
Defensoria pública.
OAB da região decide
paralisar os serviços

Advogados que atendiam pessoas sem condições financeiras reclamam dos
sucessivos atrasos nos pagamentos dos honorários por parte do governo

.

do Estado. Dívida histórica em Santa Catarina chega a.R$ 90 milhões.
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Evento estámarcado para
esta sexta-feira, às 5h, no
morro do Rio Molha. Cerca
de cincomil fiéis devem
relembrar os caminhos

pelos quais Jesus Cristo
passou antes de ser
crucificado. Página 20
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Ttida seXta-feira encartada aqui noOCP

Trâ:osi
EDUARDO MONTECINO PRF aumenta

a fiscalização

Em noite inspirada do goleiro Chico, a equipe de Marechal Rondon segura a CSM!Pré-Fabricar
e ·quebra os 100% de aproveitamento dos jaraguaenses em casa. Página 22

AOperação Semana Santa,
da PolíciaRodoviária
Federal, iniciou hoje e se

estende até ameia-noite
de domingonas rodovias.
Fiscalização terá reforço
no efetivo. Página 23

Feriado

o que abre e
o que fecha
Nesta Sexta-Feira Santa,
os serviços públicos da
região serão oferecidos
em regime de plantão.
Comércio atende apenas
no sábado. Página 19 .
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Desde 198�IRresta.;
relevantes serviços de
apoio para as empresas da

r�gião� atuando em UIDa
I' I· ,are:âmtiito"lsensfveL
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a tributação a ummaior

percentual de conteúdo
nacional no produto final;
Se vai funcionar, isto é
outra questão.

Excesso
de liquidez
A grande preocupação
dos países em
desenvolvimento

que participam do
encontro - do que se

convencionou chamar de
Brics - é com o excesso

de liquidez no mercado
internacional. Estes países
em desenvolvimento,
por causa da dinâmica
de suas economias,
atraem um volume
de recursos .que está

pressionando a valoriZação
de suasmoedas e, por
isto, reduzindo sua

comperitívídade. Este é o
caso não só do Brasil mas
também da Rússia, Índia,
China eÁfrica do Sul.

Recorde
Em fevereiro, o governo
federal arrecadou quase
R$ 72 bilhões, o que é.um
novo recorde para o mês.
Como se pode observar, ""

as desonerações não
estão causando impacto
significativo.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

o pacote do gove,rno
Como antecipado por esta coluna, o

governo adotou uma série de medidas

para estimular a economia. Lembrando

que, como os decretos ainda não foram

publicados e existem pontos dúbios. As

principais medidas são:
1 - Os setores: têxtil, confecções, couro e

calçados, móveis, mecânico, plásticos, na
val, aéreo, materiais elétricos, autopeças,
ônibus, hotéis, tecnologia de informação,
call center e chips deixam de contribuir com
20% de INSS sobre a folha de pagamento e

passam a contribuir com alíquota de 1% a

2,5% sobre o faturamento (atualmente o

setor de confecção paga alíquota de 1,5%
sobre o faturamento.) As exportações serão

descontadas do faturamento das empresas.
2 - Redução de até 30 pontos percentuais
no IPI para os veículosmontados com peças
brasileiras. Haverá pontuação para o índice
de nacionalização.

3 - Equipamentos e investimentos em por
tos e ferrovias terão redução no imposto de

importação, IPI, Pis e Cofins.
4 - Prazos diferenciados para o recolhi
mento de PIS e Cofins para cinco setores

industriais: têxtil, confecção, autopeças,
calçados e móveis.
5 - Incentivos no Imposto de Renda para \

pesquisas sobre o câncer, tanto para pessoas
físicas como jurídicas.
6 - Instalação de 19 câmaras de competitivi
dade, onde terão assento representantes de

empresas e trabalhadores (o início de um

processo de construção de uma política in

dustrial).
7 - Banda larga parametade das casas nas ci
dades e 15% nas áreas rurais em 2014. Deve
rão ser 60 milhões de brasileiros com acesso

à internet móvel (atualmente, as empresas
de telefonia estão retendo investimentos no

aguardo destas medidas de incentivo.)

DIVULGAÇÃO

écio da ilva
A Confederação Nacional da Indústria
(CNI) acolheu a indicação da Federação
das Indústrias (Fiesc) e vai conceder
a Ordem do Mérito Industrial da
CNI, mais importante condecoração
da indústria brasileira, a Décio da
Silva, presidente do conselho de

administração daWeg. A notícia foi
levada aSilva pessoalmente pelo
presidente do Sistema Fiesc, Glauco José
Corte. A Ordem do Mérito Industrial
da CNI foi criada em 1958. Neste

ano, somente nove industriais serão

.agraciados em todo o país.Trata-se de
uma honraria das mais relevantes para
este empresário, que não apenas deu
continuidade ao trabalho iniciado por
seu pai com seus dois sócios. Durante
a sua gestão, aWeg alcançou novo
patamar no mercado internacional.

Boeing no Brasil
A gigante do setor de aeronáutica anuncia a instalação de um
centro de pesquisas em São Paulo, em um movimento que tem diversas

facetas. O Brasil possui pessoal altamente qualificado neste setor por
conta dos formados pelo ITA e outras instituições de ponta. Já firmou
um acordo de cooperação com a Embraer na área dos biocombustíveis
e está de olho no fornecimento dos jatos para a FAB. Para o país é uma

ótima notícia, mas a Embraer deverá perder profissionais.

Posição
do governo
o pacote do governo em

atenção às antigas demandas
do setor industrial deverá
sermelhor analisado após
a publicação de toda a

regulamentação. Num
passado recente, o governo
tem sido pouco claro nesta

regulamentação e isto tem

trazido muitas dúvidas na
sua aplicação. Ainda assim,
numa leitura rápida, podemos
dizer que os setores mais
intensivos em mão de obra e

voltados para a infraestrutura
estão sendo adequadamente
atendidos. Algumas empresas
muito exportadoras - como

no setor calçadista - estarão

praticamente isentas de
recolhimento de INSS.

Empresas que estão construindo

portos e ferrovias também
terão grande aUXI1io. Enfim,
diversos setores terão incentivos
bem relevantes.

o pacote
.,.

e a regIao
Diversas empresas de nossa

região, como indústrias têxteis,
de móveis, de confecções, de
material elétrico, indústria
mecânica e plásticos estão
contempladas no pacote de
medidas do governo. O grau de
influência nos negócios de cada

empresa ainda precisa sermelhor

conhecido, mas, com certeza,
deverá trazer um novo ânimo

para estes setores.

Cesta básica
Uma ótima notícia para a

economia é a queda no valor
da cesta básica em São Paulo

que, conforme Dieese/Procon,
chegou a 0,52% entre 16 e 22 de

março. A queda acumulada no
mês de março chega a 1,53%
e, portanto, está finalmente
ajudando na queda da inflação.

1�/*!7r'1�"" "·C"-"�··ú'l! "I'�"("IB iL-' <1."'"
'

PERI'ODO
. "U.;iJ//I .. 'Iíl••lhl .�1fl",�' ,,!lI,1.. ,"1Ji,:�u.;;l/J INDICE

./

.����� �?7..��o ?:��.9..g:.�g �.� .

TR 0,020% 4.ABRIL.2012
....................................................................................................................................................

- , .

CUB 1.136,34 ABRIL.2012
.

.

BOVESPA *-1,18% 5.ABRIL.2012
..................................................................................... , .

NASDAQ 1,37% 4.ABRIL.2012

ÁÇÕES
.. · .. · .. ············

·····PETR'4:········ ··22':50·····
.. ·····

�3)500;�·
.. ·········· .. ······ .

VALE5 41,84 -1,82%
BVMF3 11,61 -2,24%

..................................................................................................................................................................
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LOTEBI.AS
Amealhando bilhões COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT ... -2,07%
OURO .. 0%Através de alguns lances que não são de sorte, o

banqueiro André Esteves conseguiu deslanchar o BrG
Pactual e agora se prepara para um IPO - oferta pública
inicial de ações -, que poderámovimentar mais de R$ 4

bilhões. Se tudo der certo, Esteves vai subir mais alguns
postos no rankíng dos mais ricos do planeta.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1060
PRIMEIRO SORTEIO
07 - 32 - 34 - 35 - 37 - 47
SEGUNDO SORTEIO
03-04-09-32-38-44

QUINA'
SORTEIO N° 2864
21 - 35 - 66 - 71 - 76

US$ 123,900
US$ 1620,730

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
·····'1r· .. ·•············· .. ···· ··· .. · .. ············ · .. ·

.

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8266 1,8281 t: 0,05%

·p.9.�A�:.f.���:$.�º::(�t�(�.�).::::::::::::�.??�§2·: :·::::::::�:�·�:�§2 .. ::::: .. :.��::·§��::::·:::.::
�.lJ.ª.9...(��.ª.�)............. . ?!.ª.�ª.ª ?!.�.Q.1..?. . :l5: .. �.Q/l�<>,'o.
LIBRA (EM R$) 2,9005 2,9036" -0,1%
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Defensoria pública paralisa serviço
se cadastram e se colocam à'Cllsposição para os aten
dimentos. Concluído o serviço, o Estado efetua o pa
gamento parcelado, Entretanto, muitos desses hono
rários ainda não foram pagos e há profissionais que

,

aguardam há anos para receber o que lhes é devido.
Certamente o serviço fará falta paramuitos cida

dãos que não tem, como pagar os honorários de um
advogado, mas, como a corda sempre arrebenta do
ladomais fraco, aparcelamenos favorecida da socieda
de mais uniavez saiprejudicada:'�tlem precisar do ser
viço gratuito terá que corrêr atrás doMinistério Público
ou de faculdades deDireito.queoferecemo serviço.

Enquanto isso, as pessoas
que pvecisarem' do se:t'viço .devem "

procurar o Ministério Público ou

faculdades que ofereçam o servi�o.,I' '

/1

blica como órgão ligado ao Estado, o que já existe em
. outros Estados da Federação. .',

Atualmente, Q modelo de defensoria dativa fun
cioO(,l através Qe convênio com a OAB . Os advogados ,

,

I

harge

l\",a terça-feira desta semana, em assembléia da "

1 'J categoria, a Ordem dos Advogados do Brasil
decidiu paralisar na região os serviços-de def.ensoJ1ia'
dativa, aquela que é disponibilizada, na maioria dos

cas.()s, às p�ssoas quenão têm c,,Qndiçôes final),ceir��r', /'

de arcar com os custos de um advogado. De acordo
com o presidente da 23a Subseção da OAB/se, Ra- .

püaEH Rócha Lopes, a. díVida ch�ga aR$ 90 inílhõês fi
'

'os advogados temem sofrer um calote do Estado. Ou
tromotivo para a paralisação éa insegurançai'gerada.
pela decisão do SupremoTribunalFederal em obrigar

.

o goyernq �e Séll).t(i Catarina a ,çriar a. clefen�o,ia pú Y'
,

1\

POLEMICA NA PEC ESTADUAL

o leitor

Escolha as suas atitudes
v:OCê já parou para observar emque nós, brasileiros, estamos
predominantemente focados to

dos os dias, durante o tempo em

que vivemos? Tenha certeza, gran
de parte de suas características, a
forma como conduz sua vida pes
soal e se relaciona com sua família
e amigos e até mesmo a espirítu
alidade passam necessariamente
pelos seus pensamentos. Partem
de você, de suas escolhas.

Nossa sociedade encontra-se
assim doente em grande parte por
falta de cuidado e de higiene, prin
cipalmente mental. Sim, o ser hu
mano tomá-se um tanto sujo, po
luído e até doente dependendo de
como alimenta não só o corpo, mas
também os próprios neurônios.

Os Estados Unidos, e o Brasil
também, possuem uma popula
ção com índices alarmantes de
obesidade e, por consequência,
doenças cardiovasculares, pelo
consumo excessivo de fast - foods
e similares. Comparável a isso é
a forma como aceitamos o lixo
cultural transmitido pela tele
visão todos os dias, dentro de

nossos lares. Sabemos que a TV
e outros meios de comunicação,
através de suas propagandas, �

influenciam em como vivemos
e consumimos, nos nossos valo
res, na maneira como convive
mos em sociedade. É assustador
o número de pessoas, a maioria

jovens, que morrem em aciden
tes de trânsito no Brasil. Grande
parte, pelo uso abusivo de ál
cooL Outros, inocentes, vítimas
da imprudência. Isso reflete de

. forma vergonhosa um compor
tamento. O que podemos, como
seres humanos, pensar e fazer

para melhorar de maneira con

sistente essa realidade? Filtrando
bem o que assistimos e lemos, os
nossos pensamentos e atitudes.
Cuidando bem do nosso corpo
e também de nossa espiritua
lidade, por que como seres úni
cos representamos o todo. Sem
dúvida é a atitude mais saudável

que podemos escolher.

Agnaldo Pandini, médico
especialista emAcupuntura

eMedicina de lamíIia

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.

.
i

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Os incorrigíveis
O que é que pode fazer uma pessoa bem situada

na vida, como políticos graduados, por exem-
plo, a cair em tentação, a fazer o que não é devido, Gostei
a prevaricar, a corromper-se? Não é fácil encontrar uma pedagoga que fale

Várias são as razões que levam pessoas a cair com os pés no chão. Elas costumam deixar-se
em tentação, a pecar. Jamais vou aceitar que um levar pela odiosa "pedagogia do amor", o maior
senador da República, por exemplo, una-se a con- r cancro da educação infantil. Acabo, todavia,
traventores, a safados fora da lei, não tolero nem de ler a declaração de uma pedagoga e bati
aceito explicações. Mas há explicações. � palmas. Ela disse que - '� palavra 'não' livra a

O ser humano tem suas especiais razões para criança da tirania dos seus próprios desejos". É
sair da probidade à improbidade. Ambição desme- mesmo muito fácil encaminhar as crianças para
dida é uma das razões, a pessoa tem o de que pre- uma vida saudável e feliz, basta-lhes dizer "não"
cisa mas quer mais, muito mais, ilimitadamente muitas e muitas vezes.
mais. Outra razão é a oportunidade. A pessoa fraca
ou inescrupulosa cede à tentação, aproveita o ca

valo encilhado que está a passar...
.

Pode também que o sujeito faça o que não deve
em razão de extrema dificuldade financeira, não é
o caso dos políticos corruptos, camaradas que já
têm sua vida financeira, material, bem encami
nhada.

Outra hipótese é a de o corrupto jogar com a

quase certeza da impunidade. Quem não tem boa
educação moral, vinda do berço, de pai e mãe, cai '

mais facilmente diante das tentações. E com esses
tipos, com esses "velhos" que aparecem nos jor
nais e telejornais, não há esperança, eles nunca

mais vão ser honestos.
Vivo gritando aos jovens nas minhas palestras

em escolas que façam o máximo esforço para nos

adiantados da vida não terem que olhar para trás
e suspirar pelos erros: - Ah, se eu pudesse voltar
atrás, Ah se eu pudesse ter outra chance, Ah, como
me arrependo do que fiz! De nada adiantam essas

frases, melhor é evitá-las. E no caso dos políticos
é barrá-los para sempre nas eleições e dar-lhes a

devida prisão. O diacho é que eles sabem que ne-

nhuma coisa e nem outra lhes vai acontecer...

Conselho
Nada elegante o que vou dizer, paciência, já

que os pais não dizem, digo eu. Garota, nunca
aceite ir ao apartamento do namorado para fazer
sexo! Se tiver que acontecer, escolha você o lu
gar. Sabes por quê? Para evitar arrependimentos
futuros, câmeras escondidas, essas coisas. Não
confie, você só vai conhecer o caráter desse ca

marada depois que brigar com ele ou apósman
dá-lo embora. E depois que as "cenas" entram na

rede, nunca mais. Comande você o "espetáculo",
nunca onde ele sugere. Não ceda!

Falta dizer
A manchete da Folha diz tudo: - "Brasileiros

estão lendo menos". Já falei disso aqui, mas vou
continuar batendo nessa verdade surrada. Sim,
estão lendo menos e viajando mais para Miami
para comprar bugigangas que temos por aqui,
e, claro, comprando automóveis para pagar em
200 prestações. Leitora, pergunte aos que estão
aí por perto qual foi o último livro que eles leram,
pergunte. Que horror!
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as da região.
Dois casos distintos
dagestão pública
Massaranduba e Corupá representam uma realidade

comum em administrações de todo o país

CORUPÁ/MASSARANDUBA dificuldades causadas pela queda no repasse
da União em 2010 e com uma dívida bem dis

tribuída para os próximos anos. Já o segundo
tem um endividamento de quase um terço do

orçamento, após dois anos seguidos de déficit,
e com obras da administração anterior ainda

para serem concluídas.

Pedro Leal

Para a terceira parte desta série, abrimos
as contas públicas das administrações de

Corupá e Massaranduba. O primeiro muni

cípio está em uma situação controlada, após

EDUARDO MONTECINO

No primeiro
ano passamos

por gTande
dificuldade

f"manceira,
com férias de

servidores

que não foram

pagas, e hoje
não ocorre mais

esta situação.
an r atz,
secretári e

dininistração e

Finanças

"'"

a a s ntr le, mas sa do está no ermelh•

1

Em Corupá, a situação financeira está controla

da: embora o governo atual esteja deixando finan

ciamentos a serem pagos pelos próximos 18 anos -

como uma operação de crédito daPNAFM (Programa
Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e

Fiscal), de R$ 900 mil. O montante da dívida deixada

para os próximos anos é relativamente pequeno: R$
2,7 milhões, em comparação com o orçamento de R$
36,79milhões previsto para 2012.

No fim do mandato, segundo o secretário de Ad

ministração e Finanças .da Prefeitura, Sandro Glatz,
o controle de gastos deve ser ainda mais rígido, para
evitar novos endividamentos. UNo primeiro ano pas
samos por grande dificuldade financeira, com férias

de servidores que não foram pagas, e hoje não ocorre
mais esta situação", conta, destacando que a falta de

.

rigor nas despesas gerou um grave problema para a

administração atual.
.

