR$736,22 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 660,00 - Juros: R$ 2,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 202782/2012 Sacado: INDAIAL REFEICOES IJ'DA Endereço: RVICIDR RO
SEMBERG 33 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-400Credor: SILVIAGOMESDEOUVEIRA
ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 704 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 959,00
- Data para pagamento: 06/03/2012-'Valor total a pagar R$1.034,80 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 959,00 - Juros: R$ 3,19 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 202647/2012 Sacado: IONE BAUER Endereço: RUA GETUUO VARGAS 175
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: LAURO ALVES JACQUES Portador: - Espécie: CH -

N°Titulo: 851255 8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.850,00 - Data para pagamento:
06/03/2012-Valor total a pagarR$2.945,41 Descrição dos valores: Válor do titulo: R$ 2.850,00
- Juros: R$ 27,55 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202486/2012 Sacado: JEAN CARLOS GOMES Endereço: RUA 1157 CLEMEN
TE SCHIOCHEITI LOTE 02 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-425 Credor: COOPERATIVADE
CREDITO VALE DO ID\JAI-VIACREDI Portador: ENOC DE SOUZA ME Espécie: DMI- N°
Titulo: 000123/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 258,00 - Data para pagamento:
06/03/2012- Valor total a pagar R$331,47 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 258,00
- Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 202560/2012 Sacado: LEONARDO FEUPEDEREITIRIBEIRO Endereço: RUA
LEOCADIO CARDOSO DA SILVA 341 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: Credor: ABS EMPREENDI
MENTO MERCANTIL IJ'DA Portador: - Espécie: CT - N° Titulo: 621358-1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 578,87 - Dataparapagamento: 06/03/2012-Valor total a pagarR$663,36
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 578,87 - Juros: R$ 7,13 Emolumentos:R$l1,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,46

Apontamento: 202753/2012 Sacado: M.MACEDOS IJ'DA ME Endereço: RUA PROCOPIO
GOMES 1322 - laraguã do SuI-SC - CEP: 89251-201 Credor: CIVAL CONFECCOES E CAL
CADOS IJ'DA ME Portador: SELETRONICA JARAGUAN Espécie: DMI - N° TItulo: 0578-D
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.087,50 - Data para pagamento: 06/03/2012-Valor
total a pagar R$1.l58,98 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.087,50 - Juros: R$ 3,62
Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 202864/2012 Sacado: RLG COMERCIAL IJ'DA Endereço: RUA JOSE 1HE0-
DORO RIBEIRO 658 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-120 Credor: POSID PEROrA DO
VALE IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9399 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 400,37 - Data para pagamento: 06/03/2012- Valor total a pagar R$475,46 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$4OO,37 - Juros: R$l,73 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 202505/2012 Sacado: ROSA DE SARON COMERCIO DE CONF Endereço:
RUA JOSE PICOW 133 SAlA 02 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-350 Credor: COOP. POUP.
CRED.PEQ.EMPRMICROEMPRESAS Portador: ZUNARElli E RAPOSO IlDAME Espécie:
DMI- N°Titulo: 2168/5 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 802,25 - Data parapagamento:
06/03/2012- Valor total a pagar R$878,77 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 802,25
- Juros: R$ 1,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$17,02

Apontamento: 202745/2012 Sacado: SIYLUSCOM DE ROUPAS EACESSORIOS LJ Endere

ço: RUA PASfORALBElITO SCHNElDER 699 - JARAGUADO SUL - CEP: 89263-000 Credor:
ROBEBElLECONFECCOES IJ'DAEPP Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 2897.4/04 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.220,30 - Data para pagamento: 06/03/2012- Valor total
a pagar R$1.306,07 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.220,30 - Juros: R$ 6,91 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência R$ 20,96

Apontamento: 202742/2012 Sacado: VALDECIR GONCALVES Endereço: RUA ONEUA
HORST 320 - VilA LENZI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-370 Credor: POSID CIDA
DE IJ'DA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 22488 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 116,38 - Data para pagamento: 06/03/2012- Valor total a pagar R$194,24 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$116,38 - Juros: R$1,31 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 202840/2012 Sacado:VYP REPRESENIACOES E CONST IJ'DA Endereço: AV
MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1594 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-702 Credor:
POSID PONTEACU IJ'DA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 977 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 2.595,77 - Data para pagamento: 06/03/2012-Valor total a pagar R$2.675,30
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.595,77 - Juros: R$ 6,92 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de 01/03/2012.

Jaraguã do Sul (SC), 01 de março de 2012.

ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de titulos publicados: 15

EDITAL
..

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
TERRANOVA IMÓVEIS LTDA, empresa de capital privado, CNPJ sob
na 01.142.277/0001-11, com sede na Rua 25 de Julho, n° 1.400, bairro
Vila Nova, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79,
o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL NOVO

HORIZONTE, situado na Rua 11-Roberto Ziemann, Bairro Três Rios do

Norte, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto nO 8.121/2011,
expedido em 19/09/2011, (Licença Ambiental de Operação - LAO N° 052/2011,
conforme processo de Licenciamento FUJAMA na 261-b, PMJS 24422/11),
assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da

Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nas 4124047-3 e 31446334. O loteamento é
de caráter residencial, possui a área total de 35.117,60 m2, sendo constituído de
61 (sessenta e um) lotes comercializáveis, A.U.P.E. 1 e A.U.P.E. 2, área verde,
sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15

(quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio

Branco, na 414, sala 02, centro, Jaraquá do Sul/
SC. JARAGUA DO SUL, 15 de Fevereiro de 2012.
AOFICIALA
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REPúBUCAFEDERATlVADO BRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA lNGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDID\LDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(ern) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ouinaçessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 28058 Sacado:ADEMIR ESPERANÇA CPF: 033.612.239-03 Endereço: Estrada Ponta Comprida n° s/n, Ponta
Comprida, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAIAAUTO PEÇAS l1'DAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do
Título: 34230/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 10/02/2012 Valor: 266,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 18,31,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28037 Sacado: ADEMIR SIEVES CPF: 297.789.729-15 Endereço: Rua Ponte Penci! n° 492, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: SII.MAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 61715*004 Espécie: !?uplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 14/02/2012
Valor: 700,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,oo

Protocolo: 27921 Sacado: COSMANPAVIMENTACAO IJ'DACNPJ: 14.210.580/0001-56Endereço: RuaPedro Scalvin nO s/n,
Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: FM FACTORING FOMENTO MERCANTlL IJ'DA CNPJ: 11.811.333/0001-17
Número do Título: 08112011C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA. DataVencimento: 10/02/2012 Valor: 2.100,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22.76, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28043 Sacado: DlANEWALl KONELL CPF: 009.805.919-02 Endereço: Rua Alphons Maria Schmalz nO 488,
centro, 89275-000, SchroederCedente: ULEANDROMACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00Número doTítulo: 0122/05
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM
Data Vencimento: 15/02/2012 Valor: 160,79 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28039 Sacado: DlNHO TRANSPORTES lJDA ME CNPJ: 01.235.227/0001-89 Endereço: Estrada Jacu Acu nO s/
n°, Jacu Acu, 89270-000,GuaramirimCedente: BOGO RECAPADORADE PNEUS IJ'DACNPJ: 05.831.488/0001-12Número
do Título: 2.086/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 15/02/2012 Valor: 1.070,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 7,20,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28015 Sacado: EUCLIDES ESTABAM MACHADO CPF: 344.239.159-87 Endereço: Estrada Jacu Açu nO s/no,
JacuAçu, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVILCNPJ: 85.789.782/0001-42Número doTítulo: 00488401 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
08/02/2012 Valor: 90,74 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28045 Sacado:GEISONDUTRABONATTI CPF: 070.597209-79 Endereço: Ruaándre'Tietzrí=s/ns,Centro Sul, 89275-
000, Schroeder Cedente: ULFANDROMACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número doTítulo: 013/06 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
15/02/2012 Valor: 598,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28036 Sacado: GEUTAGlNOW CPF: 022.812.269-48 Endereço: Rua Rio de Janeiro nO 286, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: SII.MAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 54013*006 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/02/2012
Valor: 315,00 liquidaçãoapós a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,oo

Protocolo: 28080 Sacado: HEUODOR FRI1ZKE CPF: 122.921.099-72 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n° 2748,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00503701 Espécie: Duplica
ta deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
16/02/2012 Valor: 182,80 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,oo

Protocolo: 28062 Sacado: IRENE TRIWI1 FELlX CPF: 021.736.369-52 Endereço: Rua Alberto Zanella nO 71, Centro,
89275-000, ScbroederCedente: O.MCOMERCIODEMAQUINAS DE COSTURAEACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83
Número doTítulo: 00811/06 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA
AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/02/2012 Valor: 180,00 liquidação após a intimação: R$l1.60, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,oo

Protocolo: 28059 Sacado: IVANIR NUNES CABRAL CPF: 386.506.069-20 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges nO s/n,
Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente:VALCANAIAAUTO PEÇAS IJ'DAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número doTítulo:
4062/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
MlRlMDataVencimento: 10/02/2012 Valor: 450,50 liquidação após a intimação: R$l1,60,Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$15,oo

Protocolo: 27891 Sacado: LUIZCARLOS CARVAlHO RODRIGUES CPF: 026.269.909-57 Endereço: RuaValdir Pruesse nO

s/n°, NovaEsperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: LUCAS DUTRAME CNPJ: 10.596.687/0001-23 Número doTítulo:
0152 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:
08/02/2012 Valor: 533,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,oo

Protocolo: 28041 Sacado:MAlCOCLAUDIONIRPETRYCPF: 039.993.499-56 Endereço: RuaHelmuthKanzler n° 571, Cen
tro Norte, 89275-000, Schroeder Cedente: AUTO POSID SALOMON IJ'DA CNPJ: 95.823.365/0001-22 Número do Título:
177 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM
DataVencimento: 15/02/2012 Valor: 379,02 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24.14, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 28013 Sacado: MARILENE SHElUAVlCK CPF: 576.861.309-91 Endereço: Estrada Poço Grande nO s/no, Poço
Grande, 89270-000, Guaramirim Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00479301 Espécie: Dupli
catadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento:
10/02/2012 Valor: 246,06 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 29,42, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,oo

Protocolo: 28065 Sacado: TOKE ZERO ESTANPARlA E CONFECÇOES IJ'DA CNPJ: 10.291.261/0001-61 Endereço: Rua
Claudio Tomazelli n° 1889,VilaAmizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS IJ'DACNPJ:
06272.029/0001-09 Número do Título: 0688 3/4 Espécié: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/02/2012 Valor: 1.118,22 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23.20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 28066 Endereço: RuaClaudioTomazelli n° 1889,VilaAmizade, 89270-000,
GuaramirimCedente:MUNl9IALQUADROSEDESENHOS IJ'DACNPJ: 06272.029/0001-09Número doTítulo: 7711/3 Espécie:
DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/02/2012 Valor:
496,95 liquidaçãoapós a intimação: R$l1,60,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital:R$15,oo

