
" ai e vem" político

Eleitos em 2008, mas que assumiram cargos comissionados no Executivo, retornam .

ao Legislativo a partir deste mês para poder participar do pleito eleitoral em outubro.

Veja quais vereadores da região reassumirão suas cadeiras até o dia 16 de abril.

Página19
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No Dia Internacional daMulher, conheça um pouco da rotina de trêsmulheres - Josiane, Carla eAugela • que
escollteram Jaraguá do Sul para viver. Páginas 16 e 17

Basquete
Reforços para
campeonato
o basquete masculino de

Iaraguá se prepara para
estrear no Campeonato
Catarinense Sub17. Cinco
atletas vêm para reforçar
o time na competição,
entre eles um integrante
da Seleção Maranhense e

um da Seleção Brasileira.
Página 20

MeioAmbiente

Impactomaior
vem das APPS
Líder sindical e secretário
daAgricultura querem
redução do tamanho
dasÁreas de Preservação
Permanente no novo

Código Florestal, enquanto
promotor afirma que
ocupação emmargens
de rios aumentará casos
de enchentes.

Páginas 4 e 5

Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Assembleia
Sinsep apresenta o
que os servidores
discordaram do

lano de caITeira

proposto pelo
governo.

Daiana Constantino
Plenário, página 7
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Anamaco
Pesquisa da Anamaco
registrou queda de 6%
nas vendas em lojas de
material de ccnsmrção
em fevereiro (em relação
ao mês anterior) e de 2,3%
em relação aomesmo mês

, I

do ano anterior. Ainda
assim, as expectativas'
paramarço no maior
mercado nacional
são bem positivas e ª
maior novidade é q:oe
napesquisa não foi
constata�a di,ticul

,H,

""':!:.":

www.ocorreiodopovO ..COlu.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Geração de· emprego
De acordo com o Caged (Cadastro

Geral de Empregados e Desempre
gados), os dez municípios catarínenses

que mais geraram empregos foram pela
ordem: Joinville com 9.110 novas vagas,
Florianópolis, São José, Itajaí, Chapecó,
Blumenau, Criciúma, Balneário Cambo
riú, Tubarão e Navegantes que gerou 1.620
novos postos de trabalho.

. Iaraguá do Sul ficou fora dos dez maio
res, o que pode não significar nada ou

tudo. Fica claro que estamos vulneráveis

Ajuda para
indústria
O crescimento do PIB
brasileiro - de 2,7%
em 2011 - ficou abaixo
damédiamundial.
Olhando por este lãdo,
a crise no Brasil deveria
estarmaior que no
exterior. O que está

errado, no entanto, é

que hoje, cerca de um
quarto do consumo

provém de importações,
o que deixa a indústria
nacional cada vez mais
debilitada. O ministro

Mantega - pelo menos
de,acordo com as

últimas declarações
- finalmente se

convenceu de que é
necessária a adoção
de medidas concretas

para preservar q
que ainda resta da
indústria brasileira.
No ano, o crescimento
da indústria foi de
míseros 1,6%, que estão
concentrados em uns

poucos segmentos.

às decisões de grandes empregadores que
podem influenciar muito o nível de em

prego não só na cidade mas também na
. região. A outra questão a ser considerada
é que, com raras exceções, as indústrias
estão em setores não muito dinâmicos, o'
que limita seu crescimento. Provavelmen
te é tempo de uma profunda discussão em
relação ao modelo de desenvolvimento'

que queremos e sobre o que deverá ser fei
to. Afinal, a desindustrialização já é uma
realidade também por aqui.

i.lm,a� enC10II.tllba e p O
Em seu encontro com Ângela Merkel, a presidente
Dilma cobrou soluções, pois, segundo ela,

.

a culpa do baixo crescimento do Brasil está
na crise européia. Lembrando que os países
europeus estão aproveitando a crise para adotar
medidas que em outros tempos seriam adiadas
indefinidamente como, por exemplo, o controle
sobre os gastos públicos. No Brasil, a lei de
responsabilidade fiscal não vale para a União.

Confiança da construção
Dados levantados pelo IBGE referentes à medição realizada em
fevereiro mostram queda de 8,4% no Índice de Confiança da

Construção. Este é um setor que está passando por importantes
ajustes, depois de uma fase que podemos considerar como temerária.

Henrique
Meirelles
o ex-presidente do Banco
Central causou entusiasmo no
mercado com a sua nomeação
para o conselho da J&F. Trata-se
da holding que tem o frigorífico
JBS entre suas controladas. Além
da gigante mundial no setor de

carnes, a J&F controla amaior

empresa de confinamento de

gado dos :§UA, uma empresa
no setor de celulose, o Banco
Original e outros negócios.

Especialista
externo
Perdeu espaço a contratação
de especialistas estrangeiros,
normalmente aposentados,
para prestarem consultoria para
empresas brasileiras. Ainda assim, a
CâmaraBrasil-Alemanhamantém o

programa SeniorExperten Service,
que acaba de trazer um consultor
alemão especialista em fundição.
Ele veio prestar serviços para a

Wetzel, de Joinville.

Pressão
cambial
A presidente Dilma tem razão

quando critica o "tsunami"
financeiro,pois com os créditos
liberados para os bancos

europeus, aumentou amigração
de capitais para o Brasil, o que
é uma enorme pressão sobre o

câmbio. Como o capital é uma ave

migratóriamuito arisca, ele não
costuma pousar em lugar onde
haja alguma crise..

Estágios
O IEL/SC mantém um serviço
de auxílio em vagas para estágio
e atualmente dispõe de 350

vagas no Estado. Estas vagas são
.

para estudantes regularmente
matriculados e que tenham no.

mínimo 16 anos. Em Jaraguá do�
Sul e região existem vagas para
estagiários em administração,
direito, ciências contábeis,
mecânica, engenharia de produção
e eletrônica e ensino médio.

'1l�';fIJ�I(�1l1�)O}FtJj:S ÍNDICE PERÍODO

.�.�:a:.�.ç........................................... .10,5% 18.JANEIRO.2012

':�;�:::::::::::::::::::::::::::�::::.:::::::::::::::::.::::::::::::::::��I��t�i.:::::::::::::::��.��\�i:�:::::::::::::::::�:
.����.�� JII:}.?�.��(O ..?:.�9º:.�g.�.� ..

POUPANÇA 0,5012 8.MARÇO.2012
·coiViiVioDITIES

· ..

:
· · .. · · · ..Veículos ."

QUINA
SORTEIO N° 2840 A produção de veículos no país cresceu 2,9% em relação
18 - 37 - 40 - 44 - 71 a janeiro, mas em relação a igual mês do ano anterior, a

DUPLA SENA queda foi de 26%. No bimestre, a queda acumulada está

PRIMEIRO SORTEIO N° 1052 em 19,5%. As vendas em fevereiro recuaram 7% em relação
13 - 14 - 24 - 36 - 39 - 47 ..

O t bilí
.

d
SEGUNDO SORTEIO

a janeiro, se ar automo nístíco era um os que estava

02 - 03 - 24 - 32 - 45 -48. ,I I sustentando o.crescímento da produção industrial.
.
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PETRÓLEO - BRENT ''HB: 0,31%
OURO .0,02%

US$ 127,280
US$ 1686,030

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7638 1,7645 t 0,03%
Dó"LAlfTURISMO

..

(EM
..

R'iliY" i;·s·'i(:i'ô
.. ·· .. · ·

i)'Hõó "'�iif'''i)HWo'
'jWRcyCE}jefúiif

· · · .. ··

·2;·ái5'4
.. ·

i{·ái6·7
·

·ih:
..
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.. ·

, LIBRA (EM R$)
.

:
, : .

2,7770 2, 7789 .�� 0,49%
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Há pouco para comemorar
nãQ a,�ais é1l?fopriada,"

.

Cada pequeno avanço 'esla questão deve' ser
valorizado, sim. Porém ainda faltamuito antes que
possamos dizer que há igualdade real entre os sexos

no Brasil. Não enquanto esta igualdade se restringir
às classesmais abastadas e aomédio escalão domer
cado de trabalho. Lamentavelmente, ainda vivemos

I

dIIla sjrnação epl que a múl]:)eJ; acaba, muitas vezes

sendo vista como objeto semal) 'valorizada pela esté
tica - em que'as que não se conformam com amiso

ginia são chamadas demal amadas ou coisa pior. Já
passou da hora de mudar essa situação.

Cada pequeno avanço nesta questão deve
ser valorizado, sim. Porém, ainda falta
muito antes que possamos dizer que há

igualdade real entre os sexos no B:rasil.
• •

I

!', '"I., "

"

.1

a Maria da Penha. Vítimas de agressão ../ especial-
mente agressão sexual - ainda são tratadas como

culpadas pela violência que sofreram. Amensagem
recorrente é "mulheres, não sejam estupradas", e

DIA DA MULHER

�';1i!A: ais ·utn.� ve�' é c9�em�
I

_.

íV! ciona!da Mulher, mas,o há para' se co
memorar na data? Embora tenhamos a primeira
mulher como presidente e o reconhecimento dos
direitos da mulher seja cada vez maior, o avanço
continua lento. Mesmo com uma mulher na pre- "

.sidência, o Brasil ainda é o país com amaior dife

rença shl�i.��,elltre os sexos; e�QP,âl).to �.O mund
,a difetençaé em média fie 22%, aqui, ela gira e

torno de espantosos 34%.
Ainda não tivemos sucesso em frear a violência

doméstica, e não é rara a hostilidade a leis como

�A o QUE QuISER �

o CéU/AS EST�LÂS(
o SOL, A I..UÂ, o MAR/II

Do leitor

Direito.de resposta
Moa Gonçalves, como você

deve estar sabendo, em

breve eu e meu companheiro
vamos oficializar a união homo
afetiva por meio da realização
do casamento civil, pois recen

temente o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a união
homoafetiva como entidade fa
miliar (ADPF 132 e Adin 4277).
Me decepcionei ao ler na sua

coluna, semana passada, sua

opinião sobre o casamen

to gay (termo que você usou

com chacota e preconceito).
Aproveito para te lembrar que
o meu relacionamento, que já
completa 24 anos, é bem mais
duradouro que vários casais
héteros formados por um ma

cho e uma fêmea (termos que
você usou na sua notinha). No
entanto, gostaria que você res

peitasse a orientação sexual de
cada indivíduo, ou você acha

que homossexuais não com

pram imóveis, não gastam com

publicidade, não assinam revis
tas?

Por muitas vezes você me

procurou para colaborar com
eventos que promoveu, só

para lembrar; esculturas que
fiz para você presentear as

dez mulheres mais elegantes
de Iaraguá do Sul, performance
feita por mim e amigos para di
vertir suas convidadas na noite
do champanhe, gravação do seu
programa de TV usando rneu

apartamento, tudo isso fiz pelo
respeito que tinha por você, mas
como você não respeita a deci
são dos direitos "gays" minha

consideração pessoal e profis
sional por você não existe mais.

Sendo assim gostaria que
você não publicasse mais nada
a meu respeito na sua revista,
sua coluna ou qualquer ou

tro meio.

lUencarGiovaneIIa (Ca6),
cabeIeiI'eiro

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

•
redacao@ocorreiodopovo.com.br

A novela e a vida
Só agora achei tempo para falar de um assunto que

se me afigura muito importante. Ele tem alguns
dias mas eu tenho também uma agenda de assuntos a
seguir e não costumo furar a fila ...

É o seguinte: Dia destes terminou uma novela a

que assisti regularmente e que me fez lacrimar por
várias vezes: AVida da Gente.

Nessa novela havia um par de "namorados" que
deixou, especialmente às mulheres, uma bela lição,
belíssima. Era um par de idosos, uns 70 anos, por
aí. Ele se chamava Vilson na novela, o nome dela

esqueci, não importa. Essa mulher havia passado a

vida em casa, cuidando do marido, um sujeito mui
to doente. O Vilson era vizinho do casal. e sempre
que podia jogava os olhos sobre a vizinha. Ela ficava
faceira mas não arredava o pé da cabeceira do ma

rido. Até que o tal marido faleceu e os dois ficaram
livres para namorar. .

Passados alguns dias, os dois idosos iniciaram

namoro, muito felizes os dois. Até que a certa altura
do romance, a mulher, a tal idosa que havia passado
a vida cuidando do falecido marido, decidiu estudar.
Fez vestibular e passou em Enfermagem, sua. paixão
profissional.

Vilson, muito ciumento, vendo a namorada andar
com jovens colegas para lá e para cá, deu à mulher
um ultimato: ou a faculdade ou ele. A mulher não

piscou: - "Ah, é assim? Fico com a faculdade". Vilson

engasgou-se com a saliva.
Passado uns dias, Vilson voltou com uma propos

ta: ela podia estudar, desde que fosse à distância. Ou
tra vez foi mandado pastar, opa, quis dizer, passear.
Passado alguns dias, Vilson domou-se, concordou
com os estudos damulher.

Lição da novela: Vilson é igual a todos os homens,
a todos, fingem-se de modernos mas morrem de in

seguranças, especialmente diante das mulheres. E

quando não podem nada por bons.modos, agridem.

Mas as mulheres não podem recuar; ou tomam as ré
deas de suas vidas ou vão-morrer na senzala da cozi

nha, fritando batatinhas para ordinários ciumentos. E
adianta a novela passar a lição? Para amaioria não ...

Ela
Passei na frente de um colégio numa das nossas

cidades catarinenses e na frente dessa escola havia
uma enorme faixa com fotos e nomes dos alunos

aprovados nos vários vestibulares. Debaixo da foto
de cada.um, os dois ou três vestibulares em que os

alunos foram aprovados, todos eles diferentes en

tre si, Veterinária e Gastronomia, por exemplo. O

que uma coisa tem a ver com a outra não sei... Só
uma garota passou em três vestibulares em facul
dades diferentes e repetiu-se na aprovação: jorna-

.

lismo, jornalismo e jornalismo. Essa vai longe, essa
sabe o que quer. Beijos, garota, você É.

Mulheres
Os pais têm que fechar o punho e cerrar os den

tes na determinação de educar bem as gurias, de
encaminhá-las para a independência financeira e

de parar com essa frivolidade barata de mandá-las

para a passarela. Cresçam, pais. Sejam pais de fato,
de verdade, eduquem as filhas para a cidadania,
para dizer não aos machos agressivos, impotentes e

levianos que andam por aí, amaioria... Mulher tem
que ser dona de sua vida,'dona, sem dono ...

Falta dizer
.

Meninas têm que ser educadas para o pudor,
para se respeitar. Sem essa de ir para o colégio de

shortinho, salto alto, maquilagem, seios à mos

tra, sem modos nem postura de jovem cidadã.
Esses tipos, melhor, esses tipinhos, só arrumam

tipos parecidos. E depois o juiz é que tenha tra

balho nos divórcios ...
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Com 10.323 habitantes na re

gião rural, os impactos do novo

Código Florestal devem ser sen

tidos por 7,2% da população jara
gllaense. E, na visão do presidente
do sindicato dos trabalhadores
rurais de Jaraguá do Sul, Edgar
Hornburg, mesmo aliviando mui
to da legislação, o prognóstico
não é favorável aos pequenos
produtores. "O agricultor já está

descapitalizado com os preços
baixos, se aplicarem toda a legis
lação, vamos perder a produção
também", afirma.

Mas de acordo com o secretá
rio da Agricultura, André Cleber
de Mello, a aplicação do código já
estava ocorrendo, mas dentro da
lei antiga. "Estávamos orientando
os agricultores e outros produto
res rurais para que atualizassem
as escrituras e respeitassem as

APPs (Áreas de Preservação Per-

Os impactos do novo código

Em defesa dos

produtores rurais
Líder sindical e secretário da Agricultura querem redução

do tamanho das APPs no novo Código Florestal. Já promotor do
Meio Ambiente afirma que, se as margens dos rios continuarem

a ser ocupadas, a tendência é ocorrer mais enchentes

JARAGuÁ DO SUL/GUARAMIRIM
.....................................................................................................................................................

pelo prejuízo que seria causado pela
aplicação da lei. Já em Guaramirim,
o interesse tem sido limitado e agri
cultores aguardam pela votação da

proposta frente à ausência histórica
de fiscalização. Em ambas, a maior

preocupação é com as APPs na mar

gem dos rios - que também afetam a

área urbana.

Pedro Leal

Embora a votação do novo Códi

go Florestal tenha sido adiada,
municípios e agricultores já tem se

preparado para algumas das mu

danças. Em Jaraguá do Sul, o Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais teme

\

manente) e as áreas de reserva le-

gal", explica. O grande problema,
segundo o secretário, é que mui
tas das escrituras são antigas. "São
terrenos passados a gerações, sem
que fossem feitas as atualizações,
por isso dificulta a determinação
das reservas legais", afirma.