Além disso, o município encontrou algumas difi-

culdades devido à redução do repasse do FPM (Fun
do de Participação dos Municípios) - a principal fon
te de renda de Corupá. Enquanto em 2009 a União

repassou R$ 5,7 milhões, em 2010 esse número caiu

para R$ 4,4 milhões.
No ano passado, a situação foi revertida, com o re

passe do FPM de R$ 10,2milhões. O governo também

quitou uma operação de crédito de gestões anterio
res, junto ao Badesc (Agência de Fomento do Estado

de Santa Catarina) de R$ 887mil, elll agosto de 2010.
Os financiamentos firmados durante o exercí

cio atual têm destinação variada. Entre eles, estão a

aquisição de dois ônibus escolares, pelo Programa
Caminhos da Escola, por R$ 324 mil, a pavimenta
ção de 14 quilômetros de vias públicas, com R$ 1

milhão do Badesc, a modernização do.sistema de

administração tributária, com R$ 900 mil do PNA

FM, e a compra de veículos para a Secretaria de

Obras com R$ 1 milhão do Provias.
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HOSPITAL Pré�o passa por reforma e deve ser reinaugurado ainda este ano

Dois anos seguidos no· negativo:
R$ 8 milhões em dívidas

Com uma dívida pública ativa de R$ 5,4 mi
lhões e a tramitação de outra operação de crédito
de R$ 3 milhões do Badesc, segundo a Secretaria
do Tesouro Nacional, aumentando a despesa para
R$ 8,4 milhões, Massaranduba se destaca pela
proporção do endividamento.

É a dívida mais alta das administrações da re

gião. No ano passado, Massaranduba chegou ao

saldo negativo de R$ 8,9 milhões - o que equivalia
a 34% da receita líquida, de R$ 26,1 milhões. Vale
destacar que o endividamento público pode che

gar até 120% da receita,corrente líquida. Em 2013,
o próximo mandato iniciará no vermelho com dé
ficit de R$ 3 milhões.

Dos R$ 5,4 milhões citados acima, R$ 787 mil
serão pagos a longo prazo, e outros R$ 4,6 milhões
podem ser quitados ainda neste ano.

Na leitura do secretário de Administração e

Finanças, Maurício Prawutzki, a saúde financeira
do município está garantida. "Temos sim dívidas,
mas elas estão sob controle, não há risco de endi
vidamento exagerado".

Durante omandato atual, omunicípio esteve de
ficitário em 2010 e em 2011 - quando as despesas da
administração superaram a arrecadação em R$ 1,5
milhão (2010) e R$ 2,1 milhões (2011). Mas de acor-

, do com Prawutzki, isso não foi um problema grave
devido ao superávit dos anos anteriores, de R$ 2,2
milhões em 2009. Ao todo, com fundos de 'anos an
teriores, Massaranduba tem disponível mais R$ 2,9
milhões de superávit "reserva".

.

Já tendo despendido de R$ 2,6 milhões em ade

quações e reformas, o governo de Massaranduba
ainda precisa terminar uma obra da administração �
anterior: o Hospital Municipal inaugurado em 2008 l

pelo governo de Dávio Leu - do qual o atual prefeito,
Mário Fernando Reinke, era o vice.

Porém, o hospital nunca pode funcionar devido
a irregularidades na obra. Agora, em processo de
adequação do prédio, a previsão de entrega do hos
pital, após quatro anos de novas obras, é o mês de
agosto - prestes amais um pleito eleitoral.

Outro investimento realizado pelo município fo
ram as obras de pavimentação, com financiamento
de R$ 2 milhões do Badesc e R$ 980 mil do PAC-2,
juntamente com recursos próprios.
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FINANÇAS
Prawutzki
diz que não
,

.ewngrave
problema o

Temos sim dívidas,
mas elas estão sob

controle, não há risco
de endividamento

exagerado.
Secretário de

Administração e Finanças,
�a�:f�c.� Prawutzki

. , .

mlUUclplo
ter ficado
deficitário
em 2010e

em 2011
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Advogados da região
paralisam o serviço

Decisão foi tomada por insegurança e receio
de calote da dívida do governo do Estado

REGIÃO

Alexandre Perger

Em assembleia realizada na

última terça-feira, a OAB
(Ordem dos Advogados do Bra
sílrdecídíu paralisar os serviços
de defensoria dativa (ofereci
da a pessoas carentes) no Vale
do Itapocu. São dois motivos
principais: a dívida que o Esta
do tem com os advogados e a

insegurança gerada pela deci
são do STF (Supremo Tribunal
Federal) em obrigar o governo
de Santa Catarina a criar a de
fensoria pública como órgão
ligado ao Estado.

O atual modelo de defen
soria dativa funciona por meio
de um convênio com a OAB. Os

advogados se cadastram e se co

locam à disposição para atender
as pessoas que não têm condi
ções de pagar pelo serviço. Con-

/

cluído o atendimento, o Estado
efetua o pagamento, geralmente
em quatro parcelas. Entretanto,
muitos desses honorários ain
da não foram pagos. De acordo
com o presidente da 23a Subse
ção da OAB /SC, Raphael Rocha'
Lopes, a dívida chega a R$ 90
milhões e os advogados temem
sofrer um calote do Estado. O

que o STF determinou no dia
14 de março deste ano é a troca
desse modelo e a criação de um

órgão que deverá contratar de
fensores por meio de concurso

público e não mais através de
convênio com a OAB.

Lopes ressalta que QS advo
gados têm consciência do que
a falta do serviço vai causar,
mas, segundo ele, esse foi o

modo encontrado para chamar
a atenção. ('As pessoas carentes
que precisarem do serviço de
vem procurar o Ministério Pú-

DIVULGAÇÃO

RELA'l�OR Deputado estadual explica que a lei
irá resultar em gastos anuais de R� 141 milhões

I
• l j \ 'I

blico, faculdades que ofereçam
o serviço ou bater na porta do

governador Raimundo Colom
bo exigindo uma providência",
diz o presidente.

Em 2007, o advogado Klei
ton Minatti se colocou à dis

posição do Estado e passou a

atender as pessoas que não ti
nham condições de pagar o ser
viço. Mas, há dois anos ele não

,

faz mais isso. Tudo por conta
dos sucessivos atrasos nos pa
gamentos dos honorários por
parte do Estado. "Aínda estou
recebendo valores de 2007 e te
nho um crédito grande com o

governo", diz o advogado.
Confira o vídeo com Ra

phael Rocha Lopes no site do
O Correio do Povo: www.ocor

reiodopovo.com.br.

Quem precisar
de defesa terá
que procurar o
Mp, faculdades
de Direito que

ofereçam o serviço,
ou bater na porta
do governador
Raimundo
Colombo.

A dívida chega
a R$ 90 milhões e

há profissionais que
aguardam anos

para receber.

Raphael Rocha
Lopes, presidente
da 2Sa Subseção

da OAB

Decisão do STF
, ,

Orgão pode ser criado
Em 2010, uma lei de ini

ciativa popular com mais de
50 mil assinaturas foi enca
minhada à Assembleia Legis-

, lativa propondo a criação da
defensoria pública. Mas desde
lá, o projeto continua apenas
.na Comissão de Constituição
e Justiça da Alesc e ainda não
foi colocado em votação. So
mente agora, com a decisão
do STF, o Estado se propôs a

tirar o órgão do papel.
No entanto, o deputado

José Nei Ascari, relator do

projeto, comenta que há um

impedimento para que a lei
seja votada. Ele afirma que
esse órgão, que criará mais
despesas ao Estado, deve
ser proposto pelo Executivo.
"Tentamos conversar com o

Estado para conseguir uma

solução e elaboramos um

modelo", diz o deputado.

Ascari explica que a lei de
iniciativa popular propõe a

contratação de 1.185 funcio
nários, com gastos anuais de
R$ 141 milhões.

Enquanto isso, a proposta
do governo é criar uma es

trutura híbrida, mais enxuta
no início, mas ainda em par
ceria com faculdades de di
reito e a OAB. De acordo com
a assessoria de imprensa da
Procuradoria Geral do Esta- ,

do, a defensoria pública fica
ria encarregada de fiscalizar
os advogados. Ascari propõe
um órgão com 208 funcioná
rios e um gasto anual de R$
20 milhões.

A bancada do PT na Alesc
defende que a lei de iniciativa
popular seja colocada em vo

tação e que o governo apro
ve, fazendo adaptações, caso
haja necessidade.

Indefinição
Impasse
continua

Permanece indefinida
a situação dos Bombeiros
Voluntários e Militares. Na
manhã de ontem, em uma

reunião na Assembleia Le

gislãtiva de Santa Catarina,
representantes das corpo
rações, Ministério Público,
Defesa Civil e deputados de
cidiram adiar para a semana

que vem a discussão sobre a

PEC 1/2012. O projeto altera
um dos artigos da Consti
tuição do Estado e concede
aos municípios a possibili
dade de celebrar convênios
com bombeiros voluntários
para fiscalização de projetos,
edificações e demais obras e

certificação do atendimen
to às normas de segurança
contra incêndio.

.

Atualmente, em algumas
cidades do Estado, como Ia
raguá do Sul, os-Bombeiros
Voluntários realizam esses

serviços há anos. O impasse
é que os Bombeiros Militares
defendem que essas atribui
ções cabem apenas a eles. O
projeto está tramitando na

Comissão de Constituição e

Justiça da Alesc e pode ser

discutida na próxima terça
feira, como já sinalizou o de

putado Romildo Titon, que
comanda a comissão.

Entre os deputados, o

Sargento Soares, da Polícia
Militar, é um dos que se po-

.
siciona contra a PECo A Se
cretaria de Estado de Segu
rança Pública e Ordem dos
Advogados do Brasil tam
bém deram parecer contrá
rio ao projeto, por conside
rarem inconstitucional. Para
tentar amenizar o impasse,
o Ministério Público sugeriu
que os Bombeiros Voluntá
rios realizem o trabalho de
vistoria das obras e osmilita
res fiquem responsáveis por
normatizar e fiscalizar.

Representantes
das corporações,

Ministério
Público, Defesa
Civil e deputados
decidiram adiar

para a semana

que vem a

discussão sobre
a PEC 1/2012.
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, D.�Q10CDªtas
reunidos

i ffe:rmina lloJeOprazo
para os comissionados
das Prefeituras se

. desincompatibilizarell1,
de seus cargos e podetêin
participar das eleições
municipais deste ano.
Os prefeitos.da região já
começaram a anunciar
a saída de secretários,
presidentes de autarquias
e fundações. Nomeações
devem ser feitas ainda hoje.

Plano de governo
o projeto OCP nos Bairros
está de volta. Na edição de
ontem, o.jo ptLbUCGHJ
umamatéria sobre os
problemas da comunidade
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o prefeito de Massaranduba,
3275-0065 "Mário Fernando Reinke (PSDB),

reafirmou ontem à coluna sua

posição contra o projeto que
institui processo eletivo para
diretores de escolas municipais.
Disse aínda'Das nove unidades
de ensino do município, apenas
uma diretora é filiada ao

PSDB, e continua no cargo por
competência e não por ser
do mesmo partido que eu".

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

I

Comissões não
discutem projetos

Não é de hoje que os vereadores das
comissões permanentes da Câma

ra de Iaraguá ignoram o compromisso
assumido de discutir os projetos em

conjunto e de darem seus pareceres an
tes de encaminhar os textos ao plenário
para votação.

Se não bastasse, tem vereador que en

xerga a falta de compromisso com natura

lidade. Se não fosse preciso, esses grupos
não existiam, não é mesmo? Ou será que

não há o que discutir, nobres vereadores?
Teoricamente, as reuniões deveriam

acontecer todas as segundas-feiras. Po
rém, os projetos estão sendo avaliados
e assinados individualmente pelos par
lamentares. Desde quando discussão é
demais para quem cria e aprova as leis

para vigorarem no município? Não é

por acaso o despreparo de parte dos ve
readores ao "discutir" e votar os projetos
durante as sessões ordinárias.

Prefeita veta projeto de Winter
Presidente da Câmara de Jaraguá, AdemarWinter (PSDB), que diz que não
precisa fazer campanha eleitoral para se eleger novamente vereador, teve
projeto vetado pela prefeita Cecília Konell (PSD). A proposta que prevê a

instalação de temporizadores nos semáforos da cidade gera despesas aos
cofres do Executivo, mas parece que o "experiente parlamentar", que
desde a década de 1980 atua na política, esqueceu desse detalhe.

Custeio dos

hospitais
Dieter Janssen (PP) participou nesta
na última quarta-feira, na Comissão
de Saúde 'daAssembleia Legislativa,
da audiência pública, que debateu o

custeio dos hospitais de Santa Çatarina
que atendem pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). O pepista abordou
a situação do Hospital e Maternidade
São José, de Iaraguã do Sul, que está

passando por ampla reforma e contará
com uma nova ala de cardiologia.

Vice substituirá
Cecília?
Irineu Pasold (PSDB), vice-prefeito
de Iaraguá, disse à coluna ontem
que está à disposição do governo
para substituir a prefeita Cecília
Konell (PSD) durante o período
de maio, conforme já havia sido
solicitado ao tucano um mês
atrás, pois amandatária teria a

pretensão de entrar em férias.
"Fui eleito vice, se precisar de
mim, estou à disposição", declarou.

A favor
de eleição

Projeto
do elevado ,.

D vereador Justino da Luz (PT)
informou na sessão de terça- feira,
que o novo prazo para conclusão
do projeto de construção de um
elevado na BR-280, sentido bairro
João Pessoa, encerra no próximo

- dia 20. A concessão foi feita pela
Prefeitura, atendendo solicitação
da empresa responsável pelos
trabalhos, a Sotepa. Inicialmente,
a Prefeitura tinha até 21 de

março para conclusão e

entrega do projeto ao Dnit.

Conselho
de Saúde
Representando os cinco

municípios da região, Agostinho
Zimmermann participou ontem
do encontro do Conselho
Estadual de Saúde, em
Florianópolis. Ele recordou que
no encontro do mês passado, foi
rejeitada a proposta do Estado
de terceirizar os serviços do
Samu. "Somos contra a ideia
do governador Raimundo
Colombo de privatizar a
saúde no Estado", criticou.

Encontro do PR
O presidente do PR de Jaraguá,
Eduardo Bertoldi, participou do
encontro estadual do partido
na última sexta-feira, em
Florianópolis. No evento, ficou
definido como meta eleger dez
prefeitos e 150 vereadores em
outubro. Em Iaraguá, o pré
candidato ao Executivo é o ex

prefeito Moacir Bertoldi.
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José AtiguSliÓ'
Caglioni

o
redacao@ocorreiodopovo.com�'br

Aos 12 anos,Rubens iniciou as atividades esportivas no Beira Rio Clube de Campo: Natação com
o professorArizinho e Tênis com o professor Caparelli. No ColégioMarista São Luís, integrou a

seleção de handebol, sagrou-se campeão dos Jogos Escolares de Iaraguá do Sul, de Santa Catarina
e daOlimpíadaMarista. Treinou atletismo com o professor Caglioni, conquistou o título de

Campeão Estadual nas categorias sub-l-i e sub-16, nas provas de arremesso de peso, disco,martelo
e revezamento 4x400m; vice-campeão no lançamento de dardo. Porém, foi no judô que Rubens
encontrou o esporte que o consagrou nacionalmente. Fez história vencendo em todos os níveis:

mirim, infantil, juvenil e adulto. Foi treinado pelosmestresArizinho, Icracir e Silvio. Quando se

transferiu para o E.C. Clube Pinheiros de São Paulo, o judoca passou a ser treinado pelo mestre
João Gonçalves (sete Olimpíadas). No espaço temporal de dez anos, Rubens brilhou nos tatames
paulistas. Destacou-se representando o E.C. Pinheiros em campeonatos estaduais e brasileiros.

Brilhou, sobretudo, na SemanaOlímpicaUniversitária de 1985, quando obteve amedalha de bronze,
sendo superado apenas pelos atletas medalhistas olímpicos, AurélioMiguel e DouglasVieira.
Tinhaperfeito domínio técnico da luta no solo (Katame-Waza), imobilização e estrangulamento.

MOlDento mágfeo
lJá quem afirme que o judô é a ciência que estuda os poderes ___

rIpotenciais do corpo e da mente. Ligue a tela virtual de sua
imaginação e entre no túnel do tempo: são 17 horas do dia 05 de
outubro de 1983. Rolam as disputas do judô pelosJogos Universitários
de São Paulo. Estão frente afrente, CarlosAlberto Pacheco, o Fuscão,
tetracampeão brasileiro e bicampeão pan-americano, que defende
as cores da UniSantana, eRubens CésarNicoluzzi, representando
a FundaçãoArmandoAlvares Penteado. OGinásio deEsportes da
Faculdade deEngenharia Industrial de SãoBernardo do Campo
estava lotado. Silenciou quando o árbitro ordenou o início do

combate: "Haiime"!Fuscão partiu comfúria na direção doRubens,
agarrou-o pela gola direita, puxou-lhe a manga esquerda e, em

um rapidíssimo giro de quadril, jogou sua perna direita para
atingir uma das pernas do Rubens, com o objetivo degirá-lo no ar e

cravá-lo no tatame, aplicando o seu golpefavorito, o "Uchi-Mata: ..
Estrategicamente, Rubens desviou centímetros o seu corpo da linha
do ataque.A perna do "Fuscão"atingiu o vazio, arremessando-o para
o alto e sem prumo. Rubens, com classe e audácia, aplicou-lhe um
golpemortal, o "Te-Guruma', Ecoou pelos quatro cantos do ginásio o

estrondo quando os 95 quilos do Fuscão aterrissaram no tatame... Ele

ainda tentou se levantar, mas caiu de joelhos e assim ficou, de joelhos
e atônito, pormuito tempo. No centro da arena, Rubens, em pé, com
o braço direito erguido pelo árbitro, "ouviu"da plateia em estupor, o
silêncio mais consagrador de toda sua carreira desportiva.

Desportista múltiplo

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Lun���er ���z..