Protocolo: 28008 Sacado: VALNEI DA CONCEIÇÃO - COMERCIO CNPJ: 12.691.031/0001-15 Endereço: Rua João Sotter
Correa nO 2698, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: SUL MlNElRAALIMENTOS IJ'DA CNPJ: 07.489.678/0011-09
Número doTítulo: 00000685204 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 10/02/2012 Valor: 415,20 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,oo

Protocolo: 28084 Sacado: VlCK EXTRACAO DE SAIBRO IJ'DA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Endereço: Rodovia SC 413 n° s/

ns, Não Informado, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCOVIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: 1737

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 01/02/2012 Valor: 1.542,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00
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Após analisar relatório
daVigilância Sanitária e
dos Bombeiros, locaI é
novamente interditado

peloMinistério Público

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Carradore

Oano letivo para os 529 alu
nos matriculados no ensino

fundamental e médio da Escola
Estadual Lauro Zimmermann,
em Guaramirim, ainda não tem

previsão para começar. Na tarde
de ontem, o'Ministério Público,
por meio da promotora Bárbara
Elisa Heise, interditoumais uma
vez o colégio após analisar rela
tórios apresentados pelaVigilân
cia Sanitária e BombeirosVolun
tários. A escola está em reforma

para poder curnprir exigências
estipulada no TAC (Termo de

Ajustamento de Conduta) assi
nado no ano passado pelo Mi

nistério Público Estadual.
As aulas na rede estadual ini

ciaram no dia 14 de fevereiro e na

Perigo

Fiação
oferece

•

nsco
Outro perigo seria a fiação
exposta nos ventiladores
que também estão sem

proteção nas hélices. O
refeitório improvisado em

uma sala de aula recém
construída traz, segundo
o órgão, perigo ao aluno.
O piso está bruto e com

buracos, há barras de ferro
no local e muito entulho.

Segundo Lorita Karsten,
gerente de educação da

SDR, a previsão é de cum

prir as exigências daVígí
lância até o fim da semana.
Em seguida, o órgão fiscali
zará a obramais uma vez e

repassará outro relatório à

promotora que irá determi
nar o início das aulas. Com
o atraso do ano letivo, os ,

alunos terão que estudar no

período de férias.
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MARCELE GOUCHE

IRREGULARIDADES O colégio foi interditado quatro vezes desde 2006

Lauro Zimmermann, a garantia
da SDR (Secretaria de Desen

volvimento Regional) era de

que as aulas começariam hoje.

Mas o local oferece risco emi
nente aos alunos e professores,
conforme verificou aVigilância
'Sanitária. Segundo a fiscal sa-

L uro Zimmerma....__

Aulas são adiadasmais uma vez

MARCELE GOUCHE

I
FIM DANOVELA Depois de vários entraves, nova
sede da PM passa a funeíouar emGuaramirim

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

.

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 33/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC.

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 01/3/2012, das 8:00 h às 11 :30 e das

13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 19/03/2012 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Meneqottl, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.
-

Isair Moser - Diretor Presidente
, I I I

................ 1 \, ..

nitarista Salete Ferrari, a visto
ria realizada pelamanhã apon
tou diversas irregularidades.
O banheiro, por exemplo, não

possui porta individual em cada

sanitário, assim como não há
urna tampa adequadana obra de
fossa e filtro. "Eles improvisaram
urna tampa de madeira que não
traz segurança nenhuma ao alu

no", enfatiza. A barreira física,
que divide o canteiro de obras
com a área que seria frequenta
da pelos alunos, está inadequa
da. Foi construída uma rede de

plástico que pode ser facilmen
te retirada. "Há muito material
de construção, barras de ferro
e uma série de objetos que po
dem causar um acidente sério",
reforça a fiscal.

No refeitório, há
muito material de

construção, barras
de ferro e uma

série de objetos que
podem causar um .

acidente grave.

Salete Ferrari, fiscal
sanitarista

PM deGuaramirim
está de casa nova

Depois de cinco anos de im
passe, az- Companhia do 14° Ba

talhão da Polícia Militar - sede
em Guaramirim - finalmente
está de "casa nova". As obras fo
ram finalizadas e desde ontem o

novo quartel está de portas aber
tas para o público externo.

As mudanças iniciaram na

segunda-feira e os próprios po
liciais auxiliaram nos trabalhos.
Ainda tem muita coisa para ser.

colocada em ordem, mas o im

portante é que os 41 policiaismi
litares de Guaramirim deixaram
o local antigo e já estão acomo

dados na nova estrutura, locali
zada naRua 28 deAgosto, 2895.

Com investimento de R$ 600

mil e construído em urna área de
300 metros quadrados, o quar
tel abriga a sala da corregedoria;
sub-comando; sessão de comu

nicação social; sessão de trânsi

to; sala de sistema de monitora

mento; sessão de apoio logístico;

sala de depoimento; de operação
de instrução, entre outros seto

res. A sede antiga tinha apenas
150 metros quadrados, espaço
inadequado para realizar os tra
balhos. "Depois de tanta luta,
estamos de casa nova e teremos

muito mais estrutura para traba

lhar", comemora' o comandante
da 2a Companhia, major Iofrey
dos Santos. A inauguração oficial
ocorre dia 19 demarço.