Se aprovadaa isenção da reserva
legal para pequenas propriedades,
a economia para os agricultores
deve ser considerável, diz Horn

burgo "Não é só a área de preserva
ção que pode atrapalhar, mas tam
bém os custos - nem todo mundo
tem R$ 2 mil, 3 mil guardados para
os laudos e a averbação", afirma.

Pelo código antigo, a averba

ção deveria ser gratuita para as

pequenas propriedades, confor
me a medida provisória número

2.166-67, de 2001. Mas isso não

garante a gratuidade do levanta
mento para a averbação.

Impacto maior vem das APPs

MARCELE GOUCHE
,

I
Mas não é com a reserva legal

que os agricultores de Jaraguá do
Sul estão preocupados: na visão
do secretário da Agricultura e,

do presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, o impac
to maior na aplicação do Código
Florestal vem das APPs na mar

gem dos rios. Isso devido à quan
tidade de pequenos ribeirões que
cruzam a região. "Além disso,
muitos dos terrenos são peque
nos, com 200 metros de largu
ra ou menos, e preservar 30, 15
metros de cada lado do rio pode
tornar a produção inviável", afir
maMello, ressaltando que o novo

código reduzmuito o impacto.
Mas para Edgar Hornburg,

mesmo com a redução do tama
nho das APPs, a áreá ainda pode
ser excessiva. "No meu terreno,
por exemplo, cruzam cinco ria
chos - se eu preservar 15 metros

para cada lado deles, não me

sobra terreno", afirma - soma-

As pessoas que mais defendem
o meio ambiente não vivem da

terra, moram em apartamentos
na cidade, têm bons salários e não
sabem das nossas dificuldades.

Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais,

Edgar Hornburg
/

Como está sendo proposto,
não vai mais haver reserva legal
na região - se�do que os 20%

que iriam compor a reserva legal
poderiam incluir as APPs.

Alexandre Schmitt dos Santos

'"

SECRETARIO
André de Mello diz que um dos

problemas é que as escrituras
dos teiTenos são antigas

Faltam estudos e definições, diz Fujama

das, as faixas de preservação dão
300 metros.

Na visão dele, não basta re

duzir a faixa de conservação do
meio ambiente. "Essa questão
das APPs deveria ser determina
da por um levantamento técnico
em cada terreno, para ver se é ne

cessário", afirma.

Perspectiva
errada?

"Tudo bem que o ambiente
tem que ser protegido, mas os am
bientalistas não têm a perspectiva
certa", afirma EdgarHornburg.

No seu entendimento, as prio
ridades estão erradas - devido à
falta de vivência agrícola. "As p.es
soas que mais defendem o meio
ambiente não vivem da terra, mo
ram em apartamentos na cidade,
têm bons salários, e não sabem as

nossas dificuldades", critica.

Para o presidente da Fujama (Fundação Jaraguaense parcelamento dos solos - que estabelece uma .distância
deMeioAmbiente), CésarHumberto Rocha, será necessá- de 15metros do leito dos rios - a nova passà a aplicar uni
rio um levantamento técnico para a recuperação damata versalmente o Código Florestal. "Aqui já estávamos apli
nativa em Iaraguá do Sul. ''Amaioria dos terrenos não tem cando o código, mas como não há nada voltado especifi
as áreas de preservação ou de reserva, e tem que ser estu- cainente para as áreas urbanas, fica diíícil de regularizar
dado o que essas áreas eram originalmente", afirma. as áreas que já foram consolidadas", explica.

Outro problema é a aplicação do código nas áreas A aplicação do código no planejamento urbano domu-
urbanas. Enquanto a legislação antiga aplicava a lei de; 'rncípio foiumponto bastante ressaltado pelo promotorpú-

bllco do MeioAmbiente da.Comarca de Iaraguá, Alexandre
Schmitt dos Santos. Conforme ele frisou em reuniões do
Comdema (Conselho Municipal do Meio Ambiente) no fi
nal do ano passado, caso as margens dos rios continuem a

ser ocupadas, a tendência é de agravamento das enchentes
, na região. ''Além disso, como está sendo proposto, não vai
mais haver reserva legal na região - sendo que os 20% que
iriam compor a reserva legal podiam incluir asAPPs", diz.
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GUARAMIRIM
,
• População:
35.172

"

• População Rural:
7.126
• Hectares de propriedade rural:
23.611
• APPs e reserva legal:
1.885*
• Pastagens:
4.735*
• Lavoura Permanente:

1.943*
• LavouraTemporária:
8.073*
• Forrageiras de Corte:
228*
• Área inaproveitável:
268*
• Florestas fora deAPPs:

3.776*
* em hectares.

AGRICULTURA
João Val4emiro Dalprá, secretário

de Guaramirim, aJlrma que boa parte
dos produtores rurais não têm como

preservar as APPs nos leitos dos rios

.I'

JARAGUA DO SUL
, • População: 143.123·
• População Rural: 10.323
• Hectares de propriedade rural: 23.230
• APPs e reserva legal: 4.078

*

• Pastagens: 4.476
*

• Lavoura Permanente: 2.377 *

• LavouraTemporária: 1.714
*

'. Forrageiras de Corte: 490*
,. Área inaproveitável: 784

*

• Florestas fora de APPs: 7.359*
*
em hectares.

APPs e reserva legal

Florestas fora de APPs

Fonte: Censo nacional2010/Censo

Agropecuário 2006 - IBGE
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Para sindicato,
falta interesse

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Guaramirim, Ivo Max Stein, não são muitos
os agricultores que regularizaram a situação. "Alguns já
fizeram a reserva legal, mas a grande maioria não fez a

averbação e não têm se importado", afirma.
O grande problema, diz Stein, é que a maioria não

tem mapeado o terreno. "Só quem já tirou a escritura
nova tem esse mapeamento, e por extensão a averbação",
afirma. Como são propriedades antigas, poucas têm es

crituras precisas.
Outra fonte da apatia dos agricultores guaramirienses

é a,incerteza: sem saber o que será aprovado, relutam em

fazer uma averbação ou uma APP que pode ser desne
cessária. "O agricultor não está interessado em agir para
algo que pode não acontecer, amaioria só vai se manifes
tar quando for aprovado", anuncia.

Stein também crítica a falta de fiscalização. "Só vi
cobrarem a reserva e as APPs para quem quer vender o
terreno ou pedir uma licença. Nessas horas, tem que se

lidar com a Fatma (Fundação do Meio Ambiente), mas
no resto, é ignorado", comenta, adicionando que, se a

fiscalização ocorresse em cima da lei antiga,' os danos
seriam grandes demais. liA reserva legal' e mais as APPs
vão consumir muito do terreno, nossa esperança .é que
isent��a& _�te��âá consolidadas". r � 111. I I
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Ivo e Fedra foram exonerados
Pai e filha não
trabalham mais na

Prefeitura de Jaraguá
do Sul desde a

última terça-feira

JARAGUÁ DO SUL

Alexandre Perger

Oficialmente, Ivo Konell e

, Fedra Konell não traba-
1ham na Prefeitura de Iaraguá
do Sul desde a tarde de ontem,
quando o procurador do 'mu

nicípio, Mario Sergio Peixer,
protocolou no Fórum o ofício
exonerando pai e filha dos

cargos de secretário de Admi

nistração e chefe de gabine
te, respectivamente. Mas Ivo
afirma que os dois deixaram a

Prefeitura ainda na última ter

ça - feira. A exoneração foi uma
ordem judicial expedida na

segunda-feira, dia 5, pela juíza
Candida Brognoli, que acusa a

prefeita Cecília Konell por prá
tica de nepotismo, ao empregar
marido e filha em cargos de pri-

,

meiro escalão da Prefeitura.
Ivo Konell está confiante:

"Entramos com os recursos e

vamos aguardar a decisão. Isso
será revertido". Ele se defende
afirmando que sua nomeação
para o cargo de secretário é uma

questão de confiança e de com

petência. "Cecília confia em

mim etenho um dos melhores
currículos de todos os políticos
de Jaraguá", afirma. O próximo
passo do advogado da prefeita,
Marlon Bertol, será "estudar o

caso para protocolar recurso de

agravo de instrumento com pe
dido liminar para reintegrá-los
nos respectivos cargos". A defe
sa se baseia na ilegalidade da lei

municipal que proíbe a nomea

ção de parentes para cargos de

primeiro escalão.

RETORN"O Fedra Konell

pretende voltar ao cargo-de
delegada na comarca de Jaraguá

Ninguém será nomeado para os cargos
Mesmo fora da secretaria,

Ivo Konell garante que vai per
manecer ao lado de Cecília du
rante 24 horas. "Ninguém pode
me impedir de ficar ao lado da

prefeita. Na campanha, sem

pre dissemos que estaríamos
ao lado um do outro, a popula-

ção votou consciente", comen
ta Konell. Para ele, as pessoas
sabem da qualidade da famí
lia. IINão estamos dois ou três

anos, estamos há 40 anos tra

balhahdo" lembra.
Até a quarta-feira que vem,

a situação fica como está e

MARCELE GOUCHE

DEMANDA Promotor Rafael pede levantamento
para saber quantas criariças estão sem .creche, ,'.

ninguém será nomeado para
ocupar os cargos de chefe de

gabinete e secretário de Ad

ministração.
De acordo com Konell, a

prefeita será a responsável pe
los dois cargos nesse período.
Em relação à acusação de

FOTOS EDUARDO MONTECINO

A.JUDA Ivo Konell arlrJl1a que
permanecerá 24 horas ao lado
da prefeita Cecília Konell

improbidade administrati
va que Cecília sofre, Konell
garante com' tranquilidade
que a prefeita não fez nada
de errado e ilegal. liA prefeita
só vai ganhar com isso tudo,
vai ficar ainda mais forte",
acredita KonelI.

Cecília confia em

mim e tenho um dos
melhores currículos
de todos os políticos

de Jaraguá.
Ivo Konell

Educação Infantil

MP apura falta de vagas
Desde a semana passada,

o Conselho Tutelar de Corupá
vem fazendo o cadastro de pais
que procuram vagas para seus

filhos nas creches da cidade. A
iniciativa partiu do promotor de
Justiça de Jaraguá do Sul, Rafael
Meira Luz, que deu sequência às

investigaçõe� de um inquérito
civil público que apura o proble
ma de demanda na educação in
fantil de Corupá e saber ao certo

quantas crianças estão sem cre-

che nomunicípio.
,

'O prazo para o fim dos traba
lhos está previsto para, no máxi
mo, 60 dias. Depois, esses dados
serão transformados em uma

planilha que servirá de base para

o promotor cobrar abertura de
mais vagas. A promotoria poderá
firmarumTermo deAjustamento
de Condutapara que omunicípio
abramais vagas.

Rafael diz que os números da
lista de espera da Prefeitura de

Corupá podem ser imprecisos
porque existe uma demanda re

primida. IITemmuita gente que
sabe que não tem vaga e nem

vem procurar. Com isso acaba
não entrando na conta", ex-

'\

plica o promotor. Os pais que
forem ao Conselho Tutelar pre
cisam levar fotocópia da suas

identidades, certidão de nasci
menta do filho e comprovante
de residência.

o secretário deEducação de

Corupá, Ioney Cícero Morozini,
afirma que a demanda de va

gas atual é de 70 crianças e deve

chegar a 100 até o fim do ano.

No entanto, o secretário afirma

que essa demanda será redu
zida com a construção de uma
creche no bairro Bomplandt e

mais três salas na creche Dona

Nina, somando 180 novas vagas
até setembro deste ano.

Conselho Tutelar de

Corupá vem fazendo
o cadastro de pais

que procuram vagas.
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Plano de cargos
desagrada servidores

Em assembleia do Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais

de Jaraguá do Sul e Região) ontem, foi
indicado o que os funcionários públicos
discordam do plano de cargos e salários

proposto pela prefeita Cecília Konell, na
última semana.

Entre os apontamentos, os servidores
alegaram rebaixamento de salário para
novos concursados e baixa remuneração
para profissionais com ensino superior.

Luiz Ortiz Primo, presidente do Sin-

sep, disse à coluna que, apesar de a dire
toria sindical fazer uma avaliação positi
va do projeto do Executivo, uma lista com
ressalvas será elaborada para o governo
municipal e encaminhada à Câmara de
Vereadores.

Desde ontem, o projeto que prevê o

plano de cargos e salários dos servidores
de Jaraguá está no Legislativo. São mais
de 500 páginas que os parlamentares, te
rão de analisar, além do documento que.
será enviado pelo Sinsep.

,I
I

Doação de veículo
Em Florianópolis, o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB), teve audiência
com o presidente da Epagri (Empresa de PesquisaAgropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina), Luiz Hessmann, na terça-feira, dia 6. No encontro, o mandatário

conseguiu a doação de um veículo para o uso da Secretaria daAgricultura e Meio
Ambiente. O carro Clio será utilizado no acompanhamento dos programas agrícolas
do município e em especial no atendimento aos bananicultores.

Fico feliz ao ver que terá continuidade seu trabalho
em conjunto com o atual presidente Dmitri Medvedev,
com quem também tive ótimas relações. Essa união
de forças é salutar para o equilíbrio na equação da
política mundial. Uma Rússia forte e soberana é de

significativa importância para o mundo multipolar e
multilateral que emerge no limiar do século XXI.

Trecho de uma eruta envialda pelo ex-presidente
Lula ao presidente eleito da Rússia, Vladimir Putin

DIVULGAÇÃO

di(�an.do
Estiveram no gabinete de Lia Tironi ontem: os parlamentaresValmor Pianezzer,
Manoel Edmilson Burgard, Nelson João Zoto, Valmor Stricker eMoacir
Zambona. Também participaram do encontro o gerente de Infraestrutura da
SDR, Otoniel da Silva, e a gerente de Educação da SDR,' Lorita Zanotti Karsten.

Menos suplentes
A Comissão de Constituição e Justiça
do Senado manteve ontem o texto da

proposta de emenda à Constituição
que reduz de dois para um o número
de suplentes de senador. Apresentada
pela Comissão de Reforma Política,
a proposta foi aprovada na CCJ em
julho do ano passado e depois
seguiu para o plenário. Como
recebeu emendas no plenário, o
texto teve de voltar à comissão.

Nota Fiscal
o presidente daArnvali, Luiz Carlos
Tamanini, e o presidente da Fecam,
Douglas GleenWarrnling, apresentaram o

programa de fiscalização do movimento
econômico "Com Nota Fiscal,Vai Legal"
para o secretário da Fazenda, Nelson
Serpa. O objetivo foi solicitar apoio-
para a execução do programa.

Ficha limpa
no Judiciário

, o Conselho Nacional de Justiça vai
analisar se o Judiciário passará a
exigir ficha limpa de funcionários

.

comissionados e ocupantes de
funções de confiança. A intenção
é estender para esses cargos as .

mesmas restrições impostas aos
políticos pela Lei da Ficha Limpa,
que proíbe a candidatura de pessoas
condenadas por órgão colegiado.

Homenageada
.

O Diretório Central dos Estudantes da
.
Católica de Santa Catarina, prestou uma
singela homenagem para a professora
Pedra SantanaAlves, ex-reitora da
instituição, na última terça-feira.
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José AuguSliO
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

.H. JUVENTUS -

T EHOJE
la Parte

Gênese
,..,-,.anscorria o ano de 1966, e toda sexta-feira um grupo de amigos
1 reunia-se no Bar do Ferrazza para um bate-papo descontraído.
Conversavam sobre as novidades da semana, degustavam petiscos e

.. tomavam aquela cervejinha gelada. Grupo eclético aquele, formado
por empresários, profissionais liberais e o padre vigário. Tinham
em comum Q amor pelofutebol.Alguns haviam atésido jogadores
profissionais, outros amadores. Daíaformarem um time de veteranos

para disputarem jogos amistosos, foi um l�. O padre, sempre ele, que
já tinha conquistado o coração dos jovens ao fundar o Grêmio da
JuventudeJaraguaense, lançou o desafio aos craques veteranos, quefoi
de imediato aceito por todos:formar um time defutebol.