Estudos e

formação
Iniciou a vida escolar no

Colégio DivinaProvidência
de Iaraguá do Sul. Lembra
se da primeira professora:
Cecília Satler Karsten, e dos
coleguinhas de aula: Alberto
Bauer Neto,Amílcar Stinghen,
Armildo Pereira, Sérgio
Miduski, Eder Otto,Valmir
Hafermann, Cornélia Holzinger
eAdriana Bruch.D ginasial e o
ensino médio foram efetuados

no Colégio Marista São Luís,
em Iaraguá do Sul. É formado
em Engenharia Eletrônica
pela FundaçãoArmando
Alvares Penteado. Concluiu

Pós-Graduação emMarketing
naUSP (Universidade de São
Paulo). Especializou-se emAlta
Gastronomia pela FAAP-MBA. É
pianista clássico formado pela
Scar em Iaraguá do Sul (SC).

Os pioneiros do Judô jaraguaense - No alto da esquerda
para direita: Frank, Theodonir Lenzi, 'W:ill:ian, Femando
L. Nicol�, Rubens C. Nicoluzzi, IIarlei Zocatelli e Cássio

Lenzi. jljoelliados: Altamir, Barbosa, Teixera, Sidney
Zocatelli, Voblei Zocatelli e UdelsoDAraldi

No mundo dos negócios
Rubens sempre atuou em áreas relacionadas comTecnologia.
Engenheiro especialista em sistemas de controle em tempo
real e interfaces de interação homem-máquina desenvolveu
grandes projetos na virada tecnológica dos anos 1980 (saindo dos

controles analógicos e entrando nomundo digital). Trabalhou
em projetos para o Brasil, Turquia, Japão e Rússia. Para a empresa
francesa COMSIP Enterprises atuou namontagem dos Pólos de

Camaçari (BA), Triunfo (RS) e Mal. Deodoro (AL), além de projetos
de tratamento de efluentes industriais paraGM Brasil,Weg
Automação (Serrana Cimento),YokogawaElectricWorks, na área

petroquímica, papel e celulose, e alimentos. Nos anos 90, mudou
para a área de telecomunicações atuando no setor comercial, em
uma empresa do grupo Odebrecht. No final dos anos 90, mudou

para a área de fusões e aquisições no GP Investimentos. Em 2003,

adquiriu participação na Fastmind e, em 2005, assumiu o controle
da empresa.A Fastmind é uma empresa que gerencia custos de

. telecomunicações e tem como clientes o Grupo Pão deAçúcar, BR
Foods, Nestlé, Monsanto, PepsiCo e Gol Linhas Aéreas. Em 2011,

adquiriu o controle damaior concorrente da área, a InVoice, com

,clientes como CONTAX, BancoVotorantim, MAPFRE, Marítima

Seguros, Qualicorp, HospitalAlbertEinstein, Hospital Sírio-Libanês,
Klabin, Schneider Electric, British Tecom, Grupo Ultra e outros.

'D-.-íli':CU•• ,
a

o jaraguaense Rubens César
Nicoluzzi nasceu no dia 6 de

janeiro de 1963. É filho de
Rubens Nicoluzzi (falecido)
e TeresaMaria Rubini
Nicoluzzi. O casal teve
outros três filhos: Fernando

Luís, Sílvia Regina (falecida)
e Patrícia Marinês. Rubens
César casou com Simone
Ribeiro Nicoluzzi e tem uma

filha, Sofia Ribeiro Nicoluzzi.

Rubens César
Nicoluzzi com a

esposa Simone

e a tUba Sofia

Fica aqui
Ahomenagem dos jaraguaenses avocê, Rubens, não apenas pelo brilhantismo
de suas conquistas, mas, sobretudo, por transformar o aprendizado adquirido nas
piscinas, nas quadras, nas pistas e nos tatames, em trunfos paraumavidavit iriosa.
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ALCANCE
Maestro-oboísta

Alex Klein

quer que a

oitava edição
do Femusc

mantenha a

qualidade do
evento e busque
cada vez mais a

interação com a

comunidade

ARQUlVOOCP

Música

"Quere�os que todos sonhelD alto"
Alex Klein, diretor artístico do Festival de Música de Santa Catarina, fala sobre os preparativos da edição 2013

próxima edição do Femusc
- Festival de Música de San

ta Catarina só vai ocorrer de

20 de janeiro a 2 de fevereiro
de 2013. Mas se depender
o entusiasmo do seu cria-

,

dor e diretor artístico, maestro Alex Klein,
Jaraguá do Sul já pode começar a pensar
no evento que, tradicionalmente, abre o

calendário cultural do Estado.
"Estamos neste período avaliando

o que funcionou bem em 2012 e o que

podemos repetir no ano que vem, assim

como estudamos mudanças e inovações
para que o Festival continue trazendo

tantas alegrias aos músicos participantes
quanto para o público", assinalou Klein,
durante visita na semana passada, quan
do se reuniu com a direção do Instituto

Femusc, em Jaraguá do Sul.
Conforme o maestro-oboísta, a oita

va edição quer manter a qualidade do

evento, e buscar cada vez mais a in

teração com a comunidade. "Ainda é

muito cedo para falarmos de atrações,
mas estaremos sempre preocupados
em fazer melhor, pois queremos colher
frutos desta árvore maravilhosa, acom

panhando a movimentação de alunos

que passaram pelo Festival e hoje estão

buscando espaço em escolas ou orques-

tras no mundo todo".
Klein cita o caso do estudante de vio

lino Eduardo Rios Silva, jovem estudante

do Peru que, aos 16 anos, já é reconheci

do como um dos talentos potenciais da
música erudita, e que acaba de ser aceito
no New England Conservatory, de Bos

ton. "São histórias lindas como esta que
reafirmam a impor-
tância do Femusc.
Assim como este

talento promissor,
muitos jovens pas
saram por Jaraguá
do Sul em busca de

além de lançarmos o desafio aos jovens
de participarem da organização deste

roteiro", comenta Alex. Na edição des

te ano, foram 700 obras estudadas, em
mais de 700 horas dedicadas a estudos,
ensaios, palestras e concertos nas 25 sé
ries da programação.

Em relação à vinda de grandes nomes
como atrações espe
ciais do Festival, Alex
Klein diz que esse é

sempre um desejo da
organização. Nos-til
timos anos, o públi
co foi brindado com

a vinda de talentos

precoces como a

ocorreiodopovo.com.br violinista
.

chinesa

Sophie Chan, de 11

anos, na edição 2011,
e na edição deste ano
com as presenças de

estrelas consagradas como o compositor
.Marlos Nobre e o pianista João Carlos

Martins, entre outros nomes.
"Nós sempre vamos querer trazer

grandes artistas, vamos trabalhar neste
sentido. Mas isso vai depender de duas

condições: do orçamento e da disponi-
<;

dicado, mas que nos permite oferecer bilidade de agendas dos nossos convi-

ao público peças de muita qualidade, dados"; afirma. Para o maestro, indepen-

seus sonhos e mais
tarde vão se lembrar
desta experiência",
assinala.

O diretor artís-

Confira o vídeo com a

entrevista exclusiva do

maestro A1ex Klein no

tico do Femusc in
forma que no dia 15

de agosto deve ser dada a largada para
o período de inscrições para a próxima
edição. Segundo ele, deste período em

diante começam os contatos com estu

dantes e professores para a definição do
programa de obras a serem executadas.

"É um trabalho muito criterioso e de-

dente das estrelas, o público devemanter
a expectativa otimista do que vai encon

trar no evento. i� nossa expectativa vai
ser sempre a de que todos devem'sonhar
alto de que o Femusc será repleto de ale

grias, de boa música, da energia destes

jovens, e do prazer de ver uma nova ge
ração de grandes músicos passando por
Iaraguá do Sul e Santa Catarina".

Uma das metas da direção artística,
ainda, é permitir que as atividades rela
cionadas ao Festival tenham sequência
ao longo do ano. Klein entende que é
necessário tirar proveito da influência
benéfica que o Femusc deixa na cida -

.

de, "mas isto não pode acontecer ape
nas em duas das 52 semanas do ano".
Não há uma fórmula definida, mas ele

garante a preocupação da organização
no sentido de inserir atividades no ca

lendário que permitam um aconteci

mento mais constante. "O público gos
ta muito do que vê e ouve nestas duas

semanas, gosta muito da Scar. Então

podemos pensar em usar esta estrutu

ra para que a comunidade usufrua de

programação que vai estar relacionada
com o Festival e com as artes", comple
ta o diretor artístico. Ao público, resta
aguardar quais as próximas novidades
que surgirão na esteira do Femusc.
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Previsão do TeDtpo
Canoinhas
...
14° 27°

São Miguel
do Oeste

...
21°25° Joaçaba

...
14° 26°Chapecó

...
19° 26°

Lages
...
13° 25°

Lá. vem a

frente- fria!
Encoberto com chuva e

trovoadas no decorrer do
dia do Oeste ao Litoral
Sul. Nas demais regiões,
aumento de nuvens e

pancadas de chuva com
trovoadas entre tarde e

noite, devido à chegada
de uma frente fria. Risco
de temporal e granizo
isolado. Temperatura
elevada, diminuindo no

decorrer da tarde.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Mafra
.. .
15° 28°

Joinville
....
18° 33°

Jaraguá do Sul
...
18° 33°

Blumenau
...
19° 34°

Rio do Sul
...
15° 30°

Florianópolis
.. �
22° 30°

São Joaquim
....
11 ° 23°

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 6km/h

Nenhum vento
• 12h Vento não favorável Noroeste 10km/h favorável o
• 15h Vento não favorável Oeste 15km/h 80%
• 18h Vento não favorável Oeste 6km/h de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

UDt r

Não manda nada
o chefe de departamento, sentindo que seus subordinados não

respeitavam nem um pouco a sua liderança, resolveu colocar uma placa na
porta da sala, onde se lia: "Aqui quem manda sou eu."

Depois de voltar de uma reunião, viu o seguinte bilhete pregado junto à

placa: "Sua esposa ligou pedindo para que devolva a placa."
f'"

udoku

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.

riciúma
...
18° 340 CHEIA 6/4

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Precavenha-se
contra a chuva!

/

MINGUANTE 13/4

NOVA 21/4

CRESCENTE 29/4

Palavras Cruzadas

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 27°C

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 28°C

SEXTA
MíN: 19°C
MÁX: 27°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h51: 1,8m
.14h51: 1,7m
• Baixamar
• 19h24: O,3m

,

• 21 h56: O,4m

Itajai
• Preamar
• 1h38: 1,2m
• 13h17: 1,2m
• Baixamar
• 7h53: O,2m
• 20h46: 0,1m

Florianópolis
• Preamar
.1h45: 1,2m
• 13h32: 1,2m
• Baixamar
• 7h39:0,2m
• 20h51: Om

Imbituba
• Preamar
• 1h51: O,7m
• 12h58: 0,7m
• Baixamar
• 7h47: O,1m
• 20h13: Om

Tábua
das marés

HORIZONTAIS
1. A "Terra das Artes", cidade próxima à capital pau

lista / Um dos naipes pretos do baralho
2. O símbolo químico do rádio / Fachada
3. índice Geral de Preços / Dlspcsiçâo dada por su-

perior
4. Reunir, pôr junto
5. O que junta, liga, reúne
6. Fécula em pó extraída dos vegetais
7. Nascida na capital europeia com o Coliseu / O

escritor inglês Eliot (1888-1965), prêmio Nobel
de 1948

8. Que está pegando fogo / Tribunal Regional do Tra
balho

9. Estabelecimento onde se conserta ou desamassa
carros

10. Extensão de terra cercada de água por todos os

lados / Palavra do alfabeto fonético que significa
a letra G

11. Abreviatura de santo / A forma do cuneiforme
12. Desonesta, reprovável/Quadro onde se regis- 11

tram os pontos nas competições esportivas
13. Conciliador.

VERTICAIS
1. O músico de rock e blues inglês Clapton / Modo

de escrever as palavras de determinada língua
2. Sentimento de aflição, pena / Não mostrar
3. De uma república da América Central, com capital

homônima
4. Unidade da Federação / Excesso / Sigla do estado

de Arcoverde e Garanhuns \

5. Pássaro de canto suavíssimo e variado / 151, em
algarismos romanos

6. Caminhada de longa distância / (Fig.) Atrapalhar,
frustrar alguma coisa causando insatisfação ou

tristeza
7. Passado, decorrido / Caule lenhoso dos arbustos

e árvores
8. O órgão feminino onde se desenvolve e nutre o

feto / Caminho estreito, aberto entre obstáculos

9. O oposto de com / Diz-se de cabelo dividido em

trancinhas, às vezes entremeadas de linhas co

loridas.

1 72 3 4 5 6 8 9

1 II
III

III
II

III
II II

II
III

, II

II
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DIEGO JARSCHEL

...

contato@poracaso.com @poracaso

Vingadores
Aloumoçada, o Cine
Arco-Íris já anuncia
sessões no dia 27 para

. um dos filmes de herói
mais esperados do
ano, e melhor, já está

promovendo a venda
de ingressos! Na data
da estreiamundial, lias
Vingadores" terá aqui
sessões às 13h30, 16h10,
18h50 e 21h30. Liguem
no 3275-0272 paramais

informações.

A GNC Cinemas também já
está fazendo vendas online

para as exibições em 3D

que rolarão em Joinville e

outras cidades. Acessem o

site ingresso.com.br para
fazer as aquisições.

DIEGO JARSCHEL

Belo casal que fazem Sabrine Goelzer

e Daniel LW1elli, curtindo happy hour
no Madalena Chopp & Cozinha

...
................................................... ,

.

Sexta-Feira Santa
Toque para quem ainda está perdido e quer
um ranguinho especial amanhã: Úrsula
Muller .segue à toda com seu Sushi de Casa,
tanto para o almoço 'quanto janta, liguem
no 3373-6384 e programem as encomendas;
o San Sushi estará aberto a partir das 19h,
reservas podem ser feitas pelo 3373- 6691; e o Kantan também
trabalhará normalmente, tanto com delivery quanto com seu

tradicional Festival de Sushi de sextas-feiras. O contato pode
ser feito pelo telefone 3371-1584 (entregam em toda região).

Sábados de feijoada
Quem aí curte uma fejuca caprichada agora tem ponto
fixo para almoço aos sábados: saudoso Ferrazza voltou a

promover semanalmente a iguaria em seu point, vale até
ligar no 3371-6836 para garantir mesa.

A persona de Sabrina Boiug Boiug agitando a multidão

que compareceu à última edição da balada Green Beats ....
...

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

top3
* Madalena tem amelhor comida

e omelhoratendimento da cidade.
oSacraéo
lugarperfeito
para encontrar
osamigos.E l!
cacaaçariaAgua
Doce tem osdrinks
maisfemininos e
elaborados.

Estela Dias,
20 anos,
estudante.

Jorge & Mateus
Próximo grande evento do calendário

sertanejo universitário da região, o show
da dupla Jorge & Mateus, que rola dia

14, na Arena, já está com os primeiros
lotes de ingressos à venda. O valor atual
está em R$ 27. Corram ao posto Mime
(matriz ouWeg 2) para garantir o seu.

Telefone para contato ou aquisição de
camarotes: 3371-7080.

\ \
.'

ELTON MELCHIORETTO

�
Ü�

Leandro Lichtenberg, um dos

sócios da Upper Floor, em
Guaramirim, comAline Oechsler
••••••••• o ••••••••••••• o.' •••••••••• O" ••••••• o •••••••••••• ',0 •••••••••••••••••••••••

l
••••• !. � •••

,

Resgate de ingressos
Você é mais um de nossos leitores que está tendo

problemas para resgatar o dinheiro dos ingressos
do show do Capital Inicial? Buscamos informações
quanto ao que pode ser feito e publicamos no
blog. Acessem a URL tiny.cc/capjgs para conferir
os procedimentos (tanto os indicados pela
produtora Absolut quanto os legais).

Na Fecarroz
Já conferiram o lineup da agenda da Fecarroz
deste ano? Estarão na cidade vizinha ninguém
menos que Latino, na sexta-feira, dia 27 de abril,
dupla Marcos e Belutti, no dia 28, e os caras do

Charlie Brown, no dia 30, véspera de feriado.
.

,

Quinta-feira 5/4
• 22h - QuintaHouse ! Dls Mark.Us, Diogo Lima, Marcelo
Viana e FelipeAdriano ""

Local: London Pub 13055-0065

• 22h - Shaw com Phelipe Lobo
Local: Sacramentum Pub 18832-1524

• 21h' - Duo CamaleãoRobô acústico
Local:Mr. Beef 1

• 22h - Acústico com músico Edinho
Local: BMTPub, emGuaramísirn 19677-1247

• 22h .... ShawCQmAnder &Fael! DIAlanVS. DI Rafa! Elas free
até as 23hOO

Locah Upper Floor, em.Guaramirím 19912-5911
-

. SeJÇta-Feira .6/4
• 22h - Música aoVivo

Local,: DMT Pub, em Guaramirim 19677-1247
.,!

'

I,
I

f

..

• 23� -DJ Paulo Boghosian ! Alva Neto e Edu Schwartz
'LocaI: Patuá Music 13054-0800·

...
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A única coisa boa que a velhice nos dá é a
sabedoria. Por isso, quem ouve os conselhos

dos pais nunca se dá mal na vida.

Chico Anysio

Ander&Fael
7\ ]ésta quinta-feira, véspera
1 \'deferiado, a partir das 22h,
a badalada Upper Floor, em

Guaramirim; vai movimentar

a casa com um concorridíssimo

show sertanejo com os cantores _

Ander & Fael, dupla destaque
em Santa Catarina. Presença
também do top DIAlan. Outra
coisa: asmulheres não pagam a

entrada até23h. Imperdivel!

restaurante

47 27

Rua Domingos Rodrigues da Nova,.227

www.ocorreiodopovo.com.br

ISO 9001

li" •__
Moa Gonçalves

DESIGN

A bela
'

jovem
Camila
Roberta

KappaW1
brinda sua

formatm-a,
sábado,no
Baependí,
no ClU"SO de

Design

Cia-da Saúde
o garoto sangue bom Fernando Raboch, do Restaurante

Kantan, acaba de fazer uma importante parceria com a'

Cia da Saúde. Uma das casas mais badaladas no quesito
equilíbrio alimentar. Bola branca.