Entenda o caso

As obras da nova sede inicia
ram em 2009 e deveriam ter sido

entregues em outubro do mesmo
ano.A luta paraurn novo local ini
ciou em 2007, quando o pelotão
de Guaramirim tornou-se compa
nhia Aconstrução passouporuma
série de entraves. Um dos motivos

. da paralisação dos trabalhos foi
a falta de urn aditivo no contrato
com a empresa responsável.
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Especulações aumentam
entre os partidos jaraguaenses

Duas parcerias já estão formadas para a corrida eleitoral, enquanto outras legendas continuam em negociações

"

EMPRESARIO

Dieter Janssen
deve entrar na

disputa maJoritáira

'Partido

Progressista
(pP

O PP foi o primeiro partido
a anunciar seu pré-candidato
a prefeito, o empresário Dieter

Janssen. Os pepistas vêm articu
lando com outras siglas para ten
tar acertar um nome para vice na

chapa. Aberto a conversas com

todos os partidos, o PP conver

sa hoje com o 'PMDB, mas já fez
cantata com PR, PC do B, DEM
e PSDB. Já o PSD, da prefeita
Cecília Konell, não está entre as

preferências dos pepistas. Para
a disputa do Legislativo, o parti
do tem fechado, 28 candidatos,
sendo 22 homens e seis mulhe
res. De acordo com o presiden
te da sigla, Ademir Izidoro, uma
equipe está elaborando o plano
de governo. "Se for chapa pura,
vamos com esse plano, mas em
caso de coligação vamos adaptar
nossas propostas", explica:

JARAGUÁ DO SUL versas adiantas para a costura

de alianças entre as siglas.
Em Iaraguá do Sul, até ago

ra, firmaram parceria para
disputar as eleições: o PC do
B com o PT e o DEM com o

PSDB. Além desses, continua
a aliança entre os partidos da
base aliada da prefeita Cecília

Konell (PSD).
No mais, siglas como PMDB,

PR e PP seguem negociando.
Pelo Tribunal Regional Eleitoral,
o prazo final para bater o mar

tela acerca das coligações parti
dárias encerra em junho. Confira
abaixo a situação das principais
legendas da cidade.

Alexandre Perger

As eleições municipais acon
tecem somente em outu

bro, mas as articulações nos

- bastidores dos partidos estão

esquentando a cada dia. O mês
de março começa já com con-

artid d s

Tra alhadores (PT)
Entre os petistas, a indicação é do vereador

Justino da Luz como pré-candidato a prefeito.
Para as alianças, o PT ainda está em conversa

com alguns partidos, todos da base aliada do

governo federal, para formar uma coligação
ainda maior. No quadro do Legislativo, o vice
presidente da sigla e vereador Francisco Alves
será candidato a reeleição e outros nomes tam

bém já foram definidos para participar do pleito.
O plano de governo ainda está sendo definido.
"Estamos amadurecendo algumas questões ain
da", diz o presidente do partido, Riolando Petry.

Parti er e

Integrado à base aliada do governo da prefeita
CecíliaKonell, o PV devemanter o apoio à atual ad

ministração e não terá candidato a prefeito. Entre
os verdes, a conversa caminha no sentido de fechar
uma aliança para a disputa de vagas no Legislativo.
O partido possui uma lista de 21 pré-candidatos a

vereador e um dos nomes mais fortes é Amarildo

Sarti, titular de uma cadeira na Câmara e que busca
a reeleição. "Temos a possibilidade de firmar coliga
ção com os partidos da base aliada da prefeita, mais
ainda estamos conversando', explica o presidente do
partido,AdilsonMacário.Apreparação para a eleição
começou com a capacitação dos candidatos.

a i o co 1Ulista do Bras·

Com um compromisso fechado para as

eleições municipais com'o PT, o PC do B tem

como nomemais forte o do presidente do par
tido e vereador Jean Leutprecht, já lançado
como pré-candidato a prefeito. Para a disputa
pelas vagas na Câmara, as duas siglas devem ir
bem unidas, com 22 candidatos cada. Segun
do Leutprecht, a intenção é eleger, no mínimo,
quatro vereadores com a coligação. As propos
tas serão elaboradas por um grupo de trabalho
formado pormilitantes das duas siglas. i� nos-

.

sa expectativa é apresentarumaproposta nova
para a cidade", resume o parlamentar.

VEREADO

Jean

Leutprecbt é
o nome mais
forte que o

PCdoB

temboje
na cidade

PARLAMENTAR

Ademar Possamai é o

pré-candidato a prefeito
pelo partido

Democratas

(EM)
Além de pré-candidato a

prefeito já definido, o DEM tem

agora um parceiro para ajudar
a disputar a eleição deste ano.

Nesta semana, o presidente da
comissão provisória da sigla,
o vereador Adernar Possamai
firmou compromisso com o

PSDB, comandado por Isaura

Silveira. Mas, as conversas com
o PP e o PMDB continuam. "Va
mos conversar e tentar coligar
com um bom número de parti
dos, mas precisamos ver se te

remos afinidade", afirma. Para o

Legislativo, a expectativa é con
tar concorrer com dez candida
tos. Alguns nomes, como Char
les Salvador e Valdemar Vieira,
estão garantidos. Nem todas as

coligações foram acertadas. O
DEM local segue as orientações
da executiva estadual.

denlro de tudo
F\que por

na região
que acontece

. dopOVO@OCorre\O
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partido estamos abertos a con

ção para vereador. "Vamos dis- versações, o momento político
cutir ainda se cada a cada dois

é esse. E estamos visualizando
ou três partidos vão lançar uma
lista de candidatos".