Juventus 1969 -Em pé: Mário Voigt, Mabnke, Sabará, Pe. Adolfo,
Chico Voigt, Muller, RainerWiele, Paranaguá, Alexandre e

Alírio Floriani. Agachados: Nondas, Bürger, Crizante, Arizinho,
Rozário, Felinto Müller, Camacho e Sildo Scaburrri

Profissionalização
A equipe caiu no gosto do jaraguaense e, incentivada pela população,
formou um grande esquadrão, passando a disputar competições
oficiais a partir de 1969. Os veteranos continuaram com seus jogos.
O padre Adolfo, ainda jovem, era o xerife da zaga no time principal.
Jogaram: Mathias, Ioel, Alcino, Faraco, Padre Adolfo, Nilo, Serginho,
Arizinho, Roquinho, Valdir e Alceu Simas.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-

Lunenâer �z.�z.
..

Lune/li �alUlZ<!O/."

Fundadores
Em 1 o de maio de 1966, reuniram-se nas dependências do
Salão Cristo Rei: os padres Elemar Scheidt, Odílio Erhardt
e Adolfo Hülfe, mais Loreno Marcatto, Vergílio Chiodini,
Renato Pradi, Alfredo Reck, Amandus Emmendoerfer,
José Schmitz, Elizaldo Leutprecht, Victor Hansen, Alberto
Taranto, Francisco, Mário e LínoVoígt,:Sebastião Ayroso,
Norberto e Aldo Piazera, Norberto Gaulke, Manfred Albus,
Mário Donini, José dos Santos, ReinerWiele e Arnoldo
Pereira. Fundaram uma agremiação esportiva. O nome

sugerido para o time foi Juventus, em homenagem ao

campeão italiano. As cores da nova agremiação foram
definidas: vermelha, branca e preta, com listras verticais,
semelhante às camisas do São Paulo EC.

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Juventus 1975- Em pé: Raul Rodrigues (técnico), Joel,
Wllfrid, Ginho Vasel, Pimentel, Paranaguá e Nilo.

Agachados: os ganduJas, Jean e Nicoluzzi - os jogadores:
Alceu Simas, Maíca, Mário, Arizinho e Mazico.

Devaneio de menino

I Grupo I..unelJi

Primeiros

jogos
Os primeiros adversários
foram as equipes amadoras
da região. Posteriormente,
participaram de jogos em
várias cidades de Santa
Catarina. Os convites

multiplicavam-se à medida

que o time jogava. O
esquadrão era formado por
uma verdadeira seleção dos
melhores ex-jogadores que
desfilaram por gramados
catarinenses, além de
contarem com dois padres a

jogarem um bolão, e de quebra
um padre também era o

treinador e patrono da equipe.
Jogavam: Gaulke, Mathias,
Nelson Garcia, Norberto
Piazera, Taranto, Elizaldo,
Sebastião Ayroso, Chico, Mário
e Lino Voigt, Mário Donini,
Bidu, Manfred Albus, Amandus
e Guida Emmendoerfer,
Sabará, Felinto Müller, Alírio
Floriani, os Padres Odílio e

Adolfo. O técnico era o Padre
Elemar. Entre 1966 e 1969

realizaram cerca de 90 jogos,
permanecendo invictos.

Homenageando aos fundadores e aos pioneiros, é traçado aqui o perfil do maior entre eles:
Padre Elemar Scheidt: Nasceu em 17 de janeiro de 1936, no Rio Grande do Sul. Chegou a

nossa Iaraguá em 1963 e deixou a cidade em 1978. Faleceu em dezembro de 1998. Soube que
confidenciou a um amigo que, quando menino, queria ser jogador de futebol. "Na infância
eu queria ser o Leônidas da Silva", disse ele. Belo devaneio, como se vê, embalou a infância

do menino Elemar. O gosto pelo esporte, divina graça que faz do homem um sermovido a

utopias. Um idealista que procura a verdade. Nesta batalha, o homem ama, glorifica, odeia,
castiga e perdoa. Não se cumpriu, contudo, o destino sonhado pelo-menino peladeiro em

Lajeado/RS. Antes assim, Deus, em sua infinita sabedoria, traçou plano mais importante para
ele. Na condição de religioso, jogou um bolão: defendeu como Taffarel, armou como Gerson,
driblou igual Garrincha, foi acrobata como Leônidas da Silva, e finalizoumelhor do que Pelé.

Juventus- 1968 - Em pé:
Padre Elemar, Chico Voigt,
Garcia, Felinto, Alírio

Floriani,MárioVoigt,Sabará
e Elizaldo Leutprecht.

Agachados: Bürger, Arizinho, I

MagTão, Roquinho, Sebastião
Ayroso e Victor Hansen

Continua na' próxima õa. feira.
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Entrevista Rejects S/A
mos trabalhando nas músicas

que irão fazer parte do nosso

segundo disco, que pretende
mos gravar em breve.

Quem é a Rejects SIA?
A banda foi formada no final

de 2003/início de 2004, em São
Bento do Sul, com a propos
ta de tocar covers de bandas

punks que curtimos e fazer som

próprio. A formação atual con
ta com Clayton (vocal), Iohnny
(guitarra/vocal), Márcio (gui
tarra/backing), Carlos (baixo) e

.

Ratinho (bateria).

A banda independente jaragua
ense Hauser tem estilo grindcore,
hardcore e deathmetal. Na página do
Facebook a banda se apresenta: "Sem
pedir licença. É assim que começa:
ligando a distorção; anunciando um

ritmo entre uma baquetada e outra;

quebrando o silêncio; rasgando gar
gantas; estourando ouvidos. Invadin
do todo território damúsica agressiva
os críticos rotulariam em um instan
te de grind, no outro chamariam de

hardcore, aí chega o trecho mosh ...

pronto, ficaram sem saber o que di
zer. Agora que a palavra é vaga e você
se desprendeu dos limites, aprecie."

Com influências de Slayer, Death,
Sepultura (old times), Pantera, Na

sum, Endrah, Asesino, Point ofno Re

turn, entre outras, a banda também
sobe ao palco do Grito Rock

Os integrantes (de cima para bai
xo nas fotos ao lado) Jean Kirb (vo
cal), Fabio (baixo), Iohnny (guitarra),
A. Kaue (guitarra), Renato (bateria) e

Xande (vocal).

o que esperam da participa
ção do Grito Rock Jaraguá?

Vai ser massa! Só bandas le

gais, corno os nossos amigos do
Estado Deplorável e Fatal Blow.
Estamos muito contentes em

participar, porque nosso último
show em Jaraguá foi em 200�,
no 3° Nereu in Rock. A expecta
tiva tá grande!

Quais as principais influên
cias e que tipo de som vocês
fazem? Músicas próprias?

Somos muito influenciados

pelas bandas punks brasileiras
dos anos 80, punkinglês e ame

ricano, ska, enfim ... vários tipos
de som. Tocamos punk rock de
rua, o chamado street punk. Te
mos um CD demo, lançado em

2006 e o primeiro disco, "Falar
Versus Ouvir", lançado em 2009.

Algum endereço virtual que
a galera possa acessar para ou
vir o som de vocês?

www.myspace.com/rejectsbr
e www.rejectssa.blogspot.com.

Paura

Essa banda composta por cin
co integrantes de São Paulo, faz
uma mistura única de hardcore
e metal. Imagine um cruzamen

to entre Sepultura e Sick of It AlI
ou entre Slayer e os Bad Brains, e
você saberá do que está sendo fa
lado. Uma banda com espírito do

"faça - você-mesmo" e da ética do

hardcore, com a ofensividade e o

peso de uma banda metal.

Fundada em 1995, a banda

lançou cinco álbuns e um Ep, e até
hoje, é uma das bandas mais re

presentativas da música extrema

do continente sul-americano.
O Paura tem vasta experiência

em turnês nacionais e interna

cionais, colecionando três turnês

europeias e outras sei sul-ameri
canas, apresentando-se em mais

. de vinte países.

Deixem um recado para a

galera de Jaraguá.
Jaraguá tem uma galera

muito legal, espero que colem
em peso no show. Vamos tocar
várias músicas novas e vai ser
divertido pra caramba! Abraço!

Projetos? Shows? CO?
Em 2011 lançamos nosso

primeiro videoclipe, da música
"Santa Ignorância". Temos to

cado de vez em quando e esta-
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Previsão do TeD1po
Canoínhas
....
13° 30°

19° 28°

Quente e seca

e IUV elevado
o tempo não muda em se,
predomínio de sol entre

poucas nuvens em todas
as regiões catarinenses,
devido à atuação de uma
massa de ar quente e seca.

Temperatura elevada. No
dia 12, condição de chuva
na região do Meio Oeste
e nas regiões do litoral
catarinense, estendendo
se essa condição para as

demais regiões entre os

dias 13 e 17/3. .Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Ensoiarado Parcialmente
Nublado

J
Nublado Chuvoso

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Norte 1 km/h Vento favorável em

• 12h Vento não favorável Leste 11 km/h
nenhum horário.

0%• 15h
• 18h

Vento não favorável Leste

Vento não favorável Leste
13km/h
13km/h

de possibilidade
de chuva.

HUD10r
No bar
O sujeito estava no bar e próximo a ele um bêbado dormia numa mesa.

J

De vinte em vinte minutos o dono do bar chegava no tonto, dava uma
chacoalhada no infeliz e gritava:
- Acordaaaaaa! Depois da terceira ou quarta vez, o cara não aguentou e

chamou o dono:
- Pô, que sacanagem é esta? Porque você tá acordando o cara e deixando-o

continuar na mesa?

O dono respondeu:
- Não é nada pessoal, não. É que o cara, além de ser chato, paga a conta

toda vez que eu o acordo.

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.

o
aC'CS
OI
:::I
-

O
cn

Jaragu'
....
17° 33°

Rio do
....
16° 30°

Bl p

....
19° 33°

riciÚIna
....
18° 30° CHEIA 8/3

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

. MINGUANTE 15/3

NOVA 22/3

CRESCENTE 30/3

Palavras Cruzadas

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 32°C

MíN: 16°C
MÁX: 32°C

Tempo�_
seco e

abafado,
use roupas

leves.

DOMINGO
MíN: 17°C
MÁX: 33°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h58: 1,9m
• 15h58: 1,7m
• Baixamar
• 8h17: O,1m
• 20h23: O,1m

Itajaí
• Preamar
• 3h06: 1,2m
• 15h02: 1,2m
• Baixamar
• 9h42:0,3m
• 22h38: O,2m

• Preamar
• 2h38: O,7m
• 13h43: O,7m
• Baixamar
• 8h51: O,2m
• 21h13: Om

Florianópolis
• Preamar
• 2h49: 1,3m
• 14h39: 1 ,3m
• Baixamar
• 8h30: O,3m
• 21h58: OmTábua

das marés Imbituba
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HORIZONTAIS
1. Idade avançada, que se segue à idade madura
2. Elemento prefixai: sete / (Trigon.) Símbolo de

seno

3. (Abrev.) Ondas Médias / Limpar o nariz de muco

sidades
4. Abreviatura de uma técnica fisioterápica para pes

soas que têm problemas posturais / Exalação do
ar inspirado

5. Nascido no segundo signo do zodíaco
6. Modernamente, qualquer tribunal
7. Cidade indiana, centro industrial
8. Passar de um lugar a outro / Acrescentar, somar
9. Estimado, querido
10. Peça de vestuário que calça os pés / Condições

climáticas
11. Tira de gaze que mantém curativos no lugar
12. As extensões finais, móveis e articuladas, das

mãos e dos pés do homem I Plano Nacional de 10
Desenvolvimento

13. Conjunção coordenativa que indica transição de 11

pensamento / Invocação de ajuda.

VERTICAIS
1. (lng!.) Tipo de calção curto, esportivo / Cadencia- 1:3

do
2. Tornar mole como alimento defesfeito com o cozi

mento / Composto orgânico usado como solvente,
antisséptico externo e antigamente como anesté
sico

3. Vice-Presidente / Menino, garoto / Dito ou alusão

engraçada
4. Meio .. pateta / Consertado, restaurado
5. Prostração de forças / Sigla inglesa da potência de

Barack Obama
6. Instalar aparelhagem de som num ambiente
7. Espuma de poliestireno, utilizada como isolante tér

mico / Grande formiga que os indígenas das-mar

gens do Solimões e .do Japurá acreditavam que, ,

enfiando a cabeça dela na ponta da flecha, esta
não se desviaria do alvo

8. Comer a terceira das maiores refeições / Os anos
de cada um / As iniciais do ator Laterraea

9. (Pop.) Complicação, trapalhada / Vermelho-pálido.

.2 3 4 85 6 7 9
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Destaque para as meninas da Proma, em
shot no evento comemorativo aos 20 anos

da empresa: Sandra Rodrigues (e), Rejane
NW1es, Ariane Buzzi, Crislaine Kohls,
Cristiane Küster e Patrícia Bauerle
......;.

.

. Fuel e Taberna
Um dos points mais rock de Joinville firmou parceria com
um dos mais frequentados em Jaraguá, e agora uma vez
por mês teremos na cidade noites com agito pelas melhores
bandas do TabernaMusic Hall. A série começa nesta sexta

feira, e quem vai abri-la é ninguém menos que a banda Trip,
uma das mais populares entre os amantes do rock clássico na

.cídade vizinha. 'Bora?Vale reservar
mesa, liguem no (47) 33764822.

contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

,

No último domingo, 4 de março, foi encabeçada no Facebook
uma campanha que originou um bom debate quanto ao

nosso querido parque. Exaltando a beleza natural e todos os

benefícios que o Parque Malwee traz para os jaraguaenses,
o usuário Alex comentou quanto à grande circulação de
veículos pelo local nos fins de semana, que atrapalham a

tranquilidade e a diversão das pessoas que ali estão. Além
disso existem problemas como a poluição e os acidentes que o

grande fluxo de veículos podem trazer. A campanha: "Parque
\

Malwee SemVeículos", vêm ganhando força e propagação a

cada dia ... Qual sua opinião? Para participar, acesse a URL

tinycc/pmsv Independente a ausência completa ou não de

automotores, a coluna deixa a sugestão de que um serviço de

aluguel de bicicletas seriamuito bem-vindo.
ERIC DE LIMA

Bazar beneficente
É neste sábado moçada, que rola mais uma edição do Bazar

Beneficente das Amigas do Bem. O evento começará às 9h,
no London Pub, oferecendo diversas roupas e acessórios

com valores entre R$ 2 e R$ 20. Para deixar o evento ainda
melhor, o bar do London ficará aberto durante todo o bazar,
que se estende até às 17h. Vale lembrar que não é possível
reservar peças, por isso é preciso chegar cedo para garantir as
melhores compras. Toda a renda arrecadada será convertida
em Cestas de Páscoa para crianças carentes, 'não percam!

"Rap das Quebrada"
Caiu na Internet e bombou na úlltima
semana umamúsica feita pelo guaramirense
Denis, vulgo DNS do Rap, que discorre na
letra sobre diversos bairros e ruas da região
doVale. A rima e composição chamam a

atenção de quemmora por aqui, que se

identifica na hora com o que está sendo
citado. Com cadência agradável e letra
inteligente, amúsica caiu no gosto da galera
a atingiumais de 1,5mil reproduções nos '

últimos dias. Letra e faixa estão no PorAcaso.

com, quem ficou curioso pode dar uma
olhada no link tiny.cc/quebrada.

estou
ou indo
Artista
Igual.a
PedreIro

Álbl;tm
da banda

Macaco Bong

Raphae1GÜenther,.
fotógrafo

ERIC DE LIMA

A linda Laís Alessandra
e nossa nutricionista

preferida, Fernanda MüUe�,
na balada com Top DJ Ricky
Ryan na PatuáMusic
..................................................................................

ades na Enotec
Amantes da vodka, celebrai! Exclusividade aqui no Norte
do Estado, agora encontram-se nas prateleiras daEnoteca
Decanter, estabelecimento da persona de Thiago "Pingua"
Airoso, rótulos de três nobres destilados importados
diretamente da Rússia. São vodkas de perfil luxo e alto

luxo, cujo produtor é o mesmo que dá consultoria de
fabricação àsmarcasmais conhecidas comoAbsolut,
Belvedere, GreyGoose, etc. Para mais infos liguem no

3370-0220, garrafas de CzarGold, CzarGoldSnowe St,

Petesburg aguardam apreciação (valores partem de R$ 80).