Novidade!
A galera da geração saúde

e antenada está curtindo
o Pilates e Treinaménto

Funcional. Dizem que é um
show. Quem movimenta a

novidade é a Derma Clean.

Quer saber como funciona?
Ligue 3273-6872.

Dica do Moa
Conferir o Restaurante
Galo Londrino. Casa
de categoria, em

Jaraguá do Sul, com
profissionais que
entendem do ramo.

Vale conferir.

LINDAS Joelma Cam,
Eliett Lelunann, Elcione
Garcia e Lara Bogo no
Happy Bom- da Ama,

no Baependi

AMA Eliete

Caviguioli e
Janete Cesconeto,
prestigiaram o

HappyBom-
da Ama

f
KAY�ÓS
BUSINESS HOTEL

472107-3OCJQ
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.kayroshotel.com.br

cllczoorn
, .....

Conheça o
nosso novo site.

Love
O cabeleireiro Sebastião Stahelin, o Tião, andamais feliz que
ganso novo na lagoa. Toda a felicidade do coiffeur é devido ao

affair quemantém há mais de dois anos com um empresário
gaúcho. O namoro vai tão bem que a dupla pretende dividir
o mesmo edredom até o fim de 2012.

Linda
É impressionante como

tempo faz bem para
empresária Cecília Menegotti.
Os anos passam e ela cada
vez mais bonita e elegante.

moagoncalves@netuno.com.br

()
TccnoSol

B

LI

Vl\> l ....

CASAL Os amigos Venilton e Simara, na Macarronada do Moa

Tá podendo
o empresário Charles
Lux é outro amigo que
abalou corações de gatas
interestaduais, sábado, na
Macarronada do Moa.

,

o'

)

,
'

t'J<
,

\ ,t,��

MACARRONADA Casal empresário Moacir e Rosangela
Tepassé Sclunitz, da LecimarMalhas, na 4°Macarronada do Moa

Leitor do dia
o leitor de hoje é o grande
Pierre Panstein, que sempre
lê esta coluna para ficar por

'

dentro das novidades de nossa
sociedade.

Dupla
Hugo &Vinicius: anote o

nome dessa dupla sertaneja.
Eles vão dar aindamuita

alegria nos palcos desse
Brasil afora.

• Rlávi1'1!hfJ" Vieira, a:je�posf{,
Sabrina e os filhos curtem
Q feriado de Pá5çoa, no apê;
em Balneário de Camboriu.

nõo pas,so fazer fA(lda se Cf.
carapuça serviu.

I "

• O empresário Sandro
Wille mouimentà hoje à
noite o cardápio, em torno

do JJ.GC, no Concplexo. 'f

Esportivo Iaraguâ.

London
Hoje, no London Pub, tem
a concorrida Quinta House,
e dia 8, domingo, sertanejo
universitário comAlex &

Willian, a partir das 20h30.

Humor!
o sujeito chegou no trabalha todo desanimado, se arrastando,
nitidametne estressado. Como ele era um bom funcionário, o
chefe o chamou em um canto e o aconselhou:
- Porque você não faz como eu?! Quanto estou assim, vou para
casa, tomo uma boa ducha, dou um trato naminhamulher e

logo estou me sentindo um outro homem.

O sujeito sàiu, disposto a seguir o conselho do chefe. Voltou no
final da tarde todo animado.
- E ai, deu certo? - perguntou o chefe.
- Se deu! Estou totalmente refeito! A sua mulher e fantástica!

• Amanhã, mais conhecido
como Sexta-Feita Santa, a
minha queridíssima amiga
Marlize, do Restaurante
do ParqueMaluiee, vai

,

movimentar um buffet
especialíssimo de frutos do
mar. Que tal?

• "Por que sabemos que
, , PedroAlvares Cabral não
era corinthianoê - Porque
senão eie nuncâ'fter.ia
conquistado aAmérica."

I 'i,

'/
.... .." ill!.1

• As vezes escrevo algo
ge�érico aflui ,Yf<J: coluna e �"
baõad», mesmo não tendo ,�.

nada a "e� respinga lá
entre fronteiras. Pasmem,
o pau pega! vêmofe[lsas,' 'fi. Ra�llei�ep tdo,�Q.
bicudas e outros trololós.
Cá,en tre nçs, in[,e liZm,J3ll! te ;11 I, ,!. CfJlll eS�ll, fUi!1 1..

"

• O empresário Renato
KoslowskiJoi cl1,f'Ür a
Páscoa, em BuenosAires.

.

1'1"
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" Alexandre Perger,
" jornalista

"' Tmda de longe,muito longe, mais
V precisamente de Belém do Pará, Dalva
se intitula hippie e viaja pelo país vendendo
artesanato de fabricação própria.Vestindo
casaco e calça jeans, sem se importar se
está ou não combinando, amulher de
49 anos e vários quilômetros de estrada
vive urn estilo de vida fora dos padrões
da sociedade. Tal escolha já lhe rendeu
muitas histórias de preconceito, que ela
releva e segue o fluxo sem se importar com
comentários. Em Joinville, mora nurn hotel
e paga 15 reais por noite, a custo demuita
conversa com a proprietária, que fez urn
desconto de 5 reais e ainda colocou urna

televisão no quarto. 'Acho que ela gostou
demim, atéme chamapara almoçar com
ela aos domingos", conta ahippie, com urn

sorriso de quem está de bem com a 'vida.
Dalva veio parar em Joinville por causa
de uma das seis filhas, quemora em
Florianópolis. "Vim passar urn tempo,
mas prefiro ficar em Ioinville.Costomais
das pessoas daqui", revela. Segundo ela,

ovelas

Crônica

Aviajante
quase sem rumo

jaram boa noite uma para outra, mas foi
suficiente para perceber que havia respeito
naquela relação tão distante. Mesmo com
os vários amigos, Dalva confessa, aos pedi
dos de desculpas, que considera as pessoas
em Joinvillemais fechadas e diferentes das

que encontra pelos outros cantos do Brasil,
que conheceu amuito custo e a pedaladas,
como na vez que foi de Belém a São Luís.

"Poi uma experiência bacana. Encontrei
urn pessoal do MST pelo caminho e os de
lá não sãomuito amigáveis não", lembra, e
depois ressalta que não tem nada contra o

pessoal que luta pela reforma agrária. Aliás,
ela não tem nada contra ninguém e sua

filosofia é de que todos são iguais e por isso
merecem omesmo tratamento.

Com uma consciênciapolítica de dar inveja
amuito estudante, amulher divaga sobre a

vida em sociedade e as experiências pelas
quais já passou. "Cheguei a trabalharnuma
empresa, mas não consegui ficarmais que
dois meses".A exploração e a hipocrisia
fizeram Dalva optar por viajar pelo país.

a Capital não émuito próspera para
os negócios do artesanato, pois é uma

cidade para turistas, que nessa época do
"

ano não costumam aparecer. Há dois

meses namaior cidade de Santa Catarina,
ela escolheu a Praça Nereu Ramos para
colocar a barraquinha e oferecer seus

brincos, colares e pulseiras. Passa o dia
por lá e depois volta para o hotel, que fica
próximo à rodoviária.

Com uma consciência política
de dar inveja a muito estudante,

amulher divaga sobre
a vida em sociedade.

Simpática e sorridente, Dalva fez vários

amigos na praça, desdemendigos amora
dores da região. Enquanto falava sob efeito
do vinho, que bebia com alguns jovens,
passou urna de suas conhecidas, urnamu
lher que passeava com o cachorro. O con

tato foi rápido, apenas se deram oi e dese-

AMOR ETERNO AMOR (GLOBO, 18H20)
Clara se alegra ao ver o pônei que ganhou de Verbena. Jáqui 'reclama

do assédio das meninas em relação a Kléber. Antônio consola Teresa. Rodri

go salva Fernando de uma cobra. Ribamar faz greve enquanto sua estátua

estiver desaparecida. Lexor abençoa o pônei de Clara. Juliana finge não ver

Bruno na praia. Josué tenta beijar Valéria. Henrique se desespera com o

sumiço de Pedro. Clara descobre o nome do vilarejo onde Rodrigo morou

em Minas Gerais.

AQUELE BEIJO (GLOBO, 19H30)
Diva e Grace Kelly são levadas para depor na delegacia por Raul e Juliana.

Agenor descobre que não é filho de Felizardo e Raíssa conclui que a mãe está

sendo chantageada por Damiana e Raimundinha. Locanda pede o divórcio a

Felizardo e ele fica furioso. Agenor pressiona a mãe a contar quem é o seu ver

dadeiro pai. Raul alerta que se Grace Kelly estiver envolvida no atentado à mãe

ela perderá o direito à herança. A Comprare fica sem direção e os funcionários

decidem saquear a loja. Maruschka visita Regina e Claudia chega. Marisol avisa
a Sarita que Diva e Grace Kelly foram detidas, Vicente decide voltar a morar em

seu apartamento. Iara invade o corpo de Joselito e ataca Brites. Eveva, Marisol e
Sarita confrontam Diva e Grace Kelly na delegacia. Raíssa sugere que Locanda

conte toda a verdade para Felizardo. Felizardo conversa com Damiana e diz

que não sabe mais se quer voltar para a Paraíba. Vicente leva Claudia ao seu

apartamento e propõe que eles morem lá depois de casados. Eveva, Marisol e
Sarita visitam Deusa e ela pergunta por Grace Kelly. "

AVENIDA BRASIL (GLOBO, 21Hl0)
Carminha reclama da comida de Janaína. Monalisa repreende Iran por

paquerar Tessália. Jerônimo conta para Nilo que o nome da mulher que saiu

da casa de Lucinda é Rita. Carminha se surpreende quando Ivana avisa que
contratou uma cozinheira para trabalhar na mansão. Suéllen arma um pla
no para evitar que Diógenes a demita. Alexia não resiste aos encantos de

Cadinho. Lucinda encontra o recibo dos aluguéis pagos do apartamento de

Nina. Jorginho se desculpa com Carminha. Diógenes garante que seu filho

será a revelação do Divino Futebol Clube. Nina chega à mansão de Tufão.

Jair encontra Tessália e os dois se desentendem. Nilo pergunta por Rita para
Lucinda, Ivana apresenta Carminha a Nina.

CORAÇÕES FERIDOS (SBT)
Amanda diz que vai fazer Aline pagar pelo que está fazendo. Aline pro

voca Amanda ao afirmar que ainda bem que ela está casada, caso contrário

nasceria mais um bastardo. Amanda dá uma bofetada na cara de Aline. Ao

ouvir os gritos, Vera, Olavo, Eduardo e Vitor vão ao quarto de Aline. Obcecada,
Aline afirma a todos que vai conseguir ter de volta o que sempre foi dela. Olavo

a empurra. Amanda começa a se sentir mal. Loreta aconselha Regina a se se
parar de Michel. Indecisa, Regina teme deixar Michel e se sentir pior. Amanda
diz a Olavo e Vera que não vai deixar Aline fazer com eles o que fez com ela.

Maria conta a Janaina que vai embora para São Paulo com Vivi. Amanda conta

a Lucy que ela e Eduardo se beijaram. Desconfiada, Amanda revela a Lucy
que acredita que Eduardo tem uma amante, e o nome dela é Heloisa. Na sala,
Eduardo fala a Vera e Olavo que não é a primeira vez que Amanda passa mal.

lita comenta que talvez Amanda esteja grávida. Amanda confessa a Lucy que
o que a impede de voltar para Eduardo é o medo de se machucar novamente.

lita fala que talvez Amanda se sinta insegura para contar sobre a gravidez.
Maria conta a Eliseu que vai embora para São Paulo. Roni afirma a Flávio que
vai dar uma lição em Dinho. Flávio tenta convencê-lo a desistir.

VIDAS EM JOGO (RECORD)
Não haverá exibição do capítulo no dia 5,

* o resumo dos capítulos é de res"nsabilidade das emissoras.

Clique animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

A leitora Lucia Paquita envia a foto dos seus lindinhos Falcão Jr.,
LelÚsio e Kitty. Eles são muito sapecas e amados por toda família

Aniversariantes
Katia Mara Frankowiack
Kátia Simone da Silva
Katia Zalewski
Luciane Dalpiaz
Luiz Carlos Monteiro Filho
Luiz Carlos Monteiro Filho
Marilis Forlin
Nikolaus Rodney Hermann
Odilo Caye
Sara Gerusa Chaves
Thinara Machado
Viviane Schulz

Celio Forlim

Cleydi Chiodini Pedri
Cristian Vitorello
Debbie Mara Souza
Gabriele Luise Borsatti
Geraldina da Silva Pereira
Gustavo Jungton
Ivane Eskelsen
Ivanei De Cezar Cavaller
Ivoni Rahn
Jean Carlos Postal Giovanelia
Juliane Gasda

5/4
Achyles Sartori
Ademar Saganski
Ademir Orsi
Adilson Moreira

Adryele Kath
Alexandre Eischtadt
Allan F. Vieira
Antonio Berns
Antonio Perris
Bruno Floriani
Carlos Luis Venera

'. \

Lançamentos
LIVRO:

Bíke Batista é um ícone
do sucesso nosnundo dos

DVD:·

oVivo Rio foi cenário do
encontro de bambas do
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Kutcher será Steve
Jobs no cinema

Tirinhas

EtJfENI1\ ...
�-I

A seLVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Fúria de Titãs 2 - Legendado - 13h30 15h30 17h30

19h30 21h30
• Cine Breithaupt 2
• O Lorax - Dublado - 14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20
• Cine Breithaupt 3
Jogos Vorazes - Legendado - 13h20, 16h, 18h40,
21h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• Jogos Vorazes - Leg. - 15h15, 18h30, 21 h30
.GNC2
• Guerra é Guerra - Leg -14h15, 16h30, 19h15, 21h15
.GNC3
• Protegendo o Inimigo - Leg. - 16h45, 19h30
• Billi Pig - Nacional-14h30, 21h40
.GNC4
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - Dub. -14h,
16h,18h,20h30
.GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Leg. -14h:45, 17h,19h, 21h
.GNC6
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub. -

13h30, 17h40
. • Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h30
• Fúria de, Titãs 2 (3D) " Leg. - 19h45, 22h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1 ,

• Jogos Vorazes - Leg. - 15h, 18h15, 21 h20
.GNC2
• John Carter: Entre Dois Mundos - Leg. - 13h40
• Guerra é Guerra - Dub. - 16h15 18h50 21 h
• GNC3
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. -14h20, 16h45, 19h15,
21h45

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub. -

13h40,17h50
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 15h40 ,

• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 19h50, 22h
.GNC2

Jogos Vorazes - Leg. -15h,18h10, 21h20
.GNC3
Drive - Leg. - 22h1 O
• Guerra é Guerra - Leg. -14h, 16h,18h, 20h
.GNC4
O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida - Dub. - 14h30,
16h30,18h30,20h30
• GNC5
• Fúria de Titãs 2 - Dub. - 14h15, 16h45, 19h1 0,21 h30
• SALA VIP
• Os Descendentes - Leg. - 19h
• Histórias Cruzadas - Leg. - 13h30
• A Dama de Ferro - Leg. - 16h20
• O Artista - Leg. - 21 h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinepolis 1
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. -12 anos -13h15, 15h15,
19h50

• Fúria de Titãs 2 (3D) - Leg. - 12 anos -17h30, 22h10
• Cinepolis 2
• Jogos Vorazes - Dub. - 12 anos - 12h30(A), 15h20,
.18h15,21h10
• Cinepolis 3
• O Lorax - Em busca da Trúfula Perdida (3D) - Dub.-
Livre -12h(A), 14h05, 16h15, 18h20, 20h15

• John Carter (3D) - Dub. -12 anos - 22h15
• Cinepolis 4
• O Lorax - Em busca da Trúfula Perdida - Dub. - livre -

12h50(A), 15h, 17h15, 19h20, 21h30
• Cinepolis 5
• Guerra é Guerra - Dub. - 12 anos - 13h20 (C), 15h25
(C), 17h40(C), 20h05(C), 22h20(C)

• Pré-estreia - Espelho, Espelho Meu - Dub. - Livre -

13h05(B), 15h25(B), 17h40(B), 20h05(B), 22h20(B)
• Cinepolis 6
• Billi Pig - Dub. -12 anos -14h10, 16h25, 18h45, 21h
• Cinepolis 7
• Jogos Vorazes - Dub. -12 anos -12 anos -13h, 16h
• Jogos Vorazes - Leg. -12 anos -19h, 22h, Oh10

(A) somente sábado e domingo, (B) somente na

quinta-feira (5/4), (C) exceto na quinta-feira (5/4)

Em "Fúria de Titãs 2'; dez anos depois, o semi
deusPerseus (Samworthington) leva uma vida
pacata de pescador enquanto cria seu filho,
Hélio (John Beil). Os deuses estão enfraquecidos,
já que os humanos não estãomais rezando para
eles. Esta situação permite que Hades (Ralph
Fiennes) eAres (ÉdgarRamírez) elaborem um

plano para libertar Cronos, o pai deHades, Zeus
(Liam Neeson) ePoseidon (DannyHuston), que
está aprisionado no tártaro. Para que o plano
funcionemHades eAres capturam Zeus, o que
faz com que Perseus parta para salvá-lo.

Paris Hilton em filme
de Sofia Coppola
o longa é baseado nos roubos prati

cados por uma gangue de jovens a casas

de celebridades, incluindo a própria Paris

Hilton. A diretora Sofia Coppola queria
encontrar uma das vítimas originais para
interpretar a si mesma e decidiu pela so

cialite. Uma fonte próxima' à produção re
velou que Paris foi ao Clube Sayers usando
um vestido de cristal Swarovski e sapatos
ChristianLouboutin para filmarumacena.