Partido Social
Democrático

(PSD)
Apesar de a prefeita Cecília

estar impedida judicialmen
te hoje de disputar a próxima
eleição, o PSD confirma a ten

tativa de reeleição dela e a ma

nutenção dos nove partidos da
base aliada (P'SB, PV; PRp, PTB,
PSDC, PPS, PMN, PRN, PSCD).
No entanto, a intenção é au

mentar e tentar chegar a 11

legendas. De acordo com o

vice-presidente do partido,
Carione Pavanello, já houve
conversas com PP e PMDB.
"Só não vamos coligar com o

PSDB, por causa do Lia Tironi,
porque fomos contra a indi -

cação dele para a secretaria",
afirma. Enquanto isso, segun
do Q vice-presidente da sigla,
o PSD fortaleceu os partidos
da base aliada de olho na elei -

FOTOS ARQUIVO OCP

PREFEITA
Ceéília Konell é o nome

. sugerido pelo PSD para
entrar na corrida

Partido

Democrático
Trabalhista

(PDT)
No dia 11 de março, o PDT

vai reunir a executiva e o diretó
rio na Câmara de Vereadores de

Iaraguã, às 19h, para definir as
,

pré-candidaturas. "O PDT será

adversárío da base aliada da

prefeita nas eleições", reforça o

presidente da legenda Ruy Les
mann. Até agora, os pedetistas
conversaram informalmente
com o pré-candidato a prefeito
pelo Pp, Dieter Janssen. E 'outra
reunião ocorreu com o presiden
te do PMDB, Antídio Lunelli. PR,
PC do B e PT são os partidos que
o PDT tem interesse hoje de fir
mar alianças. Para a majoritária,
Ruy Lesmann, ex-deputado es

tadual Dionei da Silva e Ronaldo
Raulino estão cotados. "Como

nosso plano de ação governa
mental para apresentar nossas

bandeiras", pontuou.

Partido Social
Cristão (PSC)
Sem pretensão de lançar can

didato a prefeito em 2012, o PSC
deve disputar as eleições com

oito nomes que vão concorrer a

uma cadeira na Câmara deVere
adores. Com exceção de Carlos

Dias.ex-presidente da legenda, a
intenção do partido é lançar can-.
didatos que ainda não tenham

disputado uma eleição.

Partido
Trabalhista

Brasileiro (PTB)
Sem pré-candidato a prefei

to, o PTB vai apoiar a reeleição
de Cecília Konell. O número
de candidatos a vereador será
definido após as reuniões com

os partidos que fazem parte da
base aliada da prefeita.

EX-PREFEITO
Moacir Bertoldi é
o pré-candidato a

prefeito pelo PR

Partido da

República (PR)
No PR, o pré-candidato será

o ex-prefeito Moacir Bertol
di. Até o momento não existe
nenhuma coligação definida,
mas o partido está com con

versas adiantadas com o pp. ''A
tendência é por uma coligação
formada pelos partidos inte

grantes da base do governo fe

deral", explica o presidente do

partido, Eduardo Bertoldi. A lis
ta de pré-candidatos a vereador
do PR é de 38 nomes, sendo 30
homens e oito mulheres.

Partido
Trabalhista
Cristão (PTC)
A única definição.no PIC é

de que o partido não vai lançar
candidato a prefeito. Em relação
a coligações e número de can

didatos a vereadores, a -presi
dente da sigla, Daiane Cristina

Zimmermann, afirma que esses

assuntos ainda serão discuti
dos em reunião com todos os

membros do partido. À coluna

Plenário, ela revelou a intenção
de compor o grupo de apoio da

prefeita Cecília Konell.

cOn ta b i I j·d ade
Consultoria Empresarial
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Partido da social
Democracia
Brasileira

(P�DB)
Legenda do vice-prefeito de

Iaraguã, Irineu Pasold, o PSDB

está trabalhando para lançar
candidatura a prefeito. Entre os

mais cotados, estão os nomes do

próprio Irineu, Niura Demarchi,
Lia Tironi e Vicente Caropreso.
De acordo com a presidente do

partido, Isaura Silveira, a deci
são sobre o pré-candidato sairá
na segunda quinzena de março.
Já com aliança firmada com o

DEM, há ainda o interesse em

firmar parceria com o pp. Para

vereador, os. tucanos estão com

urna lista de 22 candidatos. A
única possibilidade. de aliança
descartada é com o PSD. A elabo

ração do plano de governo será
feita por comissões que vão tratar
de cada assunto específico.

Partido'
Socialista

Brasileiro (PSB)
O PSB deve manter o apoio

ao PSD, da prefeita Cecília Ko

nell. O partido possui uma lista
de 17 pré-candidatos a vereador.

"Já estamos começando a fazer
reuniões para definir como va

mos organizar a campanha", afir
ma o presidente do partido, Jair
Alquini. Compõe a executiva da

legenda: o secretário de Educa

ção, Silvio Celeste, o secretário
de Desenvolvimento Econômi

co, Célio Bayer e o presidente da
Fundação Municipal de Espor
tes,Valdir Bordin.

'1M'W.f}umz.com.br

(.4rp3114147

Partido do

Movimento
Democrático
Brasileiro

(pMDB)
Com o empresário Antídio Lu

nelli como pré-candidato a pre
feito de Jaraguá do Sul, o partido .

mantém conversas com outras

legendas para fechar uma possível
coligação e a.única aliança que·
está descartada é com a atual ad

ministração. De acordo com Lu

nelli, que também é presidente
do partido, a lista de candidatos
a vereador também está quase
completa, com nomes de todos
os segmentos: jovens, adultos,
homens e mulheres. O plano de

governo está em fase de elabo

ração. Na Câmara, a legenda é

representada pela vereadora Na
tália Lúcia Petry e Jaime Negehr
bon. O deputado Carlos Chiodini
é o principal articulador da elei

ção nesse ano.