,

..........................................Passada
na Upper
Floorem

Guaramirim,
e o encontro

com Josiély
Pinheiro
e Giane
Maiutes
curtindo

a Sexta
Universitária

Quinta-feiI'"a 81a
• 22h - Show com grupo Teu Sorriso; DJ Felipe Adriano / Elas free
até as 23h30
Local: London Pub 13055 0065

� 22h - Show com: omúsico Paulo Henrique
Local: SacramentumPub 188321524
• 22h - Enéias Raasch & Rubens Franco
Local: Mr. Beef 132752230

Sexta-Feira 9/3
• 22h - Show com a banda Bum ; DJ Felipe Adriano
Local: London Pub 13055 0065
• 22h - Enéias.Raasch e Convidados
Local: Circulo Italiano 13370 8636
• 22h - Sambanejo / Show com grupo Desejo Constante Show
com a dupla Elton & Fernando; DJ Alan ; Elas free até as 23h
Local: Upper Floor, em Guáramirim 19912 5911
• 22h - Show com a bandaAtrito
Local: Fuel Living 18433 0083
• 22h._ Shaw com a Banda Deserta
Local: Sacramentum Pub 18832 1524

• 22h - Festa da Espuma; Shaw com Fernando Lima / DJs Cah
- Silveira eAdrian P. ; Elas free até ameia noite
Local: Movíng Up, em Schroeder 18856 8389

Sábado 10/3
• 22h - Show comM duplaDany & Rafa; DJAdrian P. ;
Elas free até as 23h30
Local: Moving Up, em Schroeder 1 8856 8389.

.

• 22h - EnéiasRaasch voz e violão
Local: Bella Catarina 133713412
• 22h - Show com Camaleão Robô
Local: SacramentumPub 188321524
• 22h - 3 Anos Puel Eventos; Hands Up ; DJs Eduardo Morettí e
Bibbe Andreatta
Local: TheWay 18433 0083
• 22h- ShowcomGrupo Kibelleza / Show com a dupla Henrique
&Michel; DJs Bino, Sidix e Rodrigo Aguiar / mas free até as 00b30
Local: Banana Ioe 18852 2252

"

Domingo 11/3
• 21h30 - Domingo Sertanejo / Shaw; comAlex &Willian I DI
FelipeAdriano / Elas free até as 22h30
Local: London Pub 13055 0065
• 22h - Enéias Raasch voz e violão
Local: Belluno Cafeteria

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES: LONOON· 3055-0065. BIERHAUS· 3275-4866. SACRAMENTUM PUB ·337(}'1727. ARRIBA· 3371-1160. MADALENACHOPPECOZINHA. 3055-3058.

ESPAÇOOOOCA.3370-9160. FUElUVING·3376-4822. UCO BAR· 3054-0855. KANTANLOUNGE· 33711584. ENOTECADECANTFR· 337(}()220. MOVlNGUP·8856-8389 .

• _ .••••••••••U.��F��� ••
9912 5911. �R!��E� • �:nr�:�:�t���G.Uf_OOCE • 3371-894�:�Uf!-EVEN"f0�.B:t23�� fApÁMUSIC. 3054-0800.
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Fone 473022.1422

"Garage"
oz: comandante Nor-

berto Kuhnen, o popular
Beto Fiscal, não resistiu às

"pressões" e hoje, a partir das
18h, movimenta com toda a

fidalguia de sempre, mais um

encontro na Garage. Certa

mente será mais um momento

de descontração, alegria e de

comemoração à vida. Viva a

vida!Estarei presente.

Teimosia
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que tem um motorista

de ônibus, em Iaraguá, que
não respeita horário e ainda
estaciona no meio da rua. É hora
de acabar com esse abuso. Se

persistir, daremos o nome.

Four Friends
A escola de idiomas Four

Friends, pilotada pela
figura do bem Robert Uber,
está programando um
concorrido Intercâmbio
Cultural para Malta, Roma
e Paris. Quer saber como
participar? Ligue 3370-1224
ou compareça no auditório
do MuseuWeg, no sábado,
dia 10, às l6h.

"9I.
Já dizia um certo "sabe

tudo", que o uso do
cachimbo entorta "la

boquita". Ecomo é do

perfil de quem não aceita
o estilo da minha coluna,
trata de classificá-la como
cultura inútil. Diz ainda que'
cachimbeiros costumam
mentir. Tudo bem. Detalhe é

que alguns usam cachimbo
e "otroscigarritos". E aí,
como é que fica?
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��hell' ar�e
Sente-se bem Moa Gonçalves

l.aboratoI"io
J�e.n.zi

ISO 9001

moagoncalves@netuno.com.br

Ou vai Oll racha!
Segundo comentários da
turma do BCC, a boa gente
Ianete Melchioreto deu
ultimato para o noivo Iuvenal
Micheluzzi, proprietário do
Restaurante Mime. Dizem que
ela não aguenta mais tanta
enrolação e que ele vai ter que
casar de papel passado, ainda
esse ano. Não ternlero-Iero.
"A gente mora juntos há mais
de uma década e ele só fica no
chove não molha"?! Assim não
dá! Te mexe, Iuvenal?

DISTRIBUIDORA DE METAIS

MAURICIO HERMANN

SOM O gTupo de pagode Cowboys deu mo show animado no meu niver

MAURICIO HERMANN

SHOW Me1l$
amigos Ivo
(Camarão),
Cilico e

Miro lV.Jaba,
sábado,
na hora

da entrega
do meu

presentede
. ".

aJUversano

cUczoom
,.".b

Conheça o
nosso novo site.

472107-3000
. ugo Bra ln. 44 - cen ro

JWW.kayroshofe .com.br

Dia da Mulher
Hoje é comemorado o Dia Internacional daMulher. Parabéns!

MAURICIO HERMANN

AMIGAS Patrícia Bartel e a comunicadora
Fabiana Machado, nos corredores
do Giacomini Garden Center

Show
O boa praçaMiro Maba, como sempre, deu aquela força na
organização do meu niver. Além, é claro, de ser um dos responsáveis
pela entrega do meu presente: um barril de carvalho com duzentos

litros de cachaça. Valeu garoto!

Chocolate do amor
Fiquei sabendo que uma farmácia demanipulação da região, teria
posto à venda para este Dia daMulher, somente hoje, um chocolate

aditivado com uma substância chamada tadalafila, que garantiria ere

ções por três dias. Dizem que quem está precisando é o... deixa para lá.

Pensando bem
Não aceito mais "qualquer coisa" naminha vida. O que vem'

de qualquer jeito também vai embora de qualquer jeito.

Humor
Famosa "exu-tranca-rua", Mãe Neinha, ensina simpatia
para prender a pessoa amada: Primeiro, coloque um quilo de

maconha namochila da pessoa amada. Segundo, ligue 190.

Dá certo em 100% dos casos!
.

ri L f I ti .Ii II, tI

Dica de compras
Conferir as dicas Jane
Presentes e Decoração.

A loja mais movimentada
do segmento, na Barra

do Rio Cerro.

Fechadura·
Aquela galerinha que gosta
de destilar um veneninho
nos bares da urbe sorriso
está dizendo que muitos
são os políticos que estão

fazendo o diabo, para
fazerem parte do BBB13.

Faz sentido. Cá entre nós,
pelo nivelamento por baixo
que alguns demonstram,
vê-se que estão sendo

injustiçados. Deviam fazer

parte do Big Brother desde
a primeira edição. Eles
merecem. Nós, não!

• O empresário Silvio', .','
· zappç,Une, doRe�taurânti{rd(;t'
BR, na Barra do Rio �

Cerro, é o mais festejado
aniversariante de hoje.

·

Mil vivâs! ,

•Agradeço de coração
· ao meu amigo pggQ,fl
João aa Silva, o l/E" (la
Weg, pelo carinho com

este colunista. Adorei a
,cachllçiflha! .',

• O meu amigo Kleber,
· daMPGMarmoraria,

t; � .

l'tamoetn SEna. U?;Ol:t ' fi, ,

" i"

sua participação na
Macarronada Beneficente
doMoa. Valeu mesmo!

.

• Hoje quem Bate as taças
efaz tim tim é a bonita

� Rose SRredemann� Cheers!
'r

Iril /#! J II i I J

• Na sexta-feira, na Puel
Liuing, vai rolarmuito
rock�psanos 80 e90corri a�aildaAtrito (leI,
Ioinuille.

-

Mulheres lindas, talentosas,
guerreiras, cheias de graça e

encanto.

Parabéns pelo seu dia!

o80
DOa lntern

daM er·
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Alexandre Perger,
jornalista

Se existe algo que não entendo, mas
que vive sendo propagado aos quatro

ventos é esse tal de jeitinho brasileiro.
Todo mundo fala nisso, que os nascidos

por essas bandas conseguem algumas
coisas na base do jeito, namanha e por
aí vai. Não sei se acredito muito nisso e

confesso que não soumuito fã desse ne

gócio. Prefiro acreditar que as pessoas es
tão a falar damalandragem, aquela velha .

malandragem, que muitos confundem
com vagabundagem' e coisas do gênero.
Nesse ponto, sim, eu concordo, já fomos
muito bons na talmalandragem. Aquele
negócio de se virar para sobreviver e achar
motivo para dar risada. Nisso, o brasileiro
era craque. Talvez ainda seja, o problema
é que confundiram isso com o tal jeitinho,
esse novo sinônimo para esperteza. No
passado e no presente, para sair das situa
çõesmais emblemáticas possíveis, o uso da
lábia e de todo o charme que só brasileíro
tem sempre foi necessário.
Mas aí vocês vão me dizer: quempreci-

Crônica

Malandrageme jeitinho
sa de malandragem é vagabundo, não
trabalha e precisa ganhar as coisas na
base na enganação. Mas lhes digo uma
coisa, 'parafraseando o saudoso Bezerra
da Silva: "malandro é malandro e mané é
mané". O sujeito safado, larápio e possui
dor de outros adjetivos possíveis não é

digno de receber o título de malandro.
O cidadão que é malandro de verdade
nasceu na periferia e passou os perren -

.

)

o cidadão que é malandro de
verdade nasceu na periferia e

passou os perrengues dignos de
. quem teve poucas oportunidades

de virar um magnata, como
diria.um bommalandro. '

gues dignos de quem teve poucas opor
tunídades de virar ummagnata, como
diria um bom malandro. Mas ele não fica

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO

Carmem obriga Zé a falar com Carlos sobre Valéria. Gabriel tenta provar
para Beatriz que Clara não tem um dom especial. Zé fica apavorado ao che

gar à casa de Carlos e vê-lo com uma onça. Fernando comenta com Dimas

que ele merece receber a herança de sua tia. Verbena confirma na frente de
todos que Clara realmente intuiu o seu acidente. Tobias vê o retrato falado de

Rodrigo no jornal e o acha muito parecido com o irmão. Zilda aconselha Jáqui
a não demonstrar seu ciúme por Kléber. Gabriel diz a Clara que estudará
sobre seu dom. Carmem desmoraliza Zé na frente de todos no bar. Tobias
mostra o jornal para Carlos, mas ele se recusa a acreditar que seja o rapaz
do retrato. Verbena pede para Miriam guardar o anel da família de Augusto.

nNA ESTAMPA - GLOBO
Griselda diz a Quinzé que ele se arrependerá por dsstrata; Teodora.

Henrique avisa a Danielle que Celina levou Pedro Jorge até a Fio Carioca.
Paulo conversa com Pedro Jorge. íris e Alice tentam roubar Tereza Cristi

na, mas são flagradas por Crô. Paulo tenta convencer Esther a deixar Pedro

Jorge conhecer Vitcoria. Enzo é chamado para fazer uma campanha como

modelo. Oulnzé reconhece a mulher loira que o dopou. Wallace chama Dag
mar para fotografar com ele. Alberto explica a Guaracy por que implica com

a cozinheira do Tupinambar. Pereirinha revela que a única mulher de quem
gostou foi Griselda. Álvaro e. Zambeze ficam satisfeitos com o sucesso do
concurso. O delegado Paredes coloca Quinzé frente a frente com a mulher

que participou do atentado contra sua vida.

AQUELE BEQO - GLOBO
Vicente conta para a mãe que decidiu fazer o tratamento. Camila diz para

Claudia que não sabe se gostaria de voltar a ser mulher de Ricardo. Felizardo

flagra uma reunião da nova confecção de Agenor e Raíssa e expulsa os filhos
de casa. Amália aconselha Claudia a dar um tempo para Vicente. Rubinho é

gentil com Claudia. Herondi pede Taluda em namoro. Felizardo acha que está
sendo roubado pelos filhos e resolve tirar o dinheiro do esconderijo secreto. Iara
e Ana Girafa pedem ajuda a Vicente para impedir a derrubada do Covil do Bagre.
Sebastião cogita levar Raíssa para morar com ele, mas Brites não concorda.
Mirta se irrita com as humilhações de Maruschka e decide se afastar de casa.

WDAS�JOGO-RECORD
.

Welligton decide fugir. Carlos aparece na sala e corre para alcançar o filho.
. Na portaria do prédio, José, Marizete, Marta e Fabinho se preparam para iniciar
as buscas por pistas sobre o paradeiro de Regina. Lucas conversa com sua alu
cinação para decidir se matará seus reféns. Welligton troca a bolsa de Marizete

por drogas. Procurando pelo filho adotivo, Carlos é atacado por alguns drogados.
Lucas e Juliana discutem mais uma vez. Ela decide sair de casa. Pressionada
por Valdisnei, Margarida confessa que sabia de todas as armações de Elton.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT
Dante diz a Eduardo que eles estavam conversando sobre a sobrinha de

Glauco. Eduardo entrega o cheque do leilão a Glauco. Bianca pede descul

pas a Camila por ter contado tudo.à mãe da amiga, mas pede para Camila pa
rar de usar drogas. Eduardo fala a Dante que não acreditou na desculpa que
ele inventou. Dante afirma que só queria evitar um conflito. Eduardo pergunta
ao escritor se Amanda e Glauco vão fugir. Desconfiado, Eduardo questiona
se Glauco descobriu que foi Amanda a responsável pela morte de seu irmão.
Dante revela a Eduardo que pediu a Glauco para não contar nada a Olavo.
Eduardo confessa a Dante que ama Amanda, mas também a odeia com a

mesma intensidade. Desolada, Amanda afirma que Vitor nunca será feliz ao
lado de Aline. Eduardo pede para Janaina arrumar as coisas de, Amanda du
rante a madrugada, pois eles partirão para as ruínas na serra no dia seguinte.
* O resumo dos capíbdos é de responsabilidade das emissoras.

Cliqu� animal.

injuriado com isso, apenas quer levar a
vida dele sem ser incomodado por quem
se incomoda com a vida dos outros. Aliás,
poucos puderam se tornar homens de
sucesso nessa vida. Amaioria faz parte
da estatística de quem precisa ralar pra
conquistar aquele lugar ao sol. Aqueles
que dão o suor pela sobrevivência sabem
muito bem do que estou falando. Mas
também posso estar enganado.
Talvez isso que escrevo possa ser um de
sabafo ou pedido de explicações mesmo.
Afinal, onde estão 'os típicos malandros,
tão agraciados pelas letras de samba? Se

vocês encontrarem um por aí, diga que
estou lhe procurando, mas, por favor, não
me venham com esse papo de jeitinho,
que isso é pura imitação barata. Enquanto
isso, o barco segue e a rapaziada segue
tranquila, vivendo sossegadamente e

achando graça da injúria alheia. Na próxi
ma esquina, ao som do mais novo samba,
eles aparecem, com aquele ar de quem vê
na vida a beleza que precisa ser vista.

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

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

Essa simpática cadelinha
apareceu no pátio de uma

empresa em Jaragua do Sul,
.

foi recolhida, porém precisa
de um lar. Interessados
em adotar, favor entrar
em contato com Vivian no
telefone 99�9-2412 (horário
após as 17h30) ou por e-mail

michalak.v@gmall.com.

Tita é uma cachorrinha que
foi abandonada e precisa
de um lar. Ela deve ter
em média um ano, está'

vermifugada e será entregue
a nova família castrada e

com as vacinas em dia. Ela
ê muito ativa e brincalhona,
adora carinho e atenção.

Quem puder adotá-la, entre
em contato pelo 3378-1227

ou 8419-9739.

Aniversariantes
8/3 Rogério J. Forte

Josélio de Moura Makeli Pereira
Luan O. de França Adriana M. de Melo

Jusimara Stahelin Jean C. Stenghen
Luciana Hauck Luciane M. Pirassoli
Dorotheia B. Hauck Tyago Y. Nunes
Monica R. Volckrnann Rodrigo Hemckmaier
José E. Torezani Volnei Mathias
Sandra M. Noriles Vanessa P. de Souza
Cristiane A. l.arnbrecht, : i ( Aqriana de M�lo

Adriane M. Rodrigo Daniêl R. Behnke
Neide S. A madigi Andrieli dos Santos
Trande Elentério Anelore Lenz
Vanderlei A. Gessener Mauricio S. Dalpiaz
Adair F. Grutzmacher Vanderlei A. Gessner
Edson Spieckert Waltraud Kurch
Nicolas P. Pradi Edson Spickert
Henrique A. Reimer Bruno dos Santos
Fabiane C. M. Bledon Alessandra Puff
Dair M. dos ?n���r;�l 'hJpjçe�1il B�9geiger

,

É Tudo Tão Simples
- Dal1uza Leão '

Doo;wops & Hooligans
-BrunoMars

BrunoMars é sô sucesso.
com o novo single "Grenade"
A faixaé de seu álbum
de estreia, Doo-Wops& .