Ashton Kutcher vai interpretar Steve

Iobs em uma cinebiografia sobre o co-fun
dador daApple, quemorreu no ano passa
do, de câncer. O filme contará a história de

Iobs desde a juventude como um "hippie
teimoso" até os seus empreendimentos
tecnológicos. O longa-metragem indepen
dente "Iobs" será baseado no roteiro de
MattWhiteley e dirigido por JoshuaMicha
el Stern ('Prornessas deUmCara de Pau").

"

"E um homem bonito,
bem 'gauchão'"

A curiosidade dos fãs sobre o novo na

morado da atriz Claudia Raia, o ator Jarbas
Homem de Mello, fez com que ela virasse

trending topics no Twitter com a hashtag
#ClaudiaRaia, durante a manhã de terça
feira, já que ela estava no programa "Mais

Você". Sobre o novo romance, Claudia se

exibiu apaixonada: "É um homem bem bo

nito, bem 'gauchão'mesmo. Somos amigos
há 20 anos e eleme ajudou na separação."

Horóscopo
CVl ÁRIES

�

I
�

Aposte no diálogo para resolver as diferenças
.

com pessoas da famma ou de seu convíVio. Assim,
conseguirá demonstrar os seus sentimentos e vai
ganhar a confiança de todos. Na vida sentimental, os
astros prometem diversão: apro�eite! Cor: tons claros.

� TOURO

U Pequenos imprevistos podem surgir no trabalho neste
dia Se for preciso, refaça alguma tarefa. Troque ideias
com os colegas e conheça altemativas de melhorar
seu desempenho. No romance, preserve o clima de
harmonia e aposte no diálogo. Cor: tons claros .

II GÊMEOS
No campo profissional, o segredo do sucesso está

em fazer o que gosta Dedique-se a atividades que
lhe tragam mais alegria Sua vaidade estará em alta,
por isso cuidará mais da sua aparência. No amor,
restabeleça um clima de romance. Cor: azul-escuro.

� CÂNCER .

� Talvez tenha que se dividir entre os cuidados com

a famma e o desejo de sucesso profissional. Tente
distribuir melhor as tarefas domésticas para não se

sobrecarregar. faça algo para a pessoa amada, sem
pensar em retribuição ou agradecimento. Cor: vermelho.

n LEÃo
UL Aproveite o dia para expandir seus projetos e adiantar

um serviço trabalhoso. A ideia dos cole'gas pode
colaborar com seu desempenho, então, ouça com
atenção oque eles têm a dizer. No amor, não seja tão
egoísta, dê mais atenção ao seu par. Cor: rosa

rYh VIRGEM
I Iof No campo profissional, evite ficar na dependência dos

demais. Ouça o que as pessoas têm a dizer e fique de
olho nas promessas que foram feitas. Nos assuntos do

coração, valorize a pessoa amada - mesmo que ainda
não tenha um relacionamento estável. Cor: azul.

Eliana escala o

Cristo·Redentor
Para o domingo de Páscoa, Eliana pre

parou uma surpresa para os telespectado
res. A apresentadora viajou para o Rio de

Janeiro e escalou o CristoRedentor. "É uma
emoçãomuito forte. Divina, eu diria, O sig-

.
nificado do Cristo para os cristãos, como
eu, sem dúvida é enorme", afirmou. "Senti
me mais perto de Deus. Vai entrar para a

história daminha vida", completou Eliana.
A aventura, vai ao ar no SBT, às 15h.

. .n. UBRA
- Espante a preguiça e mostre mais entusiasmo.

Coloque mais alegria em sua vida e invista em sua

autoestima: boa fase para mudar o visual. No romance,
o clima é de serenidade. Na conquista, poderá
conhecer uma pessoa interessante. Cor: bege.

m ESCORPIÃO
II L. O dia pede discrição no ambiente profissional. Se

possível, tente estabelecer contato com pessoas
importantes aos seus projetos. Em família, nada
melhor do que uma boa conversa para resolver
conflitos. A dois, o clima é de paixão. Cor: marrom.

... /\ SAGITÁRIO
)<.

-

Na área profissional, é melhormanter a rotina do
que se aventurar em novas experiências. Aproveite
para finalizar tarefas pendentes e colocar seu serviço
em dia Aproxime-se mais da pessoa amada e evite
guardar segredos, isso pode gerar brigas. Cor: rosa

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

..}J O dia é ideal para divulgar seus talentos. Converse com
chefes e siga em busca de novas oportunidades de
crescimento. Mas não deixe amigos e familiares em
segundo plano. No romance, ouça os problemas do par
e dê o apoio necessário para superá-los, Cor: cinza.

� AQUÁRIO
�

Fuja das soluções mirabolantes: aposte em um jeito
rotineiro para realizar as suas atividades. Aja com
firmeza e determinação no trabalho, não é um dia para
se aventurar. No relacionamento afetivo, faça a sua
parte para manter a paixão viva Cor: azul-claro.

PEIXES

Hoje, você saberá conciliar suas atividades profis
sionais e domésticas. Em seu trabalho, conte com a

colaboração dos demais. Em famma, o clima será de
hannonia. A dois, cuidado com as promessas que faz
ao par ou poderá perder a confiança dele. Cor: creme.
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Hoje é dia de comemorar
o 10 aninho de Arthur

Santhyago. Quem
deseja toda feücidade
são os pais Adriana e

Santhyago e os avós
Ivaldo e Lina. Parabéns!

Ana Flora comemorou

seus 4 anos dia 3. O

papaiMinor, amamãe
Tatiane e a irmã Isadora

desejam feücidades, paz
emuita saúde.

"Te amamos muito!"

A fofinhaMaria
Luiza Pereira
Gonzales completa
dois aninhos hoje,
para feücidade
dos pais Jauia e

Ramon

Diogo Vieira e

Bruna Rubin

,comemoram 8

meses de JJaDloro

amanhã. Diogo
envia um super

beijo para a -

JJaDlorada e

deseja feücidades
eternas. "Te amo,
Bruna!"

Carlos Cicino dos Santos
comemorou idade nova

dia 4. Quem deseja os

parabéns com carinho
.

.

é o irmão Jaime, a
cUDhada Mara e seus

sobrinhos!

r--

I
\
\

\
\

\
l

Instagram paraAndroid é

lançado noGooglePlay
Enfim, o Instagram chegou ao Android.

Depois de muitas especulações, finalmen
te os usuários do sistema operacional mó
vel do Google poderão ter em seus smar

tphones o aplicativo de fotografia mais
famoso do mundo. O software foi lançando

W, oficialmente no Google Play, mercado vir-

I tual do Android, na terça�feira. De graça,
""

a empresa promete repetír o sucesso es-

I'
_ .....-- ---1

__----------------THEVERGE
Jj,I� --- - ---,-

- - -- ,- - -----
_- - --

- - -,- - ---.---,

trondoso que fez no iOS. Baixado mais de
27 milhões de vezes pelos usuários do sis
tema operacional daApple, o Instagram foi
eleito o aplicativo do ano de 2011 no iTunes
e criou uma grande expectativa em torno

de suaversão paraAndroid. O aplicativo foi
anunciado durante a feira SWSX, no mês

de março, porém não se esperava que ele
fosse ser lançado tão rapidamente. Há uma
semana, o Instagram publicou em seu site

oficial uma espécie de lista de espera para
os usuários do Android que quisessem ser

avisados assim que o aplicativo saísse do
forno - o que acabou acontecendo antes

do esperado. O APP chega ao sistema ope
racional do Google sem grandes mudanças
em relação à versão do iPhone. Os filtros,
o layout e o funcionamento repetem o for
mato consagrado do modelo para iOS. E,
ao que tudo indica, o Instagram também
vai "bornbar" no Android. Em poucas ho

ras, o aplicativo já foi baixado milhares de

f.�f$Pf!ifi�fl!!'�:'!l!riit,vezes na versão brasileira do Google Play.

suporte a esta tecnologia, mas apenas
telefones como o GalaxyNote e o iPhone
4S usam a rede com todo o seu potencial.
Para aderir aos novos planos, os clientes
Vivo podem ligar para a Central deAtendi
mentaVivo pelo telefone *8486 (de um ce

lularVivo), 1058 (de qualquer telefone), ou
pelas lojas da operadora. AVivo também ,

declarou que as ofertas de planos 3G con

tinuarão normalmente, sem alteração nos
valores. A rede 3G+ já estava disponível
a clientes Vivo de São Paulo, mas apenas
em planos para modems móveis. Confira
as especificações do seu telefone antes de
fazer um upgrade no plano.

Vivo lança rede 3G+ em todo o Brasil

Terça - feira, aVivo inaugurou sua rede
HSPA+ ao público, com velocidades até
três vezes mais rápidas que o atual3G.
Conhecido como 3G+ (3GPlus), a oferta
valerá para todas as cidades que já tenham
cobertura 3G da operadora. A velocidade
prometida pelaVivo, durante o anúncio,
prevê velocidades (em condições boas,
sem a rede estar sobrecarregada) entre
3Mbps e 6Mbps, com picos de até 7Mbps.
Vale lembrar que para utilizar o 3G+ é ne
cessário ter um smartphone, tablet ou mo
dem 3G com suporte a tecnologia HSPA+.

Hoje, aparelhos como o iPhone 3GS, e até
Androids e Symbians mais baratos, dão

Quinta versã� do smartphone
da Apple deve chegar em junho

Um funcionário da Foxconn, responsável
pelo recrutamento de novos trabalhadores

para a fabricante, pode ter revelado inad
vertidamente a época de lançamento do
iPhone 5. Em entrevista a uma TV japone
sa, ele afirmou que amontadora precisa
de 18 mil novos funcionários para fabricar
o novo iPhone 5. Um eventual lançamento
do novo iPhone em junho é consistente
com a série de rumores em torno do novo

smartphone daApple. Diversos boatos
publicados na Internet já vinham apon
tando o anúncio do celular para uma data

no verão do Hemisfério Norte, período
que coincide com o mês de junho. Outro
ponto que parece reforçar a tendência de
lançamento para junho é o fato de que a

próximaWorldwide Developers Confe
rence, evento que reúne desenvolvedores
alinhados com as plataformas da Apple, ,

estámarcada para a primeira quinzena
daquele mês. Vale lembrar também que o

lançamento de iPhones no verão é co
mum. O único modelo que fugiu à regra
foi o iPhone 4S, que veio ao público em

outubro do ano passado.'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Duvida

População questiona
regularidade de obra
Unidade escolar foi construída às margens
do rio Oriente, no bairro Schroeder I

SCHROEDER

Tita Pretti

Nesta semana, leitores do
OCP questionaram a re

gularidade da construção da
Escola Municipal Professora
Clarice Lange Jacobi, localizada
na lateral da rua Rio de Janeiro,
no bairro Schroeder I.

O comerciante Edney Co

randin, 40 anos, é um dos
moradores que contesta a edi

ficação perto da nascente do
rio Oriente. "Aqui na cidade,
ninguém coloca um tijolo na

casa sem o aval da Prefeitura.
Eu e meus vizinhos não temos

autorização. para fazer obras
de ampliação em nossas re

sidências. Como a escola foi
construída então?", questiona.

Em resposta, o engenheiro

Walter Mukai, da Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos, infor
mou que até 2009 era seguido o

Código de Obras e Posturas da

Legislação Municipal. A par
tir daquele ano, a Prefeitura foi

obrigada a adotar as diretrizes
do Código Florestal (Lei n° 4.771,
de 15 de setembro de 1965).

Mukai explica que qual
quer obra aprovada pelo mu

nicípio antes de 2009 tem o

alvará de construção - o caso

da Escola Professora Clarice

Lange Jacobi, inaugurada em

junho de 2007. O engenheiro
diz que a área antiga da escola

(localizada a menos de 30 me

tros do curso dágua), que não
sofreu alteração em sua estru

tura nas reformas de amplia
ção da unidade, está regular
com base na Legislação Muni
cipal vigente à época.

Ponto de Vista

A escola passou por duas

ampliações: uma em 2008 e

outra em janeiro de 2011 (cuja
área construída passou de 638

para 984 metros quadrados).
Segundo ele, as modificações
foram feitas na parte frontal
da estrutura, que dá acesso às
ruas Erwino Alberto Winter e

Rio de Janeiro. 110 projeto de

ampliação é legal, pois a obra
foi feita a mais de 30 metros

do rio Oriente", afirma.
Mukai ainda comenta que

é permitida a reforma para to
das as construções que se en

quadram na mesma situação
da escola, desde que não se

altere a estrutura e que a am

pliação não seja a menos de
30 metros do curso de água. A
Prefeitura também salientou

que todas as obras novas ou

passíveis de regularizações,
devem seguir além da Legis
lação Municipal, a Legislação
Federal (Lei 4771/1965 e Lei

7803/1989).
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ESC LA Corandin contesta local da edificação

. Qualquer obra aprovada pelo
município antes de 2009, como a

escola, tem o alvará de construção.

Walter Mukai, engenheiro
da Prefeitura

Co fabiHdade
Comsultoria: EmJíJresarfa11

CRWSC, O1l62illJl6J
ProngSlQ1mllslTlo Clualidade

Cristiano Mahfud

Watzko, escritor Nunca julgue ninguém!
No último sábado, resolvi

fazer um passeio com a

minha namorada em Blume

nau, e escolhi fazer o caminho
via Pomerode. Assim que che

gamos próximo ao Zoológico,
ficamosmaravilhados e impres
sionados com � "Osterbaum",
que nada mais é do que uma

Árvore de Páscoa enfeitada com

casquinhas de ovos coloridas. E
então fizemos um passeio pelos
ambientes da "Osterfest" Vale a

pena! Ver o sorriso no rosto das

crianças, dizendo" IIPai, Mãe,
olha os coelhos"! ou a alegria
delas de ganharem uma cas

quinha-ou alguns amendoins é

algo especial. Paramim não tem

preço! É a mais simples e pura
forma de amor.

Porém o título deste artigo é
fruto de nossa conversa no carro
antes de chegar na "Osterfest"
Considerando que estamos em

época 'de Páscoa, e sempre que

possível devemos buscar· um

tempo para refletirmos sobre
nosso modo de viver, resolvi

compartilhar com vocês leitores
a história que minha namorada
me contou durante a viagem.
Como já é de meu costume, vou
romancear um pouco.

Lucas, um médico extrema

mente dedicado e apaixonado
pela sua profissão, entrou no

hospital, andando com passos
largos, pois havia sido chama
do para realizar uma cirurgia
de urgência.

Logo que chegou ao hospital,
encontrou o pai do garoto qu.e
devia ser operado, andando sem
parar na sala de espera. Assim

que viu o médico, o pai gritou:
- Por que você levou todo

esse tempo para vir? Você não

sabe que a vida do meu filho
,

está em perigo? Você não tem

senso de responsabilidade?
Lucas apenas sorriu e disse:
- Lamento, eu não estava no

hospital e eu vim o mais rápido
que pude depois de receber a

ligação. E agora, eu peço que o

senhor se acalme para que eu

possa fazermeu trabalho.
O pai extremamente nervo

so, falou com toda raiva que es

tava sentindo:
- Ficar calmo? Se fosse seu

filho que estivesse nesta sala

agora, iria ficar calmo?
Se o seu próprio filhomorres

se agora o que você iria fazer?
- Lucas novam-ente sorriu e

disse:
- JÓ.certa vez disse o seguin

te: "Do pó viemos e ao pó volta
remos, bendito seja o nome de
Deus". Os médicos não podem
prolongar a vida. Vá � reze por
seu filho, vamos fazer o nosso

melhor pela graça de Deus.

O pai apenas murmurou:

"Dar conselhos é fácil".

Após várias horas de cirur

gia, o médico saiu da sala e dis
se para o pai:

- Seu filho está salvo!
Nem esperou a resposta do

pai, e saiu correndo, apenas an-
tes de sair disse: \

- Se você tem alguma dúvi

da, pergunte a enfermeira!
Então o pai do garoto co

mentou para a enfermeira:
- Por que ele é tão arrogante?

. Ele não podia esperar alguns
minutos para que eu pudesse
perguntar sobre o estado do
meu filho?

A enfermeira, com lágrimas
no rosto disse:

- O filho do doutor Lucas,
morreu ontem num acidente
de carro, e ele estava no enter

ro, quando o hospital o chamou
para a cirurgia de seu filho. E

agora que ele salvou a vida de
seu filho, ele saiu correndo para
terminar o enterro do filho dele.

Por isso, nunca julgue nin

guém' porque você não sabe
como é a vida do outro e o que
está acontecendo e se passando
na vida do outro.

Que tal você parar alguns.
.

minutos durante este final de
semana de Páscoa e fazer uma

pequena reflexão sobre como

você está vivendo e como julga
os outros? Desejo uma boa re

flexão-a cada um e que cada um
de nós desenvolva a arte de não

julgar o próximo, e que também
possamos exercer a arte do mé
dico Lucas' da história acima,
que é buscar ajudar o próximo
e fazer o nosso melhor, mesmo
que estejamos em momentos

de dificuldades, aflição e dor.
Não é fácil, mas com fé e amor, .

tudo é possível!
.
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RELATÓRJO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do UNJÃO SAUOE S/S
LTOA, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, elaboradas na forma da

legislação societâria e das normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -

ANS acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e Relatório dos Auditores

Independentes ..

o União Saúde S/S Ltda. é uma Sociedade Simples por quotas de responsabilidade limitada, e
tem por objetivo social a operacionalização de Planos Privados de Assistência à Saúde, através
de meios de execução próprios ou mediante contratação e/ou credenciamento de terceiros,
legalmente habilitados. A Entidade encerrou o exercício social com um lucro de R$ 580.494.

A Entidade continua constituindo todas as garantias financeiras exigidas pela ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar, sendo que em 31 de dezembro de 2011 possuía urna Provisão

para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA no montante de R$ 2.796.329 e Provisão de
Eventos a Liquidar no montante de R$ 3.106.006.