PEEMEDEBISTA

Antídio LWlelli
concorrerá pela

primeira vez este ano

105 FM. A rádi
•

que mais �9a no,

norte catari en.,.,
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Ju entu

Umaherança que ninguém esperava
Antes de entrar em

-

campo pela Divisão
Especial, clube
precisa quitar uma
dívida de R$ 36mil

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

O Iuventus já sabe quando en
trará em campo pelo Cam

peonato Catarinense da Divisão

Especial. O conselho técnico da

competição aconteceu na terça
feira, dia 28, na sede da Federa

ção Catarinense de Futebol, e

deliberou sobre a realização do

campeonato entre os dias 3 de

junho e 28 de outubro.

Porém, antes de ter sua vaga
confirmada, o Juventus precisa
quitar uma dívida de aproxima
damente R$ 36 mil junto à enti
dade. "Esse foi o valor que ficou
em aberto do ano passado, da
antiga gestão, mas que nós te

remos que assumir para colocar
a equipe em campo", lamenta o

presidente Ierri Luft.

Superliga
Vitória
de virada

Na base da superação, a CSM/
Pré-Fabricar venceu oAnanin
deua por 3 a 2, pela segunda
rodada da Superliga de Futsal na
noite de ontem (29). Os jaragua
enses foram surpreendidos com
um gol logo no início, anotado
por Célio. Afoita, a equipe errou
passes e fez um primeiro tempo
abaixo do esperado.A situação
só não foi pior porqueWillian

empatou a 8 segundos do final.
Na segunda etapa, a equipe
entrou com outra postura e

marcou dois gols em sequên
cia, por Johnny e Elizandro. O
Ananindeua descontou com

Biolay. E junto com o segundo
gol veio a pressão, que a CSM/
Pré-Fabricar conseguiu admi
nistrar, para sair com a vitória,
que manteve os jaraguaenses
vivos na competição. Agora,
para avançar à semifinal, preci
sa vencer aWimpro amanhã, às
17h30, em Joinville.
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CAMPEONATO Paragarantir awga, clube preciSa pagar valor devido à FCF

Além do Iuventus, Concór
dia, Imbituba, Caxias, Hercílio
Luz e Porto precisam regularizar
suas situações com a entidade e

com o Tribunal de Justiça Des

portiva até o dia 26 de março.

Caso isso não ocorra, os clubes
melhores classificados na Divi
são de Acesso do ano passado
se juntam aAtlético Tubarão, Bi
guaçu, Guarani eXVde Indaial.

Uma nova reunião com as

POPULAR Em 2011,36 equipes disput�
a competição promoVida pela! FiVtEI i II

equipes está agendada para o

dia 28 de março. "Ao menos

ganhamos um tempo para
levantar esse dinheiro. Agora
também temos uma previ
são de quando o campeonato

ocorrerá, para planejar a mon
tagem do time e passar para as

empresas que estamos pros
pectando como patrocinado
res", acrescenta Luft.

Quanto ao elenco, o pre
sidente comenta que não co

meterá loucuras. "Precisamos
trabalhar com calma e pés no

chão. Temos uma proposta em

torno de R$ 70mil por mês, para
montar um time e subir, mas na
reunião vimos que amaioria das

equipes investirá cerca de R$ 45

mil pormês", finaliza Luft.

Feminino

Seis equipes estão confirma
das no Campeonato Catarinense
de Futebol Feminino deste ano.

Uma delas é o Olympya, atual

vice-campeão. Além das jaragua
enses, Kindermann, Avaí, Taurus,
Scorpions eAudax disputam o Es

tadual, que seguirá a mesma fór
mula de disputa de 2011, onde os

campeões do turno e do returno

se enfrentam em dois jogos finais.
O início do campeonato está pre
visto para o dia 6 demaio.

Inscriçõesencerraun
na segunda-feira

Termina na próxima segun
da-feira, dia 5, o período de ins

crição para o 30° Campeonato
Varzeano de Jaraguá do Sul. A

competição está prevista para
acontecer entre os dias 17 de

março e 23 de junho.
As equipes interessadas de

vem entregar a relação nominal
dos atletas e dirigentes para
a Fundação Municipal de Es

portes por e-mail (eventos1@
fmejaraguadosul.com.br) ou

pessoalmente (rua Gustavo Ha
gedorn, 636).

O sorteio das chaves ocorre

rá durante o congresso técnico,
agendado para o dia 7, às 19h, na
FME. Este também é o prazo para'
cada equipe apresentar o cheque
caução no valor de R$ 500, nomi
nal à FME. O valor será devolvido,
mas convertido em multa caso a

equipe não compareça ao local,
data e horário dos jogos.

A idade mínima para dispu-

tar o Campeonato Varzeano é
17 anos. Também está vedada a

participação de atletas punidos
pela própria FME, pelas Ligas Ia
raguaense e Pomerodense de Fu
tebol ou por qualquer entidade
municipal gestora do esporte de

Corupá, Guararnirim, Massaran
duba, Pomerode, Rio Negrinho,
São Bento do Sul e Schroeder.

Além das medalhas e troféus

para os quatro primeiros colo

cados, haverá premiação para o

time considerado mais discipli
nado, para o artilheiro, para o

atleta destaque e para a defesa
menos vazada.