Hooligans, quevoltou ao n° 1
doHot 100 daBillboard. O

,

sucesso de "Grenaâe" e "Iust
TheWayYouArfi', estabelece
BlUIlOMars como um dos
péis airtistas maSCuliQ�8 da
hist6rÚique alcançaram o

" topo das paradásconi os dois
'prnnep-qs.singles. E ainda"
'fGrenade" recêntemente
fez história éQmp a terceira
"malcrvendagemrle síngle
em, uma semananos EUA
(comvendasmaiores quê"L. �.

559mil) e foi certificado com
duplo de PlatiÚapelas vendas
totais superiores a2mílhões.
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Tirinhas

COMO IfllPRESsiotJAR U(Y1A mULHEr< (em3PASsos)

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

fU..5eIRINHA ENe:RGéTICA
DQS ARll�TA5??'

voa TAi'I'\BE:/l') CAIU
Ne:55A ESTORIA

PRA TROUXA?'!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Anjos da Noite 4 - Lego -14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
-16 anos

• Cine Breithaupt 2
• Motoqueiro Fantasma 2 - Lego - 14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21 h20 - 12 anos

• Cine Breithaupt 3
• Cada um tem a gemea que mer�ce - Lego - 13h50,
15h40, 17h30 - 1 anos

.

• Os Descendentes - Lego - 19h20 21 h30

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3D)
• Anjos da Noite 4 (3D) - Dub. - 13h30, 15h45 - 16 anos

• Anjos da Noite 4 (3D) - Leg. -17h50, 20h, 22h10 -16 anos

• Cine Neumarkt 2
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Leg. - 14h,
16h30, 19h, 21h15 -12 anos

.

• Cine Neumarkt 3
• A Mulher de Preto - Leg. - 16h, 18h, 21 h45 - 14 anos

• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. - 13h50,
19h50 - 10 anos

• Cine Neumarkt 4
• Poder sem limites - Leg. - 15h, 17h, 19h30, 21 h30 - 12 anos

• Cine Neumarkt 5
• A Saga Molusco - Anoitecer - Dub. - 13h40, 15h30,
17h20, 19h10, 21 -14 anos

.

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Tão forte e tão perto - Leg. - 14h15, 16h45,
19h20, 22h - 10 anos

JOINVILLE
• Cine Müeller 1
• Anjos da Noite 4 - Dub. -14h, 16h, 18h, 20h, 22h -16 anos

• Cine Müeller 2
• A Invenção de Hugo Cabret - Dub. - 15h15, 21 h45
• Cada um tem a gêmea que merece" Lego -13h15,
17h45, 19h45 - 10 anos

• Cine Müeller 3 (3D)
• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Lego -

13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 -12 anos

• Cine Garten 1
• A Dama de ferro - 14h - Leg. - 12 anos

• Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança - Lego - 16h,
18h,20h,22h

• Cine Garten 2
•A Mulher de Preto - Leg. -15h40, 17h50, 21h40 -14 anos

• Cada um tem a gêmea que merece - Leg. -13h40, 19h50

• Cine Garten 3
• Drive - Leg. - 14h45, 17h, 19h20, 21 h30 - 16 anos

• Cine Garten 4
·Podersem limttes - Leg. -131150, 16h30, 19h, 21h15 -12anos

• Cine Garten 5
• A Dama de Ferro - Leg. - 22h10 -12 anos

• A Saga Molusco - Anoitecer - Dub. -14h10, 16h10,
18h10, 20h10 - 14 anos

• Cine Garten 6 (3D)
• Anjos da Noite 4 - Dub. 13h20 - 16 anos
• Anjos da Noite 4 - Leg. - 15h20, 17h30, 19h40, 21 h50
-16 anos

• Cine Shopping Norte 1
• Anjos da Noite 4 - Dub. (3D) - 13h30, 17h50, 22h - 16 anos
• Anjos da Noite 4 - Lego (3D) -15h40, 20h -16 anos

• Cine Shopping Norte 2
• A Saga Molusco: Anoitecer - Leg. - 14h,/16h, 18h,
20h10, 22h1 0- 14 anos

• Cine Shopping Norte 4
• Motoqueiro Fantasma 3D - Dub. -14h10, 16h20, 20h45
-12 anos

• Motoqueiro Fantasma 3D - Leg. -18h30 -12 anos

• Poder sem limites - Leg. -13h, 15h05, 17h10, 19h20-
21h30 -12 anos

• Cine Shopping Norte 5
• Cada um tem a gêmea que merece - Dub. - 14h40,
16h40, 18h50, 21:00

• Cine Shopping Norte 6
• Tão forte e tão perto - Leg: - 13h55, 19h - 10 anos
• A mulher de Preto - Dub. -16h50, 21h50 -12 anos

• Cine Shopping Norte 7
•Viagem 2: A Ilha Misteriosa (3D) - Dub. - 13h20, 18h15 - Livre
• A Invenção de Hugo Cabret (3D) - Dub. - 15h30,
20h30 - Livre

'Poder sem Limites' é um filme de super
herói, criado e contado sob a perspectiva
de um garoto de 17anos, pormeio de sua
câmera. Todos sonham em ter superpoderes,
mas o que acontece quando não se está
preparado para lidar com eles?Nestefilme,
três adolescentes comuns, repentinamente,
são capazes defazer coisas que nunca
imaginaram serpossível.No início, eles
se divertem, mas quando as pegadinhas
tornam-se perigosas, os três amigos terão de
lidar com a responsabilidade que virá com
estes poderes extraordinários.

Material inédito é
roubado por hackers
A gravadora SonyMusic foi vítima de

um assalto online e mais de 50milmúsi
cas do cantor Michael Jackson - incluin
do um material inédito - foram rouba
das por hackers ainda não identificados.
Tudo o que a Sony comprou do espólio
de Jackson ficou comprometido. Os ha
ckers entraram no sistema e encontra

ram a brecha. Houve até certo grau de

sofisticação na invasão.

Hospital confirma que
cantor fez plástica
Roberto Carlos quer ficar mais novo!

O Rei se submeteu a uma cirurgia plásti
ca no Hospital da Plástica, no Rio de Ja
neiro. O hospital informou que a cirurgia
foi feita com o objetivo de eliminar rugas
nas regiões dos olhos, testa, orelha e boca.

Acompanhado do motorista e de um se

cretário, o Rei foi tietado por funcionários
do hospital. Simpático, ele atendeu a to

dos. Roberto já teve alta e passa bem.

Aos que torciampelo fim do BigBrother
Brasil, umamá notícias o jornalistaPedro Bíal,
apresentador do realíiy shaw, confirma que a

Globo fará a 13a edição do programa. O BBB13

era uma dúvida desde a suspeita de que o
modelo DanielEchamztenha abusado sexu
almente da estudanteMoniqueAmin, caso
ainda sob investigação. Bial contou também

que tel'á uma atração próp,riano canal,

I

Marcello Novaes
será vilão na TV

Após 24 anos de sua estreia nas nove

las, Marcello Novaes se prepara para viver

o primeiro vilão. Ele será Max, na próxima
trama das 21h da TVGlobo, Avenida Brasil.
Seu personagem foi criado em um lixão e

depois passará a morar numa casa luxuo

sa, com o jogador Tufão, vivido porMurilo
Benício. Marcello conversou com vários jo
gadores de futebol e chegou a frequentar o
famoso baile charme deMadureira, no Rio.

Horóscopo
.

CV) ÁRIES
.

I· Seu emprego vai exigir uma postura nova. Seja mais
. detalhista em tudo o que fizer para escapar das

criticas. Para o romance ganhar qualidade, dê mais
atenção à sua cara-metade. Na paquera, procure
participar da vida do seu alvo. Cor: cinza

� TOURO

U Demonstrará interesse no campo profissional, o que
chamará atenção dos superiores. Por isso, é bem

. possível que fature mais. Bom dia para desenvolver
habilidades novas no emprego. A paixão vai fazer seu
coração bater mais forte. Cor: tons escuros.

II GÊMEOS
Dê mais valor às atividades que desenvolve no
trabalho. O dinheiro que ganhar é fruto de seu

próprio esforço. Então, mantenha a concentração em
suas tarefas. Bom dia para o romance. A<; relações
estáveis contam com ótimas vibrações. Cor: preto.

();::: CÂNCER
� Procure se concentrar nas responsabilidades

profissionais. Não interfira em discussões entre

colegas e toque sua energia em suas amhições. Se
estiver SÓ, um amigo pode chamara atenção. Na
união, astral de companheirismo. Cor: verde.

.n LEÃO '.

UL Concentre-se na sua profISSão se quiser realizar
seus sonhosmateriais. Sua dedicação pode ser
recoohecida e há tendência a faturar mais. O
romance estará protegido e você terá facilidade para
expressar seus sentimentos. Cor:marrom.

l1)== preocupações e os conflitos para trás.
Concentre-se em ações que possam melhorar

seu desempenho no trabalho. A dois, não guarde
segredos. Na conquista, evite se envolver

apenas por carência. Cor: preto.

Angélica e Luciano
Huck esperam 3° rllho

Os apresentadores confirmaram na

tarde de terça-feira que esperam o ter

ceiro filho. Pelo Twitter, o casal agradeceu
o carinho dos fãs e disse que estava feliz
com a chegada de mais um herdeiro. An

gélica está grávida de dois meses. "Sim,
estamos esperando o nosso terceiro filho.

Obrigadíssimo pelos inúmeros votos de
felicidade e saúde. Que venha mais um

oumais uma!", escreveu Huck.

..n. UBRA .

- MoStre comprometimento na sua carreira. Dessa
fonna, deverá obter resultados mais rápidos, além de

reconhecimento e lucro. Nas horas livres, descanse
para recarregar as energias. O romantismo vai dar as
cartas na paixão. Intimidade quente. Cor: verde.

m.
ESCORPIÃO
No emprego, cuidado com a dispersão! Você poderá
lucrarmais mantendo o foco em suas tarefas. Na
vida a dois, espere um clima de companheirismo e
sensualidade. Caso esteja na fase da conquista, vá
com calma, analise antes de investir. Cor: marrom .

.. " SAGITÁRIO
)<.

-

Você vai alcançar destaque no trabalho, principalmente
se não se envolver em discussões. Repense sua vida
financeira - será que é possível aumentar seus lucros?
Tudo em paz na relação amorosa. Fuja da insegurança
se pretende conquistar. Cor: laranja

V\_ CAPRIcóRNIO
.

P Foque no seu progresso se deseja crescer na carreira.
Com isso, tem tudo para obter posição de destaque.
Procure se tomarmais presente navida do seu par.
Se ainda não encontrou sua alma gêmea, mude seu
visual, saia de casa e vá à lula! Cor: branco.

� 'AQUÁRIO
""""" Sua rotina profissional poderá atenuar suas

preocupações com dinheiro. Para alcançar equilíbrio
emocional, aposte na convivência hannoniosa com os

familjares. Na paixão, o astral será de estabilidade, o
que irá aumentar sua paz de espírito. Cor: preto.

PBXES
Procure trabalhar com dedicação e sé aperfeiçoar em
suas tarefem. Terá energia de sobra para isso! Na vida.
afetiva, prepare-se para viver um conto de�. Se'
estiver SÓ, fique jll1lD do seu alvo e tente conhecer as

preferências dele. Q)r: branco.
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Dia Internacional da Mulher

Mulheres

S diferem nas particularidades, mas
�m em comum a escolha por [araguá
, ara viver, trabalhar e construir família

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

ma cidade. Cada uma delas
com seu jeito e peculiaridades
conta um pouco sobre sua his
tória. Elas representam as mu

lheres que escolheram ]araguá
do Sul para construir família,
trabalhar e morar. Conheça as

três e saiba o que significa ser

mulher para elas.

SamiraHahn

T)Jra lembrar o Dia Inter
r nacional da Mulher, cele
brado hoje, a reportagem do O
Correio do Povo selecionou três

personagens com perfis dife
rentes, mas que vivem na mes-

COTIDIANO Mãe de
"

"

tres filhos, Angela gosta
de cuidar do jardim e

, de fazer artesanato

. Quem sofre
com a violência
doméstica pode
até tentar esconder.
MA IV

as vocenao.

Ajuda o próximo

Ângela: voluntária
Casada e dona de casa, Ân

gela Suzana Wenningkamp,
58 anos, demonstra ser uma
mulher simpática, atenciosa e

tranquila. Na manhã de terça
feira, dia 6, ela abriu as portas
de sua residência e recebeu

gentilmente a equipe do jornal
O Correio do Povo para contar

um pouco da sua vida.
Nascida no Rio Grande do

Sul, Ângelamorou boa parte de
sua infância na cidade de Ijuí.
Trocou alianças aos 21 anos e

mudou-se para Curitiba, no Pa

raná, ondemorou por um ano e

meio. Em Jaraguá do Sul, a dona
de casa já está há 17 anos, viven
do no bairro Nova Brasília.

Jonas, 33 anos, Saulo, 30

anos, e Lucas, de 25, são os fi
lhos dela. Na família, ela sem

pre foi a única mulher. Ângela
conta que é preciso muita de

dicação para realizar as tarefas
do dia a dia. "Ser a única mu

lher entre quatro homens não é
nada fácil".

MARCELE GOUCHE
,

No cotidiano, costuma acor
dar às 7h30, quando começa os

serviços diários, como: limpeza,
organização da casa e almoço.

Duas vezes por semana,
na parte da tarde, ela trabalha
corno 'voluntária na entidade
"Casa do Caminho", que faz
enxovais debebê paramães ca
rentes. Além dessa atividade e

de cuidar da casa, ainda sobra

tempo para conservar o jardim e

fazer peças de artesanato - tarefa

que lhe trazmuita satisfação.

Todos os anos, milhares de mulheres
são vítimas de violência dentro da sua

própria casa. Por medo, insegurança
e para preservar a família, na maioria das
vezes elas acabam sofrendo caladas. Mas
você pode quebrar: esse silêncio.
Se você conhece alguém que é vítima de
violência doméstica, não finja que não é
da sua conta. Denuncie.

08/03 Dia Internacional da Mulher
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PREFEITURA DE
JARAGUÁ DO SUL
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Gosto pelo trabalho

[osíane:motoristapor opção
Aos 36 anos, Josiane Fran

cisca Raupp esbanja alegria
com seu bom humor e seu

jeito extrovertido. Trabalha
como motorista há quatro
.anos e gosta muito do que faz.
IISOU formada em Recursos

Humanos, mas trabalho como

motorista porque gosto, sem
pre adorei dirigir", conta com

empolgação.
Assim como a voluntária

Ângela, Iosiane também esco

lheu Jaraguá para morar. Nas

cida em Itajaí, mora há 17 anos

no bairro Tifa Schubert, onde
construiu a família, com os fi
lhos Bruno, 16 anos, e Brenda,
12 anos.

Bastante vaidosa, ela gosta
de manter os cabelos sempre
bem tratados. Os fios lisos e

penteados demonstram o cui

dado que ela tem com o visual.
Na escolha do perfume, rou

pa e acessórios ela também é

criteriosa, combinando todo
o conjunto. Sempre bem ves

tida, usa pouca maquiagem, o
batom licor de boca" e o rímel
não saem da bolsa da moto

rista que passa boa parte do

tempo na rua.

Quando tem tempo livre, vai
à cidade onde nasceu e lá apro
veita a praia para se divertir e

descansar. Mas, ela também

aprecia passar os fins de sema

na em Jaraguá, onde recente

mente adquiriu o próprio apar
tamento. Ela também adora

dançar, correr e fazer ginástica.
E quando o assunto é gastro
nomia, Iosiane não esconde o

FOTOS MARCELE GOUCHE

INFORME PUBLICITÁRIO ------------------------------------------.