Em relação aos Recursos Humanos, destacam-se as seguintes informações:

Recursos Humanos
Número de Empregados
Treinamentos

Impostos/Taxas/Contrib/Previdência Social
Beneficios

40
R$ 14.982
R$ 441.859
R$ 183.810

34
R$ 8.282
R$ 302.166
R$ 157.363

2011 2010

Atividades Operacionais
Recebimentos de planos de saúde
Outros recebimentos operacionais
Recebimento dcjuros de upficncões financeiras

Resgate de upl lcuções Financeirus

( - ) Pagnmentos li prestadores de serviços de saúde

( -) Pagamentos de comissões

( - ) Pegamentos de ocsscul
( - ) Pngnmcntos de pró-labore
( - ) Pagamentos de serviços de terceiros

( - ) Pagamentos de tributos

(- ) Pagamentos de contingências
( - ) Pagamentos de aluguéis
(- ) Pegamentos de publicidade
( - ) Outros pagamentos operacionais
( - ) Aplicações financeiras

Caixa líquido utilizndo nas atividades opCrllciOnllis

7. PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERACÕES DE ASSISTltNCIA A SAÚDE

a) Provisão de eventos li liquidar SUS - T'rat.a-ac de valores provisionados para

cobertura de atendimentos efetuados pelo SUS aos usuários do plano de saúde.

b) ProviSHo de eventos u liquida.' - Ccmfor-rrre Arl. 15 da Resolução Normativa nO 209,
O montante de R$ 3. 106.006 (20 I O R$ 2.244.656) é regfsu-ado com base nos avisos de

cobrança dos serviços médico-hospitalares realizados pelos prestadores de servtcos ,

cfeui varnertte recebidos pela Operadora até o fim de cada mês, errt conrraparttda às

contas de resultado de eventos indenizáveis.

c) Provisilo pura eventos ocorridos c não-nvisados - PEONA - Ccmfor-rrte Art. 90.> da

Resolução Normativa nO 274. a PEONA total calculada par" 3 I de dezembro de 20 I I

é de R$ 3.403.324 (20 I O R$ 3.614.890). e de acordo com a mesma resolução. poderá
sei' observada a proporção de 1/72 avos a cada mês. a partir de janef ro de 2008. A

PEONA mínima exigida para 31 de dezembro de 20 I I é de R$ 2.268.883 (20 I O R$

1.807.446). A PEONA contabilizada em 31 de dezembro de 2011 é suficiente para
cobrir a provisão mínima exigida pela Resolução 'Nor-rrratf va nO 274.

8. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Em 3 I de dezembro os saldos de tributos e encargos sociais a recolher de curto prazo.

compõem-se dos seguintes valores:

2011 2010

Imposto Sobre Serviços - ISS
rNSS a recolher
FGTS a. recolher

PIS a recolher
COFINS a recolher

IRRF a recolher

Contribuição social retida na fonte a recolher
Outros impostos e contribuições a recolher

17.041
43.495
7.500
1.462
6.746
34.329
54.320

31

Nível Educacional
2° grau completo
Tecnólogo incompleto
Tecnólogo completo
Superior incompleto
Superior completo
Pós Graduação
TOTAL

2011
II
4
3
7
12
3

40

2010
3
2
7
9
10
3

34

Esses são os resultados do UNJÃO SAUDE S/S LTOA, no exercício de 2011, obtidos com

empenho do seu Conselho de Administração, somando-se a eficiência administrativa do seu

corpo de colaboradores, com o apoio e confiança dos clientes, fornecedores e prestadores de

serviços.

ATIVO Nota 2011 2010

40.533.844
586.869

1.139.030
16.236.711

(33.267.135)
(598.102)
(723.818)
(382.224)
(784.372)

(2.825.981)
(8.500)

(126.247)
(2"8.777)
(740.779)

(19.379.164)

36.300.587
545.409

8.964.643

(28.711.654)
(1.671.721)
(625.270)

(808.455)
(2.157.796)
(136.213)
(66.492)
(246.967)
(700.786)

( 12.205.496)
(1.520.211)

7.744
59.017
8.212
1.211
5.589

43.955
64.507

70

CIRCULANTE 10.493.230 7.292.790

(628.645)

Atividades de investimento

(- ) Pugarnenros de aquisição ativos imobilizados

( - ) Pngumentos de gastos com ativos intangíveis
Cnixo liquido utilizndo nus attvídades de investimento

(302.867) (29.231)
(5.090)

190.305 164.924

Disponível 58.783 40.295

(34.321)

Realizável 10.434.447 7.252.495

(302.867)

9. DÉBITOS DIVERSOS

Em 3 I de dezembro os saldos de débitos diversos de curto pr-az.o, compõem-se dos

seguintes valores:

20U 2010

Salários a pagar
Provisão de terias
Fomecedores de serviços
Antecipações recebidas

Aluguéis a pagar

37.454
81.525
9.889

47.919
5.312

Aplicações financeiras 9.385.663 6.580.606

Atividndcs de fillllncillnlento

Distribuição de lucros
Adiantamento pura Futuro Aumento de Capital

CaixlI liquido gerndo lUIS Iltividudcs de finnnciumcnto

(1.550.000)
2.500.000

Créditos de operações com planos de assistência à saúde

Contraprestação pecuniária
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde

410.734
401.255

9.479

115.394
103.695
11.699

950.000

67.302
84.650
62.920
33.904
6.435

Créditos operacionais de prestação de serviços de assistência à saúde 52.143

Aumento (redução) líquidu 110 cuixll e cquivulentes de cRixll 18.488 (1.554.532)

255.21.1 182.099

Títulos e créditos a receber 638.050 498.835

Caixa e equivalente de catxa no início do pertodo
CaixH e cqutvarcnte de cllixu no fim do periodo

40.295
58.783

1.594.827
40.295

Outros valores e bens 5.517

DEMONSTRATIVO DA RECONCILlAÇÃO DO LUCRO LiQUIDO COM O CAIXA LiQUIDO GERADO
ATRAVÉS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2011 2010

10_ ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Na data das demonstrações contábeis, a Operadora apresenta as segui.ntes provisões
registradas no passivo e os depósitos judiciais registrados 110 ativo não circulante.
respeccívamente, como segue:

PASSIVO ATIVO

ATIVO NÃO CIRCULANTE 710.324 290.303

Lucro líquido do exercido 580.494 900.972

ProvisOc.... para contingências Depósitos Judiciais

Ajustes para conciliação do resultao do período com II geração de clIixlt das atividades operacionais:
Depreciações 52.560

Provisão paro perdas sobre créditos (77.557)
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 2.434.402

Lucro liquido ajustado 2.989.899

37.958
227.775

(115.733)
1.050.972

Realizável a longo prazo 10 291.996 144.693

(Aumento) c dccrésctmo de ativos operacionais
Aplicações financeirns
Créditos de operações com planos de assistência à saúde

Créditos operacionais de prestação de serviços de assistência à saúde

Títulos e créditos c receber

Outros valores e bens
Realizável o longo prazo

(2.805.057)
(217.783)
52.143

�139.215)
5.517

(147.303)

(3.624.914)
(128.899)
547.409

(256.341 )
874.5 I 8

(122.141)

2011 2010

lmcbiliz...ado 6.1 383.792 132.519

(2.710.368)

2011 20JO
SUS
SEBRAE
TRABALHISTA
TRIBUTÁRIO
CÍVEL
tNSS
TOTAL

266.514
2.310

119.231
2.310
600

Intangível 6.2 34.536 13.091

(3.25 t.698)
Aumento c (decrêsctmo) de passivos operacionais

Débitos de operações de assistência à saúde

Tributos e encargos sociais a recolher
Débitos diversos
Provisões de longo pmzo

(247.667)
25.381
50.701

(195.261)

27.650

(18.559)
(69.967)
200.061

TOTAL DO ATIVO 11.203.554 7.583.093

(366.846) 139.185
584.169 200.061

620
27.600
22.552

32.400
22.552 22.552 22.552

PASSIVO E PATRIMÓNIO LiQUIDO Nota 2011 2010

Cukxu liquido utilb.1ldo nns atividades opcracíonuts (628.645) (1.520.211)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

o União Saúde S/S Ltda. é uma Sociedade Civil por quotas de responsabilidade limitada,
constituída em 23 de dezembro de 1998. O objetivo social é a operacionalização de Planos
Privados de Assistência à Saúde, através de meios de execução próprios ou medíante

contratação e/ou credenciamento de terceiros, Iegalmenre habi litados.
A Operadora encontra-se cadastrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
como operadora de Planos de Assistência a Saúde sob o número 31.460-9.

2. APRESENTACÃO DAS DEMONSTRACõES FINANCETRAS

O balanço patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício. as mutações do

patrimônio líquido e a demonstração do fluxo de caixa do exercrcio social findo ern 3 I de
dezembro de 2011, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil, levando em consideração o processo de convergência às normas internacionais -

I FRS pleno, as normas emanadas da legislação societária e as normas instituídas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

o encerramento das referidas demonstrações financeiras foi autorizado pela administração
em 27 de janeiro de 2012.

3. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS

As práticas e as estimativas contábeis adotadas pela Operadora em 201 1 estão adequadas à

Resolução Normativa n= 247, e Instrução Normativa n" 46. ambas emitidas pela ANS, em
consonância com as Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

A Operadora observa o regime de competência para o registro de suas transações, exceto

quanto aos Eventos Indenizáveis, que são reconhecidos. contabilmente nas datas das

apresentações das contas, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis e fiscais:

a) Apresentação das Contas - Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os

365 dias subseqüentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não

circulantes;

b) Ativos circulantes e não circulantes:

- Aplicações financeiras - Estão registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos
auferidos até a data de encerramento do exerctclo, segregadas entre aplicações
vinculadas à provisões técnicas e aplicações não vinculadas.

- Créditos de operações com planos de assistência à saúde - São registrados e

mantidos no balanço pelo valor nominal dos Lítulos representativos desses créditos,

em conu-aparrtda à conta de contraprestações efetivas de operações de ass istõncta a

saúde. provenientes de contratos vigentes na data do balanço e pelos valores a

receber referentes a ressarcimentos de eventos. A Operadora constituiu Provisão

par-a Perdas Sobre Créditos - PPSC. no montante de R$ 196. I 5 I (20 I O - R$

330.793). considerados suficientes para fazei' taceàs eventuais perdas na realização
de créditos a receber.

DClnais ativos - Os demais ativos são dcrnoneu-ados pelo valor de custo, acrescido,
quando aplicável, dos rendimentos e das var+acões monetárias aufer-icías. Não

existem créditos tributários decorrentes de prejufzos fiscais e de base negativa de

contribuição social.

- Imobilizado - Demonstrado pelo custo dc aquisição, liquido das respectivas
depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, de acordo com a vida útil
estimada dos bens. cujas taxas estão divulgadas em nota explicativa 11° 6.1;

- Intangível - Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens

incorpóreos destinados à manutenção da Operadora ou exercícios com essa

finalidade. os quais são amortizados de forma linear no decorrer de um período
estimado de benefício econômico.

c) Provisões técnicas de operações de assistência à saúde - As regras e procedimentos
para. a constituição das provisões técnicas estão estabelecidas na Resolução Normativa
nv 209 e Resolução Normativa n" 274, ambas emitidas pela ANS, conforme

mencionado na nota explicativa n° 7;

d) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro - São calculados e

prov ísionados de acordo com a legislação fiscal vigente.

e) Estimativas contábeis - A elaboração das cíemonsrrações contábeis de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração efetue estimativas e

adote premissas no seu melhor julgamento� que afetam os montantes apresentados de

certos ativos, passivos e outras transações, tais como determinação de taxas de

depreciação do ativo imobilizado e provisões para perdas sobre créditos se necessárias,
entre outras. A· liquidação de transações envolvendo estimativas poderá resultar em

valores diferentes dos estimados. devido às premissas utilizadas inerentes ao processo
de sua determinação.

4. ATIVOS LIVRES

Referem-se ao saldo das contas caixa, bancos conta depósitos e aplicações financeiras não

vinculadas a provisõ�s técnicas e/ou garantias judiciais.

2011 2010

Disponível
Aplicações fínanceiras

( - ) Aplicações financeiras vinculadas a

provisões técnicas

40.295
6.580.606

639.121 250.213 291.996 144.693

CIRCULANTE 6.932.020 4.646.792

Provisões técnicas de operações de assistência fi saúde

Provisão de eventos a liquidar SUS
Provisão de eventos a liquidar
Provisão para eventos ocorridos e não avisados

6.486.504 4.052.102

7. a) 584.169

7. b) 3.106.006 2.244.656

7. c) 2.796.329 1.807.446

58.783
9.385.663

(3.264.742)
6.179.704

(2.982.851 )
3.638.050

Circulante
Não Circuluntc

TOTAL

Débitos de operações de assistência a saúde

Comercialização sobre operações
247.667
247.667

5. TiTULOS E CI�F..DITºS A RECEIJER

En"l 3 I de de.aerrrbr-o os saldas de titulas e cr-éo+cos à receber de curto prazo. cornpõcnl-se
dos scguint�s valores:

20:1.1 2010

584.169

TribULOS e Contribuições a Recolher 190.305 164.924

r rrrposeo de renda pessoa jurídica a rccupel·ar
Contribuiçllo social sobre o lucro a recuperar
Acttarrcarrrerrro de salários. férias e outros

r roposeo sobre serviços a recuperar

102.298
8.542
23.844

364.151

64.952 250.213 291.996 144.693

Débitos Diversos 255.21 fI. 182.099

54.952 250.213

196.524
35.016
31.640

374.870

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Provisões 10 54.952 250.213

498.835

639.121 291.996 144.693

638.050

250.213

I'ATRIMÔNIO LiQUIDO 4.216.582 2.686.088

6. ATI·VO NÃO CIRCULANTE

6.1 IMOBILIZADO

a) Demonstrattvo de çustos de aquis;'ção� dCftreciaçi10 oculnulUlda e valor liquido.

Cont"

·rIUt" d�

Depreclllçilo
Em·Y.. "II .... 1

250/0.
200/..
tO%

2t8.681
255.768
171.663
4.500

II. CONTINGltNCIAS

11.1. Em dezembro/2010 a operadora ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRJA N° 5001370-

32.20 I 0.404.7209. cujo objetivo e. o reconhecimento do prazo prescricional de

cobrança dos pedidos de ressarcimentos efetuados pela ANS - Agência Nacional de

Saúde Scrpternentar por atendimentos realizados pelo SUS.
....

11.2. Em 23 de outubro de 2008, a Operadora recebeu um auto de irifs-aç.ão da Diretoria

de Fiscalização da ANS� a qual concedeu prazo para defesa administrativa, cuja
multa base se aplicada., terá como valor original a quantia de R$ 100.000. A

assessoria jurídica da Operadora apresentou defesa a tegando prescrição de prazo por
tratar-se de fatO originado no exercício de 2002.

11.3. Existem ainda, outras ações qualificadas de perda possível pela assessoria jurídica
que estão assim distribuídas:

Ti o Quantidade
3
3
1

2
2
2

3
4

Capitul soc'iul
Adiantamento para futuro aumento de capital
Reserva de Lucros,u realizar -

13 1.560.000 1.560.000
13 2.500.000

156.582 I. 126.088

2,)1'1 ZOIO

Valor-RS
187.734
65.420
30.000
75.000
62.497
103.419
171.919
21.065

TOTAL DO I'ASSIVO E PATRIMÓNIO LiQUIDO 11.2113.554 7.583.093

L(quldo
180.052
101.385
97.855
4.500

L.lquldo
32.943
49.345
45.731
4.500

ANS
Indenizatória

Obrigação de fazer
Trabalhista

Reparação de danos
Cominatória
Ordinária
Outras

717:054

11.4. Existem também ações judiciais. tanto no pólo ativo quanto no pólo passivo. tOd3S
acornparihadas pela assessoria jurídica. cujos processos se ertcorur-arn tramitando Sel11

valores definidos, e com risco de perda considerado remoto.

12. RECURSOS PRÓPRIOS MíNIMOS

Através da Resolução Normativa n'' 209�""'LnstrLlção Nprmativa n" 38 e pelo Ofício Circular

n° 3/20 I I a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar instituiu critérios de

manutenção de recursos próprios mínimos. a serem obser-vadas pelas oper-adoras de planos
privados de assistência à saúde. cuja situação em 3 I de dezernbro de 20 I 1 é a seguinte:

a) Patrimônio mrninlo ajustado - PMA - Conforme os Arts. 3 a 5. da Resolucão
Normativa n? 209 e de acordo com o segmento e região de atuação, o valor do

patrimônio líquido mínimo exigido pur-a 3 I de dezembro de 20 I I é de R$ 279.787. Em

3 I de dezembro de 20 I I. a Operadora possui patrimônio líquido ajust.ado conforme a

Insu-ucão Normativa n" 38 de R$ 4.182.046. O qual é super-ior ao patrimônio líquido
mínimo exigido para esta data.

b) Margem de solvência - Calculada conforme os AI1:s. 6 a 8 da Resolução Normativa

n= 209 cornb inado ainda com o Ofício n" 3/201 I. a margem de solvência corresponde
a suficiência do patrimônio mínimo ajustado da operadora em relação a margem de

solvéncia total de R$ 10.008.389. O Oficio supracitado prevê a observância mínima de

350/0 do total da margem de solvência calculada para 31 de dezembro de 20 I I que é de

R$ 3.502.936. O patrimôn io rn tn irrro ajustado da operadora, no valor de R$ 4. I 82.046,
é suficiente para cobr-ir a margem de solvência exigida para 31 de dezembro de 2011.

13. PATRIMÓNIO LíOUIDO

O valor do Capital Social totalmente subacr-i to e integralizado é representado por
1.560.000 (um milhão quinhentos e sessenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1�00 (um
real) cada, totafizarrdo R$ 1.560.000.(2010 - R$ 1.560.000).

o valor contabilizado na conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, será
mantido até a aprovação da incorporação ao Capital Social.

14. COBERTURA DE SEGUROS

A potttica de seguros obedece às orientações técnicas de especialistas e de confonnidade

com o grau de r'ieoo cnvotvtdo, sendo considerada adequada para cobrir eventuais perdas,
em caso de sinistro.

RELATÓRIO DOS AUDITOR.ES INDEPENDENTES

Aos Sócios e Diretores de
UNlÃO SAÚDE S/S LTDA.