Jogos de abertura
do Campeonato

Varzeano acontecem

no Estádio João
Marcatto, no dia

17 de maio.
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Placar

Rodada de

opostosnos
Estaduais

Grandes de São Paulo vencem, enquanto
os do Rio acumulam resultados ruins

JARAGUÁ DO SUL
................................................................................................................... ,

Agência Avante!

sz: de meio de se-

mana pelos estaduais foi
marcada por opostos. En

quanto em terras paulistas os

grandes venceram, no Rio de

Janeiro a sorte foi outra.
Pelo Campeonato Paulis

ta, o Corinthians conquistou
a vitória ao seu melhor estilo.
Virou sobre a Catanduvense,
no Pacaembu, nos acréscimos
da segunda etapa. Alessandro,
contra, abriu o placar, mas

Paulinho e Danilo decretaram
a virada alvinegra. O Palmei
ras passou pela Linense, .em

Lins, por 3 a 1, gols de Daniel
Carvalho, Maikon Leite e Bar-

coso André Luiz descontou. Em

Campinas, o Santos quebrou a

invencibilidade do Guarani em

casa. Com gols de Ibson eArou

ca' o Peixe chegou à sexta vitó
ria consecutiva.

No Campeonato Carioca, o
Fluminense caiu diante o Re

sende, fora de casa, por 2 a 1.

Marcel e Marcelo Régis mar

caram para o Resende. Rafael
Sóbis descontou. Em São Ianu
ário, o Vasco abriu 2 a O sobre o

Bonsucesso (Felipe e Alecsan

dro), mas viu o adversário bus
car a igualdade (Marco Goiano
e Diogo). Já o Flamengo foi der
rotado pelo Boavista, em Ma

caé, por 2 a 1. Paulo Rodrigues
e Somália marcaram para o Bo
avista.Vagner Love diminuiu.

RICARDOSAIBUN/SANTOS FC

EMBALADO Santos venceu a sexta parti�
consecutiva no Campeonato Paulista

Catarinense

Figueira
no embalo

Depois de conquistar o turno
do Campeonato Catarinense
no domingo, o Figueiresen
se deu novamostra que é o

principal favorito ao título da

temporada. Em Itajaí, goleou
o Marcílio Dias por 4 a O na

noite de ontem. A nota triste
fica por conta da briga envol
vendo torcidas organizadas
dos dois clubes após o jogo.

Gaucháo'

Caxias
-

campeao
o Novo Hamburgo, de Itamar
Schulle, bem que lutou, mas
acabou tendo que se conten

ta com o vice-campeonato
da Taça Piratini, o primeiro
turno do Campeonato Gaú
cho. O Nóia acabou derrota
do pelo Caxias, diante de sua

própria torcida. No tempo
normal, empate em 1 a 1. Nas

penalidades, Caxias 3 a 2.

,.".",.
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W fase - 11 a rodada)
• 29/2 - Bragantino 2x1 Comercial

• 29/2 - Guarani Ox2 Santos

• 29/2 - Mogi Mirim 3x1 Portuguesa
• 29/2 - ltuano 3x2 Paulista

• 29/2 - Mirassol 3xO XV Piracicaba

• 29/2 - Corinthians 2x1 Catanduvense

• 29/2 - Linense 1 x3 Palmeiras

• 1/3 - 19h30 - São Paulo x Guaratinguetá
• 1/3 - 19h30 - São Caetano x Oeste

• 1/3 - 21 h - Botafogo x Ponte Preta

• Campeonato Paulista

• Campeonato Carioca .

(Taça Rio _la rodada)
• 29/2 - Vasco 2x2 Bonsucesso

• 29/2 - Nova Iguaçu 2x1 Friburguense
.

• 29/2 - Bangu OxO Olaria

• 29/2 - Resende 2x1 Fluminense

• 29/2 - Flamengo 1x2 Boavista

.1/3 -16h - Macaé x Duque de Caxias

• 1/3 - 19h30 - Americano x Botafogo
.1/3 -19h30 - Volta Redonda x Madureira

• Campeonato Gaúcho

(Taça Piratini - Final)
• 29/2 - Novo Hamburgo 1(2)x(3)1 Caxias

• Campeonato Paranaense

(2" turno - la rodada)
• 29/2 - lraty OxO Cianorte

• 29/2 - Rio Branco 1x1 Corinthians

• 29/2 - Operário 2x1 Paranavaí

• 29/2 - Roma Ox1 Arapongas
• 29/2 - Londrina 3xO Atlético

• 1/3 -19h30 - Coritiba x Toledo

• Campeonato Catarinense

(2" turno - la rodada)
• 29/2 - Criciúma 3xO Atlético-IB

• 29/2 - Avaí OxO Chapecoense
• 29/2 - Brusque 1 x2 Metropolitano
• 29/2 - Marcílio Dias Ox4 Figueirense
• 1/3 -19h - Garnboriú x Joinville

• Superliga
W fase - la rodada)
• 29/2 - Horizonte 2x3 Peixe/Mazza

• 29/2 - C. Barbosa 5x2Wimpro
• 29/2 - Ananindeua 2x3 CSMlPré-Fabricar

RICARDO SAIBUN/SANTOS FC
.
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• 29/2 - Joinville 4x3 São Caetano

• 1/3 - 16h - São Caetano x Horizonte

• 1/3 - 17h30 - Wimpro xCSMlPré-Fabrica
• 1/3 - 19h - C. Barbosa x Ananindeua

·1/3 - 20h30 - Joinville x Peixe/Mazza

• Torneio de Verão

(3a rodada)
• 29/2 - Ideal 3x5 Coremaco

• 29/2 - Kaiapós 3x3 PQN

• 29/2 - Kiferro 4x2 Rio Hem
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DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS

CANDIDATOS QUE SE INSCREVERAM

PARA O PROCESSO DE

ELEiÇÃO DO CONSELHO.