, Criatividade
na hora de atrair cliente

JARAGUÁ DO SUL cado, também são destaques
Carolina Carradore

... .. . . ..... u

no negócio. Para este ano, Luzia
confeccionou um casal de coe-

Para os empreendedores que lhos de três quilos de puro cho

fabricam chocolates, a Pás- colate. Cada um tem um nome

coa é o momento ideal para en-escondido. Quem acertar leva o

gordar amargem de lucro. E para
-. coelho. Há também o sorteio de

isso, a criatividade é o ponto alto um ovo gigante, de três quilos. É
na hora de atrair os clientes. E é só o cliente preencher o cupom
essa ferramenta que a empresá - na loja e concorrer ao sorteio que
ria Luzia Xavier da Rosa utiliza corre dia 7 do próximo mês.

para tornar a data ainda mais Outra novidade são as cai-

atrativa no mercado. xas de ovos personalizadas.
Proprietária da Luzia Cho- Empresas de Jaraguá e região

colate Artesanal, a empresária podem encomendar caixas

aposta nos mais variados ovos coloridas com o slogan e

de Páscoa e mais de 50 itens de nome do empreendimento
doces e chocolates. As promo- ou da pessoa que será pre

ções e o melhor preço no mer- senteada.

,

EMPRESARlA '*'

Carla começou há
um ano um novo

negócio e hoje já tem

encomendas para
todo o Brasil

vício: café.
No trabalho, ela começa às

4h20 e sai àsl4hl0. Questiona
da sobre como é trabalhar em
uma profissão em que a maio
ria' dos funcionários são ho

mens, ela afirma que no início
foi difícil. Durante três meses

passou por treinamento e tes

tes. "Eles (outros motoristas)
veem a gente de forma diferen

te, como se a gente não fosse
dar conta, mas com o tempo
eles se acostumam", analisa.

Ela complementa que as

mulheres motoristas têm um

diferencial: são mais calmas,
simpáticas, tranquilas e cui
dadosas. liA mulher tem que
se sentir bem, tratar os outros

bem, ser honesta consigo mes

ma e com os outros ...
"

NO VOLANTE
Com bom humor,
Josiane trabalha

, como motorista há

quatro anos

Monte sua cesta - A Lu

zia Chocolate Caseiro ofe
rece mais de 50 itens, en

tre cenouras e corações de

chocolates, trufas dos mais
variados sabores, coelhos
e iguarias que só ela fabri
ca como os deliciosos "beijo
baiano". E todos esses itens

você pode levar montando
sua própria cesta na sede da

loja. Vale lembrar que todos
os chocolates da loja Luzia

Chocolate Artesanal podem
ser encontrados também
no estabelecimento Além d'

Gula, chocolateria e cafeteria

que' mantém em sociedade
com a filha Margarete.

Empreendedora

Carla: umamulher

de negócios
Carla daSilvaKienen, 31 anos,

é casada com Ramon Renan há
dois anos. Natural da cidade de

Anchieta, no Oeste do Estado,
mora em Iaraguá há quatro anos,
no bairro Centenário. Carlota
como é conhecida e gosta de ser

chamada, é mãe de Miguel de
um ano e meio. Ela adora dar

atenção e passar o tempo brin
cando com o filho.

Decidida, organizada e oti

mista, Carlota acorda sempre
às 6h para se arrumar e levar o
filho para a creche. Chega ao

trabalho às Bh e só sai depois
das 18h. Em casa, conta com os

serviços de uma diarista, que
trabalha uma vez por semana.

No trabalho, decidiu co-

meçar um negOCIO próprio..
Há aproximadamente um ano,

logo depois que Miguel nasceu,
montou a empresa no bairro
Centenário. "É um desafio mui
to grande, achei que seria fácil e
mais simples.Maspelo contrário,
é muita correria, mas ao mesmo

tempomuito prazeroso".
A empresa "Chie no Último,

Design e Eventos" faz cartões,
convites e lembranças persona
lizados para festas e casamen

tos. Hoje, Carlota tem uma loja
virtual e atende encomendas de
todo o Brasil. Ela adora o que
faz e se sente bem no trabalho.
IINão adianta ficar choramin

gando por aí, se algo não der

certo, bola pra frente".

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO: A Luzia Chocolate Artesanal élocalízada na rua José
Krause, 132, bairroVila Nova. Telefone: 47 - 3370-7621

Além d' Gula: Rua João Picolli, 165, Centro
Telefone: 47 - 3022-1220
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Nova diretoria assumeAcias
Entre os objetivos de
Ivandel Hambus está
o fortalecimento do
associativismo entre

o empresariado local

REGIÃO
Sarnira Hahn

Na noite de hoje, acontece
a solenidade de posse da

nova diretoria da Acias
.
(Asso

ciação Empresarial de Schro
eder), às 19h30. Ivandel Ham
bus, 36 anos, pós-graduado
em Finanças e Custos, é o novo

presidente da entidade. Natural
de Rio do Oeste, no AltoVale do
Itajaí, ele vive em Schroeder já
há duas décadas.

Na sua administração,
Hambus buscará crescimento
sócio-econômico para o mu-

liA quele que conheceu ape
rlnas a suamulher, e a amou,
sabe mais de mulheres do que
aquele que conheceu mil".

. (Leon Tolstoi)
Hoje é comemorado o Dia

Internacional da Mulher, uma
data para ser lembrada e come

morada. Já escutei aquela frase
mal intencionada: '� mulher só
tem um dia no ano, os outros

são para os homens". Admito

que considero esta frase muito
machista. Homens e mulhe
res . precisam uns dos outros.

Lembro-me daquela música
"Eduardo e Mônica" do Rena
to Russo que diz assim em dois

'"

I I

J

o leitor

Mulher
�.

Ea vida vertida no
ventre. E da vivência

a voz vibrante. Por
vezes é a volúpia vista
nas vestes. E outras da

virgindade virtuosa
vigilante. E no 'sabor
do vermelho vinho. Por
sua vitoriosa vontade. E

vigorosa virtude. Verifica
nossos vacilos e valida o

que é verdade. Quando
verbo é atitude. Quando
vocábulo, significado.
Quando vírgula,
serenidade. Quando
vogal, companheira de

braços dados. Verdade é

que para o homem. É vã a

vida e sem valia. Solitária
e vazia. Sem a tua valiosa .

companhia.

RubensMenezesRau,
funcionário público

ARISTON SAL JR

PLAN'OS lvandel Bambus quer aUmentar'o
número de associados e buscar mais w1ião

Caros homens, que tal surpreenderem
suas namoradas, esposas, amigas e

mulheres que fazem parte da sua vida'

. mulheres que curam com a for

ça do seu amor, / Também há
as mulheres que aliviam as do
res dos outros com a sua com

paixão, / Mulheres que cantam
o que sentimos, / Mulheres

que escrevem o que sentimos,
/ Mulheres que fazem' os ou

tros rir, / Mulheres batalha
doras' / mulheres talentosas,
/ mulheres que sofrem diante
das injustiças, / Mulheres que
sofrem diante de perdas inexpli
cáveis' / Enfim todas as mulhe
res são especiais.

Pablo Neruda escreveu certa
vez alguns versos sopre as mu

lheres: "Elas sornem quando

.
/

querem gntar / Elas cantam

quando querem chorar. / Elas
choram quando estão felizes
/ E riem quando estão nervo

sas. / Elas brigam por aquilo
que acreditam. / Elas andam
sem novos sapatos para suas

crianças poder tê- los. / Elas
vão ao médico com uma ami

ga assustada. / Elas amam

incondicionalmente. / Elas fi
cam contentes quando ouvem
sobre um aniversário ou um

novo casamento".
E para encerrar, usando

um pouco do meu lado saudo
sista, quando tinha meus 12 a

15 anos de idade, lembro-me

de assistir os filmes da Série
"Iornada nas Estrelas", jun
to com meu pai e meu tio, e

uma frase que o Capitão Kirk
diz em um dos filmes me

chamou a atenção: "Mundos
são conquistados, galáxias
destruídas, mas umamulher é
sempre uma mulher".

Feliz Dia Internacional da
Mulher! Caros homens, qtre
tal surpreenderem suas na

moradas, esposas, amigas e

mulheres que fazem parte da
sua vida, de diversas formas,
presenteando-as com uma

flor, ou com um "parabéns
pelo seu dia?".

nicípio, além de tentar atrair
mais associados, fortalecen- I

do os empresários da região.
Entre os planos de gestão,
está a realização de ações a

longo prazo.
No panorama atual, Ham

bus quer buscar a união dos

empresários e tornar a Acias
uma referência na região. Ele
acredita principalmente no tra

balho coletivo. "Hoje, o empre
sário que toma uma atitude so

zinho, de forma isolada, faz um
sentido. Mas, o empresário que
toma uma atitude em grupo
será um empresário totalmente
diferenciado, commais força".

Hambus explica que o mer

cado de Schroeder está volta
do para empresas de serviços e

tecnologia. Uma das ações que
fortaleceu essa característica
foi a implantação do Centro de
Ensino Técnico e Educacional
no ano passado.

onto de sta
Cristiano Mahfud Watzko, escritor

Mulheres!
versos: IIE todo mundo diz que
ele completa ela / e vice-versa,
que nem feijão com arroz".

Certa vez escutei uma fra
se de Ayrton Senna, em uma

de suas entrevistas, e que é

singela, apesar de poucos ho
mens assim pensarem. Porém

quem sabe um dia haverá um
mundo onde a maioria dos
homens pense de acordo com

esta bela frase, dita por um
dos melhores pilotos de Fór
mula 1 da história: "Paramim,
a mulher não é para exibir, é

para dar atenção e para amar".
O mundo é feito de vários

tipos de mulheres. / Existem as
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li.

DaCâmara ao governomunicipal
Debates online levantam
a questão: é certo um
vereador deixar a função
para assumir cargos?

VALE DO ITAPOCU

Pedro Leal

A difusão das redes sociais levantou um de
r\bate importante naúltima semana: afinal,
é correto o vereadorassumirum cargo no Exe
cutivo e abandonar a cadeira no Legislativo?
O assunto foi levantado no grupo "Iaraguá do
Sul- SC - ELEIÇÕES 2012", no Facebook, pelo
engenheiro civilOsmarGünther.

O temaganhou repercussão emmomen

to apropriado, às vésperas de titulares de
cadeiras na Câmara voltarem ao Legislativo
para tentar reeleição em outubro. "No meu
ver como cidadão, nós votamos em uma

pessoa ·para o cargo de vereador. O cara ser

eleito e não assumir ou abandonar o cargo
para trabalhar no Executivo é trair o eleito

rado", critica Günther.
Além disso, ele ressalta que os perfis

são diferentes. "Um legislador não é um

administrador. Creio que para assumir um

órgão público, no mínimo, é preciso de co

nhecimento em administração pública",
argumenta. Do ponto de vista legal, não
há nenhum problema em um vereador se

ausentar da Câmara para. assumir outra

função. Por ser um cargo de confiança, cabe
apenas ao Executivo a decisão de quem
deve ocupar as secretarias.

"O problema é que muitas vezes os parti
dos/parecem não ter noção da diferença que
existe entre as funções do Executivo e do Le

gislativo", alega Günther, reclamando da falta
de critérios na escolha dos secretários, e o que
considera um desrespeito com o eleitor. Em
todos os cinco municípios do Vale do Itapocu
há casos de vereadores que se ausentaram do

Legislativo para assumir cargos no Executivo.

Mudanças de função
Em Jaraguá, Isair Maser (PRB), conhe

cido como Dica, assumiu o Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto).
Em Guaramirim, Valdemiro Dalprá (PMDB)
atua como secretário da Agricultura. Em
Corupá, Alceu Moretti (PMDB) assumiu a

Saúde e os serviços dasÁguas da cidade. Em
Schroeder, Leonor Jacobi (PP) ficou apenas
30 dias naCâmara, antes de ocupar a Secre
taria de Obras e Serviços Urbanos. Em Mas

saranduba, foram duas ausências: primeiro
a vereadora Suzane Reinke (PSDB), esposa
do prefeito Mário Fernando Reinke (PSDB),
foi indicada para a Secretaria da Saúde,
e depois o seu suplente, Pedrinho Spezia
(PMDB) assumiu a pasta de Obras.

MARCELE GOUCHE

N'/lffi!!,�",h:�nlJ! '''1' ·i p.::lr> 'i;I-� t-..'f;F";'�.�··� !'J I" '11 'uI
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ONLINE ''Jaraguá do Sul- SC - ELEIÇÕES 2012"

foi criado para discutir a política da região

Um legislador não é um administrador.

Creio que para assumir um órgão público,
,no mínimo, é preciso de conhecimento

em administração pública
Osmar Günther, engenheiro civil

Grupo pedemaior participação
da comunidade jaraguaense
Criado pelo advogado Marcel

Salomon (PT), o grupo "Iaraguá do
Sul - SC - ELEIÇÕES 2012", busca
sanar uma insuficiência do debate

político na região. "Faltava algo que
nos desse a possibilidade de exter

nar nossas ideias, falar e opinar,
com liberdade", explica, notando

que o debate coletivo deve ajudar
na construção de uma cidade me

lhor. "O grupo foi criado para poder
suscitar conversas coletivas com

todos os pré candidatos, tanto à
Prefeitura quanto para à Câmara",
afirma.

Porém, a participação tem sido

limitada, analisa. Com cerca de 470

integrantes, são pouco mais de dez
usuários que participam ativamen

te das discussões. "O que eu tenho
visto é um debate de alto nível, mas
com poucas pessoas. Muitos têm

acompanhado a discussão, mas

não tem opinado", observa.

, ,

que planejaIl1
os eleitos em 2008

Vai ficar no Samae até o prazo li
mite para retornar à Câmara, no dia

6 de abril. Ele tentará a reeleição e

confirma o desejo de retornar à admi

nistração da autarquia após o período
eleitoral e ficar até o fim do ano. "Após
as eleições eu fico no Samae até o fim

do mandato, e depois disso devo con
tinuar na Câmara, se for reeleito".

Dico Moser

Pretende tentar a reeleição se o

partido assim aceitar. Fica na Secreta

ria da Agricultura até o" dia 6 de abril,
caso seja candidato. Se não for can
didato ficará até o fim do ano. Após a

eleição, a posição depende da decisão
do partido, embora planeje ficar na Câ
mara. "Se decidirem que é melhor que
eu fique na secretaria, eu retomo o car

go' mas isso depende do Executivo".

Valdemiro Dalprá

Retorna à Câmara dia 30 deste
mês. Ele planeja tentar a reeleição.
Dependendo da decisão da coligação,
deve ser candidato a vereador nova
mente. Não pretende retomar a se

cretaria após as eleições. A princípio
deve ficar na Câmara para o próximo
mandato. "Este mandato eu fiquei
mais corno secretário, e agora devo
servir ao Legislativo até o fim do ano".

Alceu Moretti

Retornará à Câmara dia 2 de abril.
Tentará a candidatura na majoritá
ria, para vice-prefeito. Até o fim do

ano, ocupa a cadeira de vereador

para garantir a continuidade dos

serviços públicos. "Não daria para
fazer muito retornando à secretaria

por poucos meses".

Leonor Jacobi

Fica até o final de março. Vai dis

putar a reeleição. Não sabe se retorna

à Secretaria de Saúde após o período
eleitoral. Planeja ficar na Câmara,
caso seja reeleita, mas se for indicada

para uma secretaria afirma que irá es

tudar a proposta, portanto pode deixar
o Legislativo novamente. "Tem muita

coisa que pode ser feita pela comuni

dade em uma secretaria no Executivo,
e outras trabalhando no Legislativo, en
tão vai depender do caso", afirma.

. Suzane Reinke
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asquete Ma culin

Cinco reforços para
as equipes de base

Atleta da Seleção Brasileira, da Maranhense
e pivôs de 2,03m estão entre os reforços

J��.�.ºAº-º.�º� .

Henrique Porto

Reforçado, o basquete mas

culino de Jaraguá do Sul se

prepara para estrear no Campe
onato Catarinense Sub 17. Ape
sar da nota oficial ainda não ter
sido publicada pela FCB, é qua
se certo que a equipe jogue em

casa na sexta e no sábado, res
pectivamente contra Balneário
Camboriú e Itajaí.

O técnico Milton Mateus
comemora o elenco montado

para esta temporada. "Ternos

condições de brigar por me-

dalhas nos estaduais SubIS
e Sub 17, além da Olesc e dos

Ioguinhos", afirma. A base da

equipe foi formada na região,
através do projeto Bola da Vez,
mas recebeu cinco reforços.

O principal deles é o alai
armador Thomas Larangeira,
ex-Criciúma, com passagem
pela Seleção Brasileira SubIS.
De Pomerode, chegam o pivô
Vinícius (2,03m) e o ala pivô
Andrey (l,90m). O pivô Paulo,
também de 2,03m, veio de Ioin
ville, mas se recupera de cirur

gia. Outro reforço é o alaipivô
Caio Pereira (l,85m), da Sele-

ção Maranhense, que se apre
senta na próxima semana.