.Jaraguá do Sul - se

Examinamos as dernorrsu-ações financeiras de UNIÃO SAÚDE S/S LTDA.� que

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezernbro de 201 I e as respectivas
demonstrações do resultado. das mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa para o

exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e dcrna!s

notas explicativas.

/ Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

2011 2010

CUHIlO .>cprccl.çAo
(38.629)
(154.383)
(73.808)

A administração da empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela deterrrrinou como necessários para permitir a elaboração de

demonstrações financeiras livres de distorção relevante. independentemente se causada por
fraude ou CITO.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas norrnas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e

que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que
as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Urna auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de

evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor. incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se

causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos. o auditor considera os controles

internds relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
da empresa para planejar os procedtrnentos. de auditoria que são apropriados nas

circunstâncias. mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos da empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração,.
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suticiente e apropriada para funcíameruar

nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de UNIÃO SAÚDE S/S

LTDA., em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de

caixa para o exercicio findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil.

Ênfase

Conforme nota explicativa nO 7.c., a provisão para eventos ocorridos e não avisados -

PEONA, foi constituída em conformidade com a Resolução Normativa n° 274 da Agência
Nacional de Saúde Suplemfintar, no montante de R$ 2.796.329 de um total apurad<;> na data

do balanço no valor de R$ 3.403.324, sendo que a diferença poderá ser complementada nos

próximos 24 meses.

CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE

PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Contraprestações líquidas
Variação das provisões técnicas
Tributos diretos de operações com planos de assistência
a saúde da operadora

38.950.032 35.895.267
39.228.660 34.905.762

1.342.168

(278.628) (352.663)

EVENTOS INDENiZÁVEIS LiQUIDOS (35.022.121)
(35.573.813)
1.540.575

(988.883)

(30.830.762)
(30.869.682)

745.596

(706.676)

Eventos conhecidos ou avisados

Recuperações de eventos conhecidos ou avisados

Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
DE ASSISTÊNCiA À SAÚDE 3.927.91 I 5.064.505

Outras receitas opcracianais de assistência à saúde não

relacionadas com planos de saúde da operadora
Outras despesas operacianais de assistência à saúde não

relacionadas com planos de saúde da operadora

562.748 916.309

(453.952)

4.490.659 5.526.862RESULTADO BRUTO

(363.817)
(3.878.017)

(1.709.733)
(2.869.305)

355.880

(486.409)
(227.775)
(258.634)

Despesas de comercialização
Despesas administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

Provisão para perdas sobre créditos
Outras

(196.194)
77.557

(273.751)

RESULTADO OPERACIONAL 52.631 817.295

951.854

954.727

(2.873)

415.728
488.699

(72.971)

Resultado financeiro liquido
Receitas financeiras

Despesas financeiras

Resul�ado patrimonial
Receitas patrimoniais

33.256

33.256

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS

E PARTICIPAÇÕES 1.037.741 1.233.023

Imposto de renda

Contribuição social
(329.858)
(127.389)

(237.802)
(94.249)

LUCRO LiQUIDO DO EXERCíCIO 580.494 900.972

ADIANTAMENTO

PARA FUTURO

AUMENTO
DE CAPITAL

TOTAL DO
PATRIMÓNIO
LÍQUIDO

RESERVA

DE LUCROS
A REALIZAR

CAI'ITAL

SOCIALDESCRIÇÃO DAS MUTAÇÓES

225.116 1.785.116Saldos em 31 de dezembro de 2009 1.560.000

Lucro liquido do exercício 900.972 .900.972

2.686.088Saldos em 31 de dezembro de 2010 1.560.000 1.126.088

580.494 580.494Lucro do exercício

Adto. plFlIturo Aumento de Capital 2.500.000 2.500.000

Distribuição de lucros (1.550.000) (1.550.000)

156.582 2.500.000 4.216.582Saldos em 31 de dezembro de 2011 1.560.000

Benfcht.... rlus enl irnóvcis
EquiplO:.l. de inlbrn,lIticll
Movcit< e uh:nslllos
Direito de uso tctt.!:lonc

132.5 ....6!1õU.612 (266.820) 383.792

b) Rcconcillaçno do valor contábil no inicio c no tlrn do excrcfcio en'cerrado em 31 de
dezclTlbro de 2011.

taenreuoe-rcs CITI i."Óvcis

Eq�liplOS. de informático
Móveis e utensltios
Direito de uso telefone

TOTAL

AdlçO..,.
01.lx8"
Llnuld .. N

180.0�2
tOt.385
97.855

4.500

Snldo
FI... II'corccl ..çne.

(t8.H47)
(t7.910)
(10.928)

32.943
49.345
45.73t
4.500

165.9�6
69.950

63.052

132.519 298.958 (47.685) 383.792

6.2INTANCivEL

UI) Dcn"lonstruC:ivo de custos de aquisiçAo, umortizuçno acumulada c valor liquido.

COUh.

Tnxa de
•>epreeluçllo
Enl 0/.. onual

20"/..

20 ••

Líquido
34.536

....'<Iuldo
13..091

CIIHI"O

--�
45.061

AnloreJz ..cAo
(tO.525)Soflwnres.

34.536 13.091('0.52.5)

b) Reconciliação do valor contábil no inicio c no lim do exercfcio encerrado em 3.1 de
dezembro de 2011.

Soll:wu,·cs.

TOTAL

Adlcl)eH
1) .. 1:111'1'"

1�19"h.ln ..
Suldo
Fil....ÁluurtizlOçl)"..

(4.876) 34.53613.09t 26.32t
34.53613.09' 26.321 (4.876)
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Feriado de Páscoa

O que abre e o que fecha nesta sexta
Serviços públicos atendem em regime de

plantão. Comércio atende apenas no sábado

mana. Já os mercados aten

dem normalmente em horário
de final de semana.

Para os religiosos, amanhã é Em Iaraguá do Sul, o Car

a data de lembrar o julga- tório Civil e o Museu Histórico

menta e a crucificação de Jesus Emílio da Silva fecham as por-
. Cristo. Devido ao Feriado da tas hoje e voltam na semana

Sexta-Feira Santa, órgãos públi- que vem. O comércio não tem

cos e estabelecimentos comer- atendimento na sexta-feira, e

ciais ficam fechados ou vão tra- no sábado abre com horário do

balhar em regime de plantão. Sábado Legal da CDL (Câmara
Portanto, quem deixou as de Dirigentes Lojistas), a par

compras de páscoa para a úl- tir das 9h. Já o Shopping Brei

tima hora deve verificar os thaupt funciona das 14h às 20h,
horários. especiais de atendi- como nos domingos.
menta do comércio da região, Em Corupá, Schroeder e

para não deixar faltar os pre- Massaranduba, os órgãos pú
sentes neste domingo. Confira blicos atendem em regime de

todas as informações no qua- plantão, e o comércio fica fe

dro abaixo. chado no feriado. Já no sába-

As agências bancárias da do as lojas abrem com expe

região ficam fechadas de sex- diente especial.
ta - feira até o fim de semana e Em Guaramirim, os postos
só retornam na segunda-feira, de saúde fecham na sexta-feira

dia 9. Os Centros de Educação e os atendimentos de emergên
Infantil e as escolas retomam cia são oferecidos no Hospital
as atividades na próxima se- Padre Matias Maria Stein.

REGIÃO
Sarnira Hahn

FECHADO Comércio de Jaraguá não atende amanhã. e reabre às 9h de sábado
J

Atendimento público e comercial no feriado e no fim de semana

Jaraguá do Sul na quinta-feira e • SupermercadosAngeloni - • Comércio - Lojas fechadas pelo telefone 0800-644-1013;
na sexta-feira; Na sexta atende das 8h às na sexta-feira e no sábado • Secretaria de Obras -

• Postos de Saúde - Fechados; • Comércio - na sexta - feira 20h, no sábado das 8h às 22h atende das 8h30 às 17h; fechada;
• Centros de Educação Infantil

I
as lojas ficam fechadas e e no domingo fica fechado; • Coleta de lixo - normal;

-Fechados; no sábado o atendimento • Supermercados Brasão -
Schroeder • Delegacia de Polícia

• Biblioteca Pública Rui será das 9h às 17h; das 8h às 20h; Ciyil- fechada;
Barbosa - Sexta e Sábado • Supermercado Fort

• Postos de Saúde - fecham • Comércio - na sexta-feira fica

não haverá atendimento; SHOPPING BREITHAUPT Atacadista - das 7h às 22h; sexta, sábado e domingo; fechado e no sábado com
• Samae - atendem em regime • Na sexta-feira atende com

• Águas de Schroeder - em atendimento das 8h às 16h;
de plantão pelo telefone o horário de domingo, regime de plantão pelo
2106-9100; das 14h às 20h, no sábado Guaramirim telefone 9186-9271;

• Secretaria de Obras e horário normal e domingo o
• Secretaria de Obras - em Massaranduba

Urbanismo - em regime shopping não abre; • Postos de Saúde - regime de plantão pelo
de plantão pelo • Americanas - na sexta- atendimento de emergência telefone 9186-9256; • Postos de Saúde - fechados;
telefone 3376-0536; feira atende das 12h às 21h, 24h no Hospital Padre Matias

• Coleta de lixo - • Águas deMassaranduba
• Secretaria deAgricultura - sábado fica com horário Maria Stein; atendimento normal; - Regime de plantão pelo
Fechada; normal e domingo não terá • Águas de Guaramirim ., • Delegada de Polícia Civil - telefone 0800-643-4070;

• Secretaria de expediente; plantão pelo telefone fechada; • Secretaria de Obras -

Desenvolvimento Social, • Havan - atendimento das 0800-6433-803; .

• Comércio - na sexta as lojas fechada;
Família e Habitação - Atende 10h às 22h • Secretaria de Obras - ficam fechadas e no sábado o • Coleta de lixo - não

com plantão 24h pelo • Praça de alimentação e Regime de plantão pelo atendimento é das 8h às 16h; haverá coleta de lixo.

telefone 3276-0424; lazer - atende das 10h às 22h; telefone 9201-3011; • Delegacia de Polícia
• Coleta de lixo - somente na • Hipermercado - fica aberto

.

• Coleta de lixo - normal; Civil- fechada;Corupá
parte da noite; das 8h às 22h; • Delegacia de Polícia Civil-

• Comércio - na sexta-feira'

• Delegacia dePolíciaCivil- • Farmácia ':- das 10h às 22h; Plantão para o público com • Postos de Saúde / Pronto . as lojas ficam fechadas e

plantão pelo telefone 3371-0123; • Supermercados Breithaupt- registro de Boletins Atendimento - fechados; no sábado com atendimento

• Delegacia Regional- fechada das 8h às 22h; de Ocorrência; • Águas de Corupá - Plantão na parte da tarde.
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Procissão
deve reunir
cincomil fiéis
Católicos de [araguá do Sul irão relembrar
amanhã a "Via do Sofrimento" de Jesus Cristo

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

,,�

Euma oportunidade de estar

em comunhão com Jesus
Cristo, que também subiu para
o Calvário e deu sua vida como '

expressão maior de seu amor."
É assim que o pároco Padre Do-

.

nizeti Queiroz define a tradicio
nal procissão daVia Sacra, que
irá acontecer amanhã, às Sh, no
morro do Rio Molha. '

Segundo Queiroz, cerca de
cinco mil fiéis devem compa
recer ao evento que relembra
os caminhos pelos quais Jesus
Cristo passou antes de ser cru

cificado. "Convidamos todos os

católicos para participarem da

procissão neste ano do Cente-
nário da Paróquia São Sebas
tião. O encontro será especial
e os penitentes podem receber

graças especiais", comenta.
O ponto de encontro para

a caminhada é a primeira ca

pela do Rio Molha. Segundo o

padre, o trajeto deve ter dura

ção de duas horas e, na chega
da à Igreja Nossa Senhora do

Rosário, haverá diversos pa
dres para realizar confissões.
Os fieis devem levar velas e o

livro do Grupo Bíblico de Re

flexão, para acompanhar o

texto daVia Sacra.
Ainda hoje acontecem con

fissões na Igreja Matriz São Se
bastião em dois períodos: das
8h30 às llh30 e das 13h30 às
17h. A programação especial da
Semana Santa também inclui

Celebração da Ceia do Senhor e
Lava-pés às 19h30 e Vigília Eu
carística das 21h às 24h.

Amanhã, os cristãos tam

bém poderão se confessar na

Igreja Matriz, das 7h às llh30,
e às 17h acontece a Celebração
da Paixão do Senhor e Procis
são do Senhor Morto. Já no Sá-

f'

bado Santo acontece a Solene

Vigília Pascal, às 19h. No Do

mingo de Páscoa será realiza
da a procissão da ressurreição,
adoração e missa de Páscoa às
6h e às 9h30; e missa de Páscoa
às 19h. Todas as comunidades

que integram a Paróquia São
Sebastião também terão ativi
dades da Semana Santa.

,

INICIO O ponto de

encontro pâ.ra a
caminhada será a

primeira capela do
Rio Molha, às 5h

Paulo Mário Lopes Machado, Leiloeiro Oficial inscrito na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
- JUCESC sob o n° 029/99, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., promoverá a venda em Leilão (1 ° ou 2°) do imóvel
abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.

Localização do Imóvel: Massaranduba-SC. Centro. Rodovia SC - 413, Guilherme Jensen. Galpão.
Áreas totais aprox.: terr. 1.505m2 e constr. 209 m2 (Iahçada no IPTU). Matr. 20.588 - RI de Guaramirim.

Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos
competentes da averbação da construção e divergência da área construída que vier a ser apurada
"in loco", com a lançada no IPTU, correrão por conta do comprador. Consta na citada matricula: imóvel

cortado pelo Ribeirão Massaranduba com uma faixa "Non Aedificandi" de 15m de largura em ambos os

lados do referido Ribeirão. Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupado.

Agência Bradesco, situada n'a ua Helmuth Sprung, sin° .. Centro, em Massara�duba .I SC:
(o 2° leilão somente será realizado se não houver arrematação no 10 leilão)
1° LEILÃO: 10/04/2012 às 13h,.

Valor mínimo para venda: R$ 400.786,00 (quatrocentos mil, setecentos e oitenta e seis reais).
20 LEILÃO: 24/04/2012, às 13h. (caso não seja arrematado no 10 leilão).

Valor mínimo para venda: R$ 280.550,00 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais).
Condição .�e Pagamento: à vIsta, rnaís comissão d� 5% ao Leiloeiro.

'1

-', I

Foc' ';":i ' ,

'

, fl.
-, til. I, .'

"

iii Bradesco EDITAL DE LEILÃO

Os interessados devem consultar o edital completo disponível no site: www.shopinvest.com.br/imoveis
Para mais informações - tel/fax.: (47) 3422-8141 - Paulo Mario Lopes Machado - Leiloeiro Oficial - JUCESC 029/99

EDUARDO MONTECINO

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

A SOCIEDADE CULTURAARTISTICA- SCAR, no uso de suas atri

buições, com fundamento no art.16/1 - Capítulo III, da Assembléia Geral,
.

e dos art. 31,32 e 33 do capítulo IV - Das Eleições, de seus Estatutos

Sociais, convoca os Senhores Fundadores, Contribuintes Ativos, Mem
bros Natos, para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia

07 (sete) de maio de 2012, às 19h em primeira convocação ou às 19h30

em segunda e última convocação, com qualquer número de sócios

presentes, em sua sede social (CENTRO CULTURAL DE JARAGUÁ DO

SUL) à rua Jorge Czerniewicz, 160, na cidade de Jaraguá do Sul/SC,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1 ° Prestação e Contas do Exercício de 2011 -

2° Eleição da nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
3° Eleição da nova Diretoria
4° Assuntos Gerais

Jaraguá do Sul (SC), 04 de abril de 2012

Udo Wagner
Presidente

PREGÃO PRESENCIAL. PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 45/2012 .

Processo: 003/2012-Fumture27/2012-FCJ. SECRETARIAMUNICIPAL
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA. HABITAÇÃO
E REG. FUNDIÁRIA/PLANEJAMENTO URBANO. FUNDAÇÃO
CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL . FUNDO MUNICIPAL DO

TURISMO-FUMTUR. TIPO: Menor Preço por Item. COMUNICADO DE

ALTERAÇÃO. OMunicípio de Jaraguá do Sul, através da Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal e do Presidente da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, tornam público para conhecimento dos interessados na
licitação por Pregão Presencial acima, que está promovendo alteração
no item IV do Edital (Habilitação). O conteúdo integral da alteração
constará no Edital Versão II que estará disponível a partir do dia

09/04/2012. Sendo assim, e por força do §4° do art. 21 da Lei Federal
n.? 8.666/93, esta Administração Pública comunica aos interessados,
que está prorrogando a-data para entrega, credenciamento e abertura

dos Envelopes, conforme segue: DATA, HORA e LOCAL PARA

ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 24 de abril

de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes e disputa de preços
serão as 1-4:00 hs 'do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos. Jaraguá do Sul (SC), 04 de abril de 2012.

Cecília Konell
Prefeita Municipal

�,,I
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·Talento superando
as adversidades

Miriely Santos e Simone Ferraz conquistam o

índice para disputar o próximo Troféu Brasil

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

Henrique Porto

Não é de hoje que o atletis
mo de Iaraguá do Sul se

ressente de um local adequado
para seus treinamentos. Porém,
dentro de sua atuação, os atle
tas se superam e seguem con

quistando bons resultados em

competições nacionais.
Foi o caso do Torneio Juvenil

e Adulto da Federação Paulista
de .Atletismo, realizado no últi
mo fim de semana em São Pau

lo. Lá, Miriely Santos e Simone
Ferraz conquistaram o índice

para disputar o próximo Troféu
Brasil da modalidade e compe
tir contra osmelhores atletas do

país, em pleno ano olímpico.
Simone correu os 1.500m

em 4:42'90", sua melhor marca

pessoal, obtendo a quarta colo

cação no torneio. A vencedora
da prova foi Erika Oliveira, com
4:27'84". "Foi a primeira co�
petição dela no ano e além do
índice para o Troféu Brasil, a Si
mone também garantiu a tercei
ra posição no ranking brasileiro
da categoria sub23", comenta o

técnico Adriano Moras.