TUTELAR DE JARAGUÁ DO SUL.

2a ETAPA DE INSCRiÇÕES.

A Comissão Eleitoral para o processo de eleição dos

Conselheiros Tutelares de Jaraguá do Sul, torna pública a

relação de candidatos que se inscreveram na 2a etapa das

inscrições, em conformidade com a Resolução 001/2012/
CMOCA, para o Processo de Eleição dos Membros do

Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul e respectiva situação
da inscrição, após análise documental.

NOME SITUAÇÃO DA INSCRiÇÃO APÓS ANÁLISE

DOCUMENTAL

ADINEIAALVES GONÇALVES DEFERIDA

ADRIANA GOMES DINIS DEFERIDA

CHALES MOESCH DEFERIDA

DÉBORA JANE PEREIRA DEFERIDA

EDILENE MALHEIRO DEFERIDA

ELlSABETH HARMEL DEFERIDA

EMERSON GUIMARÃES DEFERIDA

ERROL ZIMMERMANN DEFERIDA

GLACI MARIA SCHUSTER DEFERIDA

IVANICE CERVELlN FLOR DEFERIDA

JANETE MARIA PEDROTTI DEFERIDA

JOYCE RIBEIRO BUENO DEFERIDA

LURDES ANTONIETTO COLAÇO DEFERIDA

MARCELO EZIO PRZYBYELA DEFERIDA

MARIA INÊS PERACCHI DEFERIDA

MARLETE FEDER DEFERIDA

MILTON ANTONIO SCHEIDER DEFERIDA

MILTON AMORIM DE SOUZA SOBRINHO DEFERIDA

ROSANE DAS GRAÇAS AWES THEODORO DEFERIDA

SILVIA DA SILVA TORRES DE OLIVEIRA DEFERIDA

SUZANA LEITE DA SILVA RIBEIRO DEFERIDA

TATIANE KRAWULSKI DEFERIDA

TELMA CUSTÓDIO'FRANCO DEFERIDA

VALDEMAR MANNES DEFERIDA

VERA LÚCIA HEIMANN DEFERIDA

NOME SITUAÇÃO DA INSCRiÇÃO APÓS ANÁLISE DOCUMENTAL

ADÃO CORDEIRO

ANDREA DE OLIVEIRA JOHANSSON

ANDRÉA REGINA TERHORST ZIEHLSDORFF

ÁUREA MIRANDA FEDER

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

INDEFERIDA

..--

EVELlSE VIEIRA RISTOW

JOSEMERI DE SOUZA COELHO

MAURELlA ZERMIANI CIPRIANI

MIRACI SOLANGE RIBEIRO HAHN

RAQUEL REGINA VENTURA

SAMIR DE MATTOS OLIVEIRA

SARAH CRISTINA UCCI

VANDA SOARES DA LUZ

, ,

A Comissão Eleitoral faz saber que os pedidos de impugnações
e os recursos dos candidatos, deverão ser apresentados por

escrito, com identificação e contato do requerente, devidamente

fundamentados e entregues em envelope fechado, NO SETOR

DE PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ

DO SUL, à Rua Walter Marquardt, n° 1.111 - Bairro: Barra do Rio

Molha, no período de 02 a 12/03/12 das 8h às 16h. Jaraguá do Sul,

29 fevereiro de 2012.

LUIZA HELENA ROSA

Presidente da Comissão
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Seu telefone fixo de casa ou da
empresa com toda a qualidade Vivo.
Com o Vivo Fixo, você fala de graça com qualquer Vivo Fixo local, tem tarifas

reduzidas nas ligações para celulares Vivo e também economiza quando liga do seu

celular Vivo para um Vivo Fixo. Tudo isso mantendo o seu número fixo. Aproveite.

ZTEWP750
em 12x de R$ 10,90/mês

Agenda
de contatos

Identificador fde chamadas
)

Envia e f
recebeSMS

r

J
Caixa postal

Número e jtarifa de fixo
.

Traga seu número fixo para a Vivo e economize.

A partir
de

FIXO or
_1III'1IJIIIi'" para quem tem Vivo Pós.

\

•

Conexão como nenhuma outra.Aparelho parcelado 'em 12x, com juros de 2,92% a.a. Preço à vista: R$ 109,00.

Promoção válida até 31/03/2012. Parcelamento em 12x válido para pagamento com cartão de crédito (para Cielo, condicionado à parcela mínima de R$ 5,00). Preço de R$ 9,90(mês válido para o

plano Vivo Fixo 60 quando contratado em conjunto com um plano Vivo Pós, e a partir de R$ 19,90 para quem ainda não é cliente Vivo. Para participar desta promoção, é necessário adquinr um dos aparelhos
Vivo Fixo vinculados a um dos planos Vivo Fixo. A utilização acima dos volumes de cada pacote de serviço escolhido implicará na cobrança de tarifa excedente ao plano contratado. Oferta sujeita à análise de crédito
e permanência mínima de 12 meses (conforme condições contratuais). Você pode adquirir até 2 aparelhos Vivo Fixo por CPF. Esta oferta não é válida para aquisição de planos compartilhados ou troca de
aparelhos durante a vigência do contrato de permanência. Consulte o regulamento e mais informações sobre a promqção, planos, terminais e área de disponibilidade do serviço em www.vivo.com.brjvivofixo.

, � I r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