O treinador também co

memora o fato de ter um local
fixo para treinos, o ginásio do
Beira Rio Clube de Campo. Por
outro lado, lamenta a perda
dos atletas Humberto Pache

co, Matheus Muller e Matheus

Basegio, que deixaram a equi
pe. 110 Humberto foi para Ioin-

'

ville, mas os Matheus deixaram
a equipe para trabalhar, uma
realidade que temos que con

viver em nossa cidade", diz.

Equipe deve
estrear pelo

Catarinense no
fim de semana.

ESFORÇO Vindo do basquete de Criciúma, Thomas aprimora a parte f'lSica

Coroa Bom de Bola--

Apedido, competição é antecipada
Atendendo ao pedido das

equipes, Fundação Municipal
de Esportes antecipou a rea

lização do 110 Campeonato
de Futebol Sete Sênior (Coroa
Bom de Bola), destinado aos
atletas a partir de 40 anos.

No ano passado, o evento

ocorreu nos meses de setembro
e outubro. Nesta edição, os jo
gos acontecem entre 2 de abril
e 31 dé maio. O período de ins-

crição finaliza no dia 20, com
o congresso técnico agendado
para o dia 22, às 19h, na Arena.

O regulamento e ficha de

inscnçao estão disponíveis
neste site da entidade, na aba
(Eventos 2012'. A ficha deve ser

preenchida e enviada para o

e-mail eventosI@fmejaragua
dosul.com.br, ou entregue pes
soalmente na FME, junto com

o cheque caução de R$ 400,00,

nominal à autarquia.
Haverá premiação para os

quatro primeiros colocados,
equipe mais disciplinada, arti
lheiro' atleta destaque e defesa
menos vazada. Não poderão

. participar da competição atle
tas punidos pela FME, Ligas
Jaraguaense e Pomerodense de
Futebol' ou qualquer entidade
municipal gestora de esporte
na região.

Guarami..im
DNULGAÇÃO/PMG

------��----�--------------------

OBRA A construção da arquibancada do Estádio
João Butschardt, em Guaramirim, está na fase de

estaqueamento. A obra custará cerca R$ 875 mil

aos cofres públicos. Os recursos são provenientes
do governo do Estado e da Prefeitura.

Tiro Olím ico

Samuel Lopes em seletiva
O atirador olímpico jaraguaense Samuel Lopes está no Rio

de Janeiro (RJ), onde participa até o dia 11 do evento que se

lecionará a equipe brasileira para disputar o Pré-Olímpico de
Londres. Lopes participa das provas de carabina deitado e cara

bina ar, sob a: orientação do técnico ucraniano Qleg Mikhailov,
uma das maiores referências mundiais namodalidade.

Hóquei
Disputa em
Curitiba

A equipe Aliens Roller Ho
ckey viaja para Curitiba (PR)
no fim de semana, onde dis

puta o Campeonato Interesta
dual de Hóquei Inline. Cinco
equipes participam da com

petição, sendo três paranaen
ses e duas de Santa Catarina.
Na primeira fase, as equipes
jogam entre si, em turno úni
co. Destes, os quatro melhores
avançam para as semifinais.

Corupá
Inscrições
abertas

A Fundação Municipal
de Esporte, Turismo, Cul
tura e Lazer de Corupá está
com inscrições abertas pata '

dois eventos. O Campeo
nato Interbairros de Futsal
aceita adesões até o dia 19.

Já as inscrições para o Cam

peonato de Bocha encerram
no dia 23. Nos dois casos,

\ não será cobrada taxa. In

formações no e-mail dme@
II 'c'Orupa.so.gov.br. I ! ,." ,I 'J I I

Canoagem

Etapa em
Schroeder
O Clube de Canoagem

Kentucky organiza a segunda
etapa da Copa Brasil de Cano
agem de Descida, que acon

tece no rio Bracinho (Schroe
der), nos dias 31 de março e lo

de abril. São aguardados cerca
de 100 canoístas, representan
do oito estados. A competição
é constituída por cinco etapas,
valendo como seletiva para o

CampeonatoMundial.

Rio Molha

Evento

beneficente
Os Dj's Alido Vertech,

Aga Maia (Megna), Maxin e

Ricardo Klug estão organi
zando um evento para be
neficiar o projeto social da
escolinha de futebol Estrelas
do Rio Molha. A apresen
tação acontece no dia 17, a

partir das 14h, no próprio
campo do Rio Molha. Não
será cobrado ingresso. O que
for consumido no bar, sérá a

renda do evento.
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Na Vila

Neymar
brilha naVila
Com um 'hat-tríck' de Ney
mar, o Santos venceu o Inter

nacional por 3 a 1 na noite de

ontem, em partida válida pela
Taça Libertadores. Leandro
Damião descontou. Com o

resultado, o Santos empatou
com o Inter em pontos (3),
mas assumiu a vice-liderança
do Grupo 1 no saldo de gols
(1 contra O). O The Strongest,
da Bolívia, é o líder com seis

pontos. O Juan Aurich, do
Peru, ainda não pontuou. No
dia 15, o Santos enfrenta o

IuanAurich no Peru (22h). No
dia seguinte, o Inter recebe o

The Strongest (l9h45).

Pacaembu

Sem sustos,
Timão vence
Com uma atuação segura
e um gol em cada tempo, o
Corinthians venceu o Nacio
nal (PAR) na noite de ontem,
no Pacaembu. Danilo abriu
o placar aos 38' do lo tempo,
depois que Liedson chutou
de longe e o goleiro Don
soltou a bola no pé do meia.
Aos 21' do 20 tempo, Jorge
Henrique marcou o segundo,
aproveitando um ótimo cru

zamento de Edenílson, após
jogada de velocidade pela di
reita. O Timão volta à c�mpo
pelá competição continental
no dia 14 (22h), no México,
onde enfrenta o CruzAzul.

. Copa do Brasil

Cruzeiro,Grêmio e
São Paulo vencem

Mineiros marcam 6 gols, gaúchos viram nos

acréscimos e paulistas obtém vitória magra

Agência Avante!
JARAGUÁ DO SUL vencer o River Plate. Almir Ser-
............................................................................................................................

os maiores vencedores da

Copa do Brasil foram os

principais destaques na rodada
de abertura da competição. Em
Rio Branco (AC), o Cruzeiro não

tomou conhecimento do Rio

Branco, vencendo por 6 a O e eli
minando a necessidade do jogo
de volta. Destaque para o ata

canteWallyson, autor de três gols
e de uma assistência. Com a vaga
assegurada na próxima fase, o

Cruzeiro aguarda a definição
do vencedor do confronto entre

Chapecoense e São Mateus, para
saber o adversário na segunda
fase da Copa do Brasil.

Em Sergipe, o Grêmio pre
cisou de muita paciência para

Europa
Um show de

LionelMessi
Quatro equipes já garan

tiram vaga nas quartas-de
finais da Liga dos Campeões.
O Milan foi à Londres na ter

ça - feira e acabou derrotado

por 3 a O pelo Arsenal. Como
havia vencido por 4 a O em

Milão, ficou com a vaga. Em

Lisboa, o Benfica bateu os

russos do Zenit por 2 a O, ga
rantindo a vaga por 4 a 3 no

placar agregado, Na tarde de

ontem, outros dois jogos. Os
cipriotas do APOEL continu
am surpreendendo a Europa
e eliminaram os franceses
do Lyon, nos pênaltis (4 a 3),
após vitória por 1 a O no tem

po normal. Já em Barcelona,
mais um show com a assi
natura de Messi. Ele marcou
cinco vezes na goleada do

Barça sobre os alemães do

Bayer Leverkusen, por 7 a 1.

"Vê-lo jogar é como ganhar
um prêmio", simplifica o téc
nico Iosep Guardiola.

gipe e Jonathan marcaram os

gols do time da casa, enquan
to o zagueiro Fernando Belém

(contra), Kleber (no último

minuto) e Bertoglio (nos acrés
cimos) viraram a partida. Com'
o resultado, o tricolor gaúcho
não eliminou a necessidade do

jogo de volta. Com o placar de 3

a 2 fora de casa, o Grêmio pode
vencer, empatar ou perder por
1 a O e 2 a 1 para avançar. Quem
passar pega o Ipatinga (MG),
que derrotou o Real Noroeste

(ES), fora de casa, por 2 aO.
O São Paulo foi para Belém

disposto a eliminar o jogo de

volta, mas falhou na missão.

Em uma atuação fraca, os co

mandados de'Emerson Leão

venceram o Independente por

1 a O, gol marcado pelo coringa
Cícero. O time da casa lamen
ta um gol anulado pelo árbitro
Suelson Medeiros, que poderia
ter mudado a história do jogo.
O segundo confronto ocorrerá
no Morumbi na próxima quar
ta-feira, a partir das 19h30. O
vencedor deste duelo enfrenta

quem passar de Aquidaunaen
se (MS) e Bahia de Feira de San
tana (BA). Na partida de ida deu
Aquidaunaense, por 1 aO.

Três jogos complementam
a rodada na noite de hoje. Em
Iundiaí, o Paulista recebe o Goi

ás (l9h30). O Vitória vai ao Ser

gipe enfrentar o São Domingos
(20h30). Já a Portuguesa encara o
Cuiabá, noMato Grosso (2Lq.50).

Confira os

resultados da

Copa do Brasil
no Tabelão.

MANU FERNANDEZ!AP

RECORDE Com cinco gols em wn único jogo,
Lionel Messi entra para a história da Liga

Argentina
Flu cala La
Bombonera

O Fluminense não se inti
midou em La Bombonera
e venceu o Boca Iuníors na
noite de ontem por 2 a I, em

partida válida pelo Grupo 4

da Libertadores. Bastaram 9
minutos para que Fredmar
casse o primeiro, de cabeça,
após cobrança de falta de
Deco. O Boca empatou no
primeirominuto do segundo
tempo, com Leandro Somoza.
Aos lO', Deco marcou o seu.

No contra ataque,Welling-
. ton Nem faz grande jogada e

cruzou na área para o meia,
que finalizou e contou com a

falha do goleiro Orión.

I

,. �
(18fase)
• 6/3 - u. Espanola 1 x1 U. Católica

• 6/3 - Vasco 3x2 Alianz;:t lima
• 6/3 - Peiíarol1 x1 Universidad de Chile

• Ta a Libertádores

• 7/3 - Deportivo Quito 3x1 Vélez Sarsfield

• 7/3 - Boca Juniors 1 x2 Fluminense

• 7/3 - Corinthians 2xO Nacional (PAR)
• 8/3 -19h30 - Flamengo.x Emelec
• 8/3.- 21h45 - G. Cruz x Atlético Nacional

• Liga dos Campeões

(� fase - Jogos de volta)
• 6/3 - Arsenal 3xO Milan*

• 6/3 - Benfica* ,2xO Zenit

• 7/3 - APOEL* (4) 1xO (3) Lyon
• 7/3 - Barcelona* 7x1 Leverkusen

*classificado às quartas-de-finais

• Copa do Brasil

(1lfase - Jogos de iii)
• 7/3 -, Boavista (RJ) OxO América (MG)
• 7/3 - Gama (DF) 0x2 Geará (CE)*
• 7/3 - Luverdense (MT) 2x2 Paraná (PR)
• 7/3 - S. Correa (MA) 2x1 Atlético (PR)
• 7/3 - Real (RR) OxO Remo (PA)
• 7/3 -� (MS) 1xO B. Feira(BA)
• 7/3 - Trem (AP) Ox5 ABC (RN)*
• 7/3 - R. Noroeste (ES) 0x2 lpatinga (MG)*
• 7/3 - Espigão (MS) 1 x3 Paysandu (PA)*
• 7/3 - Gurupi (TO) Ox1 Atlético (GO)
• 7/3 - Operário (PR) Ox4 Juventude (RS)*
• 7/3 - Brasiliense (DF) 2x0 Guarani (SP)
• 7/3 - Horizonte (CE) 2x0América (RN)
• 7/3 - Rio Branco (AC) 0X6 Cruzeiro (MG)*
• 7/3 - River Plate (SE) 2x3 Grêmio (RS)
• 7/3 - Independente (PA) 0X1 São Paulo (SP)
• 7/3 - Auto Esporte (PB) Ox3 Bahia (BA)*
• 7/3 - Comercial (PI) 2x3 Fortaleza (CE)
• 7/3 - Penarol (AM) 1 x2 Santa Cruz (PE)
• 8/3 - 19h30 - Paulista (SP) x Goiás (GO)
• 8/3 - 20h30 - S.Domi� (SE) xVilólia (BA)
• 8/3 - 21 h50 - CuiaOO (M1) x Portu!JjeSa (Sr?
*classificado sem jogo de volta

• Torneio de Verão

(1 a fase -1r'/1r' rodadas)

• 6/3 - PQN 4x4 Cival

• 6/3 - Coremaco 4x3 Kiferro

• 6/3 - Rio Hem 7x9 Ideal

7/3 - Global Pisos 4x6 Néki

• 7/3 - Cival 3x9 Kaiapós
• 7/3 - PQN 8x3 Senem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Secretarias da Saúde
e Educação se unem

para realizar ações
de prevenção à

doença na infância
e na adolescência

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

Tita Pretti

"

Qual a quantidade de açúcar
e sal que podemos comer

durante o dia?" Essas e outras

dúvidas puderam ser respondi
das a 62 alunos da quinta série
do ensino fundamental da Es
cola Vitor Meirelles, no bairro
Três Rios do Norte.

Na manhã de ontem, os es

tudantes participaram de uma

palestra com nutricionista so

bre-alimentação saudável, pro
movida. pelo Programa Saúde
da Escola (PSE). A ação faz par
te da Semana Nacional de Mo

bilização Saúde na Escola, pro
movida pelo governo Federal,

. de 5�a 9 deste mês.
Além de orientações sobre

a alimentação, os alunos tam

bém foram instruídos a adotar
hábitos mais saudáveis, como

,

(
) ;

praticar esportes, ao invés de

gastar tanto tempo em frente
ao videogame, computador e

televisão. A palestra também
ocorreu à tarde na Escola Ribei
rão Cavalo, no bairro Ribeirão

Cavalo, para 70 alunos.
E a lição foi aprendida:

Acácio Joaquim Salgado, 11

anos, disse que agora não vai
mais comer alimentos gordu
rosas, como pizza, batata fri
ta e hambúrguer. "Agora vou

tentar comer mais legumes e

verduras", garante.
Já Alessandra Gonçalves

da Luz, 9 anos, contou que vai
tentar mudar alguns hábitos.
"Vou pedir para minha mãe

sempre fazer o hambúrguer
assado, e não frito. É bemmais

saudável", afirma.

Vou pedi� para
minha mãe sempre
fazer o hambúrguer

assado, e não
,

frito -. E bem mais
saudável.

Alessandra Gonçalves
da Luz, 9 anos

MARCELE GOUCHE

ATRASO
.

Recuperação dos dias de aula perdidos
irá acontecer durante o recesso escolar de julho

fll

I

Por uma alimentaçãomais saudável
•

MARCELEGOUCHE

ORIEN1.�CÃO Alunos tiraram dúvidas sobre como se alimentar-melhor
_,

-

revençao

Mais ações programadas para a semana
Hoje, às 8h, agentes comunitários do posto de

saúde de Nereu Ramos e uma equipe do Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional, vão à Es
cola Ribeirão Cavalo pesar e medir os alunos.

Amanhã, às 8h, é a vez dos alunos da EscolaVí
tor Meirelles passarem ·pelas medições. Sexua
lidade e preventivo de colo de útero também
serão discutidos com alunos e suas mães.

Alegria navolta às aulas
na Lauro Zímmermann

Ontem, o clima era de eu

faria no primeiro dia de aula
na Escola Estadual Lauro Zim

mermann, em Guaramirim.
São 572 alunos que iniciam o

ano letivo com 13 dias letivos
de atraso, que serão recupera
dos durante o recesso escolar.

A aluna do quarto ano do
ensino fundamental, Daiane
Nunes da Silveira, 9 anos, disse
que estava sentindo falta dos

colegas. Já amãe dela, a costu
reira Helena Bernadete Peter

son, 36 anos, avaliou a demora
.

da volta às aulas: "É um absur-
,

.

do. As crianças agora não terão
férias, o ritmo vai ser muito

puxado sem um descanso".
Já � estudante do sexto ano,

Mirian Tomé, 12 anos, contou

ofereça riscos aos estudantes
Conforme Guerra, os próximos
passos são a conclusão da cons

trução de cinco salas de aula,
depoismais quatro salas, a nova
cozinha e a reforma do ginásio.
A previsão é de que a obra seja
concluída até maio. O investi
menta para realização das me
lhorias é de R$ 1,4 milhão por
parte do governo do Estado.

que não se importa em ir para a

escola durante o recesso: "É me

lhor recuperar nas férias do que
reprovar. Agora estou feliz, senti
falta dosmeus amigos e das aulas
de LínguaPortuguesa", afirmou.

Segundo o diretor daLauro
Zimmermann, Ronaldo Guer

ra, o primeiro dia letivo teve

ausência de aproximadarnen
te 15% dos alunos no- perío
do da manhã, provavelmente
ocasionada pela confusão ge
rada com os adiamentos do

prazo de início.
Agora, a continuidade das

obras de reforma e ampliação
da escola será feita em etapas,
com tapumes instalados, para
que a movimentação dos fun
cionários da empreiteira não

Não há previsão
de retorno dos

. alunos do período
noturno, que estão

provisoriamente na
Escola Almirante

Tamandaré.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Faleciroentos
• Faleceu às 3h30 de ontem o Sr.
Carmo Barndt, com idade de 76

anos. O sepultamento foi realiza
do ontem às 17h, saindo o féretro
da CapelaMortuária Maria Leier,
seguindo após para o Cemitério

Municipal da vila Lenzi.

Camam Administradora e Participações
Ltda., comunica que requereu junto à

FUJAMA(Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente), o Licenciamento Ambi

entai de Operação ( LAO ), para a ativi
dade de Loteamento, com localização à
Rua 60 - Joaquim Francisco de Paula -

Bairro Chico de Paulo - Jaraguá do Sul
- SC, Matrículas Imobiliárias 31.510, do
empreendimento denominado Loteamen
to Guilherme Menegotti. O prazo para im

pugnação junto a FUJAMA é de 20 dias
corridos a partir da data desta publicação,
sendo que o licenciamento será conce

dido se atendida a legislação ambiental

MARISOL S.A.

Companhia Aberta - CVM n° 8486
CNPJ n° 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas da Marisol S.A. a reunirem-se na sede social da Companhia, na Rua
Bernardo Dornbusch, nº 1300, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), no dia 28 de março de 2012 às 13hOOmin.,
com o objetivo de: A - Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Examinar e deliberar acerca do Relatório da

Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho

Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2011; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício; 3. Aprovar o Orçamento de Capital para o exercício 2012; 4. Fixar a remuneração global dos
Administradores; 5. Eleger os membros do. Conselho Fiscal e fixar a remuneração; B - Em Assembleia
Geral Extraordinária: 6. Aumentar o Capital Social de R$ 250.000 -.000,00 (duzentos e cinquenta milhões
de reais) para R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais), mediante a incorporação
de reservas, sem aumento do número de ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto

Social; 7. Definir os jornais para as publicações legais. Informações Adicionais: Todos os documentos
e informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos acionistas, em especial a proposta da

administração quanto às matérias a serem deliberadas, encontram-se a disposição na página da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
(www.marisolsa.com.br).nainternet. Documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos
à Assembleia: a) Os titulares de ações nominativas deverão apresentar Carteira de Identidade; b) Os
titulares de ações escriturais ou. em custódia deverão apresentar Carteira de Identidade e comprovante
expedido pela Instituição Financeira depositária; c) Os titulares de ações ao portador deverão apresentar
certificado ou documento de depósito expedido pela Instituição Financeira depositária. Os acionistas podem
se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da
companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei 6.404/76 e na Instrução
Normativa CVM 481/2009.

Jaraguá do Sul (SC), 06 de março de 2012.
A ADMINISTRAÇÃO

IA
Mcnsot

III ···abrasca•••
••• companhia associada

Informa abertura de processo seletivo

Area/ Requisito Cidade Inscrições e informações
ATIVIDADE FISICA: Nível superior completo
Educação Física (Bacharelado); Inscrição no

Habilidade com Ginástica. CH: 44h/semanais.

em

CREF;

ATIVIDADE FISICA: Nível superior completo em

Educação Física (Bacharelado); Inscrição no CREF;
Habilidade com Natação ou Hidroginástica.
CH: 44h/semanais.
INSTRUTOR DE CURSOS: Formação em Inglês ou

Licenciatura em Letras; Fluência no Idioma; Habilidàde
na área de ensino da língua; Afinidade para trabalhar
com diversas idades.

JARAGUÁ

DOSUL

Por meio do site até

dia 14/03/2012

ATENDENTE DE A & B - Lanchonete: Ensino médio

completo. Atuação no atendimento _ao público. Noção de
informática. CH: 44 h/semanais.

JARAGUA

DOSUL

Comparecer dia 14/03/2012
às 10h, no SESC Jaraguá
do Sul, para entrega de
currículo e rova escrita.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site
www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco.

OBJETO: contratação de Prestação de Serviço do Profissional Psicólogo, a fim

de atender o Projeto Oficina de Skate 2012 da Secretaria Municipal de Saúde e

Assistência Social, Projeto do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
do Setor de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 26 de março de 2012 às

08h45min.
Abertura do Processo: 26 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, 08 de março de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2012 - FIA

PROCESSO LlCITATORIO N°. 02/2012·FIA··
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/SC

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do

Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
HANZ GAEDKE, CI n> 54.402-7 SESP-SC, CPF

n° 104.364.489- 04 comerciante aposentado e sua

esposa IRMA GIESE GAEDKE, CI n" 412.107-4 /.
SESP-SC CPF n- 494.946.359-49, do lar, brasilei- SrrlJAÇlio

n.,,&;.!.

ros, casados pelo regime da Comunhão Universal

de Bens, anterior à vigência da lei n= 6.515/77, residentes e domicili

ados na Rua 802 - Alberto Utpadel, n- 1541, Bairro Barra do Rio Cerro

II, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, apro
vado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, conforme certidão n-

156/2011, expedida em 01/06/2011 e reavaliada em 14/11/2011, Proc.

N° 33996/2011, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil,
Valdir Klemann, CREA n- 12531-9,. ART n° 4053089-3 o desmembra

mento é de caráter residencial, possui á área total de 8.815,60 m", sendo
constituído de 2 (duas) parcelas e remanescente. O prazo de impugnação
por terceiros é de 15 dias, contados da data da ultima publicação do pre
sente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Rua barão do Rio Branco, n-

414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/Se. JARAGUA DO SUL, 03 de Março
de 2012. A OFICIALA

Apontamento: 203410/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDAME Endereço: RUADOS IMIGRANTES
500 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Credor: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 12083-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 92,97 - Data

para pagamento: 13/03/2012-Valor total a pagarR$169,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 92,97
- Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,83

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

MOHR OficialaISA MARTA ZIEMANN, do

EDITALDE INfIMAÇÃoDEPRarFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável. segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, parapagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:
Apontamento: 203431/2012 Sacado: AGM RESTAURANTE IlDAME Endereço: R BERNARDO DORN
BUSCH 701 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO

ITAJAI-VlACREDI Portador: BYI'ECOM SISTEMAS E SE Espécie: DMI - N° Titulo: 193/0001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 335,00 - Data para pagamento: 13/03/2012- Valor total a pagar R$408,50
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 335,00 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 202899/2012 Sacado: ALEXANDRE RICARDO SCHWARZ Endereço: RUA ANO BOM
3069 - CORUPA-Se - CEP: 89280-000 Credor: LUCAS DUTRAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0117005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$12P,00 - Data para pagamento: 13/03/2012-Valor total a
pagar R$232,16Descrição dos valores: Valor do título: R$120,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 203429/2012 Sacado: BOM GUSfARE IND DEALIMENTOS IlDA Endereço: RMAXWI
!..HEM 729 - Jaraguá do sul-se - eEP: 89256-000 Credor: MR EMBAIAGENS IlDAME Portador: - Es- .

pécie: DMI - N° Titulo: 3656S1/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$211,51 - Data para pagamento:
13/03/2012-Valor total a pagarR$284,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 211,51 - Juros: R$ 0,56
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 203509/2012 Sacado: CHARLES RODRIGUES DE OUVEIRA Endereço: RUA ERNFSID
LESSMANN, 130 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BANCOPAULISTAS/A Portador: - Espécie: CEI - N°
Titulo: 13-94003/07 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.097,14 - Data para pagamento: 13/03/2012-
Valor total a pagarR$1.764,86Descrição dos valores: Valordo título:R$I.097,14 - Juros: R$ 593,55 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 203456/2012 Sacado: DUTECH INDUSIRIAL SERVIeE IlDA Endereço: RUA DOS
IMIGRANTES 500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-500 Credor: CAROL COMEROAL CATARINENSE
DE ROlAMENTO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 13806 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
137,60 - Data para pagamento: 13/03/2012- Valor total a pagar R$213,60 Descrição dos valores: Valor
do título: R$137,60 - Juros: R$ 0,27 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 203408/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDAME Endereço: RUADOS IMIGRANTES
500 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 150024-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 97,00 - Data

para pagamento: 13/03/2012-Valor total a pagarR$173,44Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 97,00
- Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,83

Apontamento: 203409/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDAME Endereço: RUADOS IMIGRANTES
500 - Jaraguádo sul-se - CEP: 89254-430 Credor: SIPAR COMEROODEPARAFUSOS E FERRAMENTAS
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 11763-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 229,93 - Data

para pagamento: 13/03/2012- Valor total a pagar R$307,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$
229,93 - Juros: R$ 2,14 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 17,83

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATNADO BRASIL - ESTADO DE SANfACATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL- se
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

.

Apontamento: 203476/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS r.:rpA ME Endereço: RUA DOS IMIGRAN
TES 500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: GUARAAIIT INFORMATICA IlDAME Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 00157 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 766,00 - Data para pagamento:
13/03/2012-Valor total a pagarR$843,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 766,00 - Juros: R$1,53
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 203477/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS IlDA ME Endereço: RUA DOS IMIGRAN
TES 500 SAL 15 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: HARD COM FIXADDORES RESINAS IlD
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 022220/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.453,76 - Data

para pagamento: 13/03/2012- Valor total a pagar R$1.540,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.453,76 - Juros: R$10,66 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$17,83

Apontamento: 203241/2012 Sacado: EMERSON SANTOSDE SOUSA Endereço: RUA AlFREDO SHU
MANN 77 - Iaraguã do Sw-SC - CEP: 89253-150 Credor: IMOBIllARIA CIZESMOB IlDA Portador: - Es

pécie: DMI - N°Titulo: 09/2011004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.000,oo - Data para pagamen
to: 13/03/2012-Valor total a pagar R$1.078,SODescrição dos valores: Valor do título: R$1.000,oo - Juros:
R$ 4,;J3 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 203440/2012 Sacado: IN MAQUINAS EMANUfENCAO IlDA-ME Endereço: RUA PAU
W EGGERf 367 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-770 Credor: INOX DO BRASIL COMEROO DE ACO
IlDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 022614/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 141,00
- Data para pagamento: 13/03/2012-Valor total a pagar R$223,28 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 141,00 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 203441/2012 Sacado: JONAlHAN GRINN Endereço: RUA HENRIQUE PASSOLD 125
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-060 Credor: UNIVERSO DOVIDRACEIRO FERRAGENS PARAVIDRO
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8765 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.658,00 - Data

para pagamento: 13/03/2012-Valor total a pagar R$2.737,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.658,00 - Juros: R$ 5,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 16,27

Apontamento: 203363/2012 Sacado: JOSE CARWS CAUS RIBEIRO Endereço: RUa JORGEVERBINEN,
WI'E 11 - FSfRADA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-372 Credor: INFRASUL - INFRAES
lRUfURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0171459018 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$186,67 - Data para pagamento: 13/03/2012- Valor total a pagarR$262,77 Descrição
dos valores: Valor do título: R$186,67 - Juros: R$1,18 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 203481/2012 Sacado: LFANDRO MARTINS Endereço: AV. PREEWALDEMAR GRUBBA,
1311 SL 13 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor:V SV COM DETECIDOS IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 1/-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 680,00 - Data para pagamento:
13/03/2012- Valor total a pagarR$755,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 680,00 - Juros: R$1,81
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 203461/2012 Sacado: UON COM. DE TINTAS E FERRAGENS ITDA Endereço: RUA
HEINRICHAUGUsr LESSMANN, 127 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor:VIDEXCOMERCIO
DEARTIGOS ESPORTIVOS IlD Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000738 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 2.512,50 - Data para pagamento: 13/03/2012- Valor total a pagar R$2.609,05 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.512,50 - Juros: R$19,26Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 203494/2012 Sacado: UON COMEROO DE METAIS IlDA. Endereço: RUA ALWIN
KOCH 1559 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-210 Credor: TRIFEM INDMECANICAIlDAEPP Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 000227 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.750,00 - Data para pagamento:
13/03/2012- Valor total a pagar R$4.852,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.750,00 - Juros: R$
25,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 203082/2012 Sacado: MARIA SALIITE DA SILVA Endereço: RUA JEFERSON MACHADO
155 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-351 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
998516821-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.481,95 - Data para pagamento: 13/03/2012-Valor
total a pagarR$1.812,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.481,95 - Juros: R$ 255,88 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 203228/2012 Sacado: MARli DOS SANTOS PONSIEIN Endereço: ROLIMPIO JUNKES
110 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-700 Credor: OESA COM E REPRES IlDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 2196369U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 106,56 - Data para pagamento:
13/03/2012-Valor total a pagarR$100,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 106,56 - Juros: R$ 0,42
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 203285/2012 Sacado: RFSIDENOAL VANCOUVER Endereço: RUA PEDRO GONZAGA
134 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-320 Credor: CIVAL CONFECCOES E CALCADOS lIDAME Porta
dor: ELEfRONICA JARAGUAENSE Espécie: DMI - N°Titulo: 0720/C - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.700,00 - Data para pagamento: 13/03/2012- Valor total a pagar R$1.768,27 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.700,00 - Juros: R$ 5,10 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 203083/2012 Sacado: SILVANO DAI1AZEN Endereço: RUAWALDEMAR RAU 1080 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89254-260 Credor: BVFINANCElRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
131027006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$2.388,56 - Data para pagamento: 13/03/2012-Valor to
tal a pagarR$3.l46,62Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.388,56 - Juros: R$ 682,33 Emolumentos:
R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 203457/2012 Sacado: somT.M. RODRIGUES Endereço: RUAMAXIMlNO BEBER 130 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-250 Credor: OESACOM E REPRES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 2205958U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$107,23 - Data para pagamento: 13/03/2012-Va
lor total a pagarR$202,16Descrição dos valores: Valor do título: R$107,23 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
08/03/2012. Jaraguádo Sul (sq, 08 de
março de 2012.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22

,,.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICIDADE 1241 QUINTA-FEIRA,8 DE MARÇO DE 2012
. www.ocorreícdopovo.com.br

benefício da P oliane ra e da Irvi ia!
PHOUANEGRA
Extraída de uma planta indígena e utilizada há séculos como bebida
medicinal, a Pholianegra é o fitoterápico indicado para quem quer
perder peso e diminuir medidas.
A 'Pholianegra age na saciedade, �udando a retardar o
esvaziamento gástrico, ou seja, a comida demora mais a sair do
estômago para o intestino, assim não se sente fome por mais
tempo do que o normal. Além de possuir efeito diurético, reduzir
os níveis de glicemia no sangue e aumentar o HDl (colesterol
bom), também acelera o metabolismo, ou seja, acelera o gasto
energético e a queima de gordura, o que .contribui muito para a
perda de peso.

Benefícios:
- Retarda o esvaziamento gástrico, provocando a sensação de
saciedade.
- Queima gordura localizada, principalmente na região abdominal.
- Diurético.
- Reduz a formação de celulite.
- Antioxidante.
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IRVINGlA GABONENSIS
A Irvingia gabonensis é um fitoterápico obtido do caroço da manga
africana, que �uda a prolongar a sensação de saciedade, diminui o
apetite e faz com que a ingesta alimentar seja menor.
Beneficios:

- As fibras presentes na fruta diminuem a fome e estimulam o

funcionamento do intestino.
- Possui Gomponente.s de ação lipolítica, ou seja, �udam na (lUeima .

de gordura. Além de ajudar no emagrecimento e controle de �eso.
- Estudos cómprovaram que a irvingia gabonenses ajuda no

controle de deslipidemias, reduzindo o colesterol LDl e
triglicerídeos e melhorando os níveis do colesterol HDl, assirr Gomo
reduz os níveis de glicose no sangue. .
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8 de março, dia internacional
da nosso eterna musa inspiradora
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Uma hornencqern da Caraguá Auto Elite
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BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000 C:, Caraguá Auto Elite
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A escolha perfeita
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