Já Miriely obteve a segunda

melhor marca da competição
nos 100m com barreiras, com o

tempo de 14'55". Giselle Albur

querque, com 13'79", faturou
a medalha de ouro. I'A Miriely
está com o quinto melhor tem

po do ranking brasileiro deste

ano", informa Moras.
Além delas, quem surpreen

deu foi Oziel Freitas, de apenas
16 anos, que não se abalou ao

debutar em competições nacio
nais. Cravou 4:23'00" nos' 1.500
metros rasos, o quarto melhor

tempo da competição na cate

gonamenores.

"Esses resultados são reflexo
da disciplina e do esforço con

tínuo dos atletas, que treinam

inclusive no período de férias,
em busca de bons resultados",
finalizaMoras.

P 3 Simone Ferraz (ao centro) marcou o terceiro melhor tempo do país

•

er C o

8reakers conhecem calendário
O Jaraguá Breakers já co

nhece a tabela do IV Torneio

Touchdown, campeonato que
reúne dezoito equipes de todo
o Brasil. No total, o torneio terá
70 jogos, com cada equipe dis

putando um mínimo de sete

partidas na temporada.
Inicialmente, os times foram

separados em três grupos, co
nhecidos por Conferências, que
homenageiam com seus nomes

personalidades do esporte. Os cachê de R$ 20 mil para parti
Breakers, por exemplo, estão na cipar da competição, valor que
Conferência BillWalsh. não cobre todos os custos da

Durante a primeira fase as

equipes jogam contra os ad
versários de seu próprio grupo]
além de partidas contra equi
pes das demais Conferências:
Ao final, os oito melhores times
avançam aosplayoffs.

A novidade deste ano é o

fato das equipes receberem um

disputa, mas desonera o caixa.
O Jaraguá Breakers estreia.

no dia 28 de julho, contra o

ABC Corsários, em São Paulo.
Em casa, recebe Santos Tsuna
mi (em' 19 de agosto) e Vasco
da Gama Patriotas (em 1 ° de

setembro), duas equipes apoia
das por clubes de futebol.

Tênis

Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Circuito

ATJ de tênis em 2012. A etapa será realizada entre os dias 11 e

15 de abril, nas dependências do Beira Rio Clube de Campo. As
inscrições poderão ser feitas até sexta-feira, dia 6, na secretaria
do clube ou via internet, no endereço www.atj.org.br. À inscri

ção emmeio eletrônico é exclusiva para sócios da entidade.
.

Aniversário

19anos
Caratê

No sudeste
A Fundação Municipal
de Esportes de Jaraguá
do Sul completa 19 anos

hoje. Criada através da lei
municipal N° 1.669, de 5

de abril de 1993,' a autar

quia é responsável por
administrar e promover
o esporte no município,
executando a política e as

diretrizes dispostas na lei
federal N° 9.615. Desde

fevereiro, a FME é dirigida
porValdir Bordin.

O sensei Mareio Cucchi

representou a região em

eventos de caratê. Em
Guarulhos (SP), reali-
zou estágio com mestre

RogérioWong, 7° Dan. Em
Uberaba (MG) participou
de curso técnico e da X

Copa Samurai. De volta a

São Paulo, assistiu a um

. curso técnico de defesa

pessoal em Santos e a

um treinamento técnico

em São Vicente.

Hoje tem perieirão
O Grêmio Esportivo Iuventus realizaumapeneira gratuita de atle

tas hoje, a partir das 13h30, no Estádio João Marcatto. O foco será jo
vens entre 15 e 20 anos, interessados em compor as equipes Juvenil
e Junior doMoleque Travesso. Os atletas devem comparecer ao local

portando documento de identidade, calção, chuteira emeião.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 51/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO
DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM LANÇA E CAMINHÃO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/4/2012 das 8h às 11h30 e

das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 20/4/2012 14h

O Editai encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site:

www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100
Isair Moser

Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 53/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER

ViÇOS GERAIS DE AUXILIAR

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/4/2012, das 8h às 11h30 e das

13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 25/4/2012 10h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site:

www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100
Isair Moser

Diretor Presidente

------ -
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'Primeira derrota

jogando em casa
}araguaenses perdem em casa, em jogo onde o

goleiro adversário fez gol e defendeu um penalti
\

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Na noite de ontem (4), a

CSM/Pré-Fabricar conhe
ceu sua primeira derrota em casa

na Liga Futsal. E não pense o tor

cedor que foi por falta de esfor

ço. O grande 'vilão' da noite foi o
goleiro Chico, do Marechal Ron
don, que além da grande atua

ção debaixo dos três paus, abriu
o placar aos 4:09, aproveitando
uma falha defensiva.

Mesmo com o gol sofrido, a
equipe jaraguaense tinha uma

atuação consistente e o segun
do castigo veio aos 13:40, quan-

do Léo roubou uma bola na

quadra de defesa, avançou em

velocidade e tocou com catego
ria, na saída do goleiro Gian.

A segunda etapa foi de pres
são total por parte da CSM/

Pré-Fabricar, que teve a chan
ce mais clara de descontar aos

34:22, quando Renan cometeu

penalti em Dian e acabou ex

pulso. Na cobrança, Elisandro
soltou a bomba, que estourou

no peito de Chico.
Com um-jogador a mais na

linha, o técnico Renato Vieira
colocou o fixo Iedson no gol
e acabou recompensado aos

36: IS, com Canabarro, que re-

cebeu um bom passe do pró
prio Iedson e soltou a bomba,
para descontar. Depois do gol, a
pressão jaraguaense só aumen

tou, mas o goleiro Chico .tratou
de segurar a vitória da equipe
paranaense.

"Foi um dia onde a bola não
entrou e o goleiro deles estava

em uma noite feliz. Erramos
duas vezes no primeiro tempo
e pagamos o preço. Certamen
te a torcida saiu chateada com

a derrota, mas viu que lutamos
até o final", afirma o goleiro [a
raguaense Gian.

Equipe volta a

atuar pela Liga
Futsal no dia 28,
em Venancio Aires.

EDUARDO MONTECINO

MARCAÇÃO CSM/Pré-Fabricar, de Jolumy, novamente jogou bem,
mas acabou derrotada em casa pelo Marechal Rondon

Flamengo se complica na Libertadores
O Flamengo se complicou

de vez na Taça Libertadores. No

Equador, foi derrotado pelo Eme

lec por 3 a 2 e viu suas chances
de classificação à próxima fase
diminuírem. Na última rodada,
os comandados de Ioel Santana
precisam vencer o Lanús e torcer

pelo empate na outra partida para
avançarna competição.

O jogo até que começou bem

para o Flamengo.Aos 7' do lo tem
po, Léo Moura abriu o placar. Lu
ciano Figueroa empatou aos 33'.
Antes do intervalo, aos 42', Deivid
devolveu a vantagem ao rubro ne

gro. O Emelec alcançou um novo

empate aos 37' do 20 tempo, no
vamente com Luciano Figueroa. E
quando o jogo caminhava para o

- .

empate,Willians cometeu penalti
emMena, que Gaibor cobrou aos.
45' e virou a partida.

No outro jogo da noite, Inter
nacional e Santos empataram em

1 a I, com gols de Nei e Alan Kar
dec, em partida movimentada. O
empate beneficiou o Santos, que
segue na liderança do Grupo I,
com 10 pontos.

Champions·
Real eChelsea

avançam
Com show do trio Kaká, Di
María e Cristiano Ronaldo, o
RealMadrid atropelou os ci

priotas do Apoel, no Santiago
Bernabéu, encaminhando a

classificação para a semifinal
da Liga dos Campeões da
Europa. A vitória por 5 a 2

coloca os Merengues frente à
frente com o Bayern de Mu

nique na semifinal. No outro
jogo da tarde de ontem, o
Chelsea passou apertado pelo
Benfica por 2 a I, com gol de
Raul, nos acréscimos. A parti
da foi disputada em Londres.
Na semifinal, os Blues terão
pela frente o Barcelona.

MMA

Doppingde
Overeem

O lutador Alistair Overeem foi

pego no exame antidoping
surpresa, realizado no dia 27,
após entrevista coletiva do
UFC 146. Suspenso, não deve
enfrentar o brasileiro Junior
Cigano, pelo cinturão peso
pesado. O teste apontou uma
taxa de testosteronamuito
acima do normal. "O quão
estúpido você tem que ser?
Muito estúpido. Qualquer um
que esteja usando (substân
cias proibidas) é um comple
to idiota. É inacreditável. Está
muito além da compreensão",
comenta o presidente Dana
White.

Copa do Brasil

Palmeíras

avança
Com dois gols do zagueiro
Leandro Amaro e um do
atacante Maikon Leite, o
Palmeiras venceu de virada o

Horizonte na noite de ontem,
por 3 a I, jogando no Cea-

�

rá. O resultado classificou o

Verdão pará a próxima fase
da Copa do Brasil e agora a

equipe espera a definição
do classificado no confronto
entre Ceará e Paraná Clube,
que se enfrentam na próxima
semana. Em Minas Gerais, o
Grêmio bateu 0\ Ipatinga por
1 a O, gol de Léo Gago. Em
Campinas, o Botafogovenceu
o Guarani de virada, por 2 a 1.

I.�\\II).� • 3/4 - Lanús 6xO Olímpia
• 3/4 - Alianza Lima 1 x2 Vasco

• 3/4 - Deportivo Táchjra 1 x1 Cruz Azul
-,

• 4/4 - Godoy Cruz Ox1 U. de Chile

• 4/4 -lnternacional1x1 Santos

• 4/4 - Emelec 2x2 Flamengo
• 4/4 - Jr. Barranquilla 3xO U. Católica

• 5/4 - 20h15 - Libertad x Nacional (URU)
• 5/4 - 22h30 - Juan Aurich x The Strongest

• 3/4 - Barcelona* 3x1 Milan

• 3/4 - Bayern* 2xO Olympique

*classificados às semifinais

• 4/4 -ASA 1xO Coritiba

• 4/4 - Juventude 2xO Portuguesa
• 4/4 - América (MG) OxO Goiás

• 4/4 - Horizonte 1x3 Palmeiras*

• 4/4 - Paysandu 2x1 Sport
• 4/4 - Guarani 1x2 Botafogo
• 5/4 - 19h30 - Criciúma x Atlético-PR

• 5/4 - 21 h50 - Atlético-GO x Ponte Preta

*classificado sem jogo de volta

• 5/4 - 20h30 - Camboriú x Marcílio Dias

• 2/4 - Umuarama 1x1 Joinville

• 2/4 - Minas 1x4Atlântico

• 2/4 - Suzano 5x3 Petrópolis
• 2/4 - Corinthians 4xO Assoeva

• 2/4 - São Caetano 2x2 Carlos Barbosa

" 2/4 - Floripa 2x2 Maringá
• 2/4 - Tubarão 2x3 São Paulo

• 2/4 - São José 2x1 Botafogo
• 4/4 - CSMIPré-Fablicar1x2Marocha1 Rondon

(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUINTA-FEIRA,5 DE ABRIL DE 2012 I 23 I SEGURANÇA

Feriado

Operação da Semana
Santa começa hoje

Controle rigoroso contra embriaguez e restrição
a caminhões fazem parte das ações da PRF

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Começou à Oh de hoje aOpe
ração Semana Santa, da

Polícia Rodoviária Federal, com
o objetivo de fiscalizar o movi
mento nas estradas federais por
conta do feriado de Páscoa.

Até ameia-noite do próximo
domingo, a fiscalização contará
com um reforço no número do
efetivo em locais estratégicos e

será feito também um controle

implacável à embriaguez ao vo
lante e às condutas de risco que
podem causar acidentes graves,

.

como as ultrapassagens em lo
cais proibidos.

O trabalho da PRF é plane
jado com base em informações
estatísticas resultantes de ope
rações especiais para que os

policiais sejam posicionados
nos pontos mais críticos das
estradas. No ano passado, 31%
das mortes no trânsito foram

provocadas por colisões fron
tais como consequência, geral
mente, de ultrapassagens proi
bidas oumal calculadas.

Além da fiscalização, a PRF
também irá restringir o trânsi
to de veículos especiais, como
caminhões bitrem, cegonhei
ras e rodotrens, nas rodovias de
pista simples. Nos dias e horá
rios de maiormovimento, esses

veículos não poderão circular
mesmo se estiverem carrega
dos e possuírem Autorização
Especial de Trânsito (AET). O

objetivo é garantir que haja es

paço para os veículos de pas
seio, já que a expectativa é de

que o movimento aumente em

50% durante os três dias. Hoje,
a restrição será das 16h às 22h.
Na sexta-feira, os veículos es

peciais estarão proibidos! de
circular entre 6h e 12h, e no

domingo, das 16h às 24h.

Expectativa é de

que o movimento
aumente em 50%

durante os três
dias do feriado.

ARQUIVOOCP

FISCALIZAÇÃO Trabalho será mais intenso em aJ.guns trechos das rodovias

Abandono de inCalJaz

Polícia procura por responsável
Uma menina com menos de

um ano de idade foi abandona
da próximo ao Terminal Urba
no, no Centro de Iaraguá do Sul,
na tarde desta terça-feira. A PM
recebeu a denúncia de que uma
mulher morena, aparentando
entre 25 e 30 anos, teria deixado
a criança no chão e seguido em

direção a um casarão abando
nado, conhecido local frequen
tado por usuários de drogas. O

Conselho Tutelar também foi
acionado e a criança foi levada
a um abrigo, onde passa bem.
Um Boletim de Ocorrência foi

registrado e o caso seguiu para
aDelegacia de Proteção àCrian-.
ça, Adolescente, Mulher e Idoso.

Segundo a delegadaMilena
Fátima Rosa as investigações
já começaram. "Nós solici
tamos as imagens das câme
ras de segurança do Terminal

para tentar reconhecer a mu
lher que teria abandonado a

criança. Se for encontrada, vai
responder pelo crime de aban
dono de incapaz, que prevê de
seis meses a 6 anos de prisão,
pena que pode ser aumentada
se constatado que a mulher é
a mãe da menina". Ninguém
se apresentou à delegacia nem
ao Conselho Tutelar para pro
curar pela criança.

Abuso sexual

Família não

queraborto
A família da jovem com

.
deficiência mental, que foi VÍ
tima de abuso sexual e engra
vidou, decidiu por não fazer o
aborto. De acordo com a dele

gada da Polícia de Proteção à

Criança, Adolescente, Mulher
e Idoso, Milena Fátima Rosa,
a família comunicou ao mé

dico, que realizou o ultrassom
da jovem, que teriammudado
de ideia e que os bisavôs da

criança é que irão cuidar do
bebê. Ainda assim, a delega
da espera pelo resultado do
exame que poderá servir para
casos futuros em que a deci
são pela realização do aborto
também for controversa.

Crack

Operação
de combate
A Polícia Militar de Iara

guá do Sul, em parceria com

o Ministério Público e a Po
lícia Civil, realizou na noite
de ontem uma operação de
combate ao Crack. Durante
as rondas, que começaram
por volta das 19h�0, os po
liciais abordaram diversos

suspeitos, mas não houve

apreensão de grandes quan
tidades da droga. Ainda as

sim, a polícia informou que
continuará realizando as

operações, principalmente
nos lugares de maior risco,
como as proximidades do
Terminal Urbano e do viadu
to daVila Lenzi, entre outros.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005/12

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a revitalização da

Praça ARTHUR MULLER, situada no Centro do Município de Corupá-SC,
incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipa
mentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial
descritivo e quantitativo anexos

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 09/04/2012 às
09hOOmin do dia 25/04/2012.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia
25/04/2012
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E� ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endere

ço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no

site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone '(47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo
de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 09 de Abril de 2012.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LICITAÇÃO N°: 52/2012
'

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO
EM CA'RTER CONTINUADO DE REPOSiÇÃO DE LAJOTAS, PAVER
E PARALELEPíPEDOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/4/2012, das 8h às 11h30 e .

das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 25/4/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA
MAE, na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site:

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

Isair Moser
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICIDADE 1241 QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

\ ,

DAS CAP LA
, ,

DE O EO DE COCO E CARTAMO

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na

queima de gordura!
O óleo de Cártamo é um

antioxidante, rico em ômega 3 e

ômega 6. Atua bloqueando a ação
da enzima LPL (responsável pelo
armazenamento de gordura),
obrigando assim o organismo a

utilizar o estoque de gordura já
existente como fonte de energia,
gerando a chamada lipólise
(queima de gordura).
Benefícios do Óleo de Cártamo:

Benefícios do óleo de coco -Inibidor natural da LPL (enzima
- Acelera o metabolismo Lipase Lipoprotéica responsável
- Melhora o tunclenamento do pelo aumento das células de
intestino gordura no corpo).
- Reduz a gordura abdominal -Acelera o Metabolismo.
- Diminui a fome e a ansiedade -Ajuda na diluição dos lipídeos,
- Reduz o colesterol ruim redução da Celulite e da Gordura
- Retarda o envelhecimento Localizada.

'A fa-rmácia Ekilíbrio deseja à todos uma F�liz Páscoa!

� eito à base de coco, o óleo
natural acelera a queima de
calorias, tira a fome, regula o

intestino e ajuda a secar alguns
quilinhos.
O óleo do coco é considerado
auxiliar no emagrecimento quando
incluído no cardápio diário. É rico
em substâncias antioxidantes e

apresenta propriedades
funcionais, conferindo diversos
benefícios à saúde.

-Diminui as taxas de colesterol,
potencializa o sistema imunológico
e tem propriedades anti
inflamatórias.
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Completo 1.6

O
A partir de: R$.

.

.. 39.390

Voyage 1.0
A partir de: R$

30.890
• Ar-condicionado • Pacote Trend
• Bi,.-eçqo, hidr4ylica • limpa<;lor·e desembaraçador
�' T�iõ éléfrica é alarme do vidro traseiro

Promoções validas até 05/04/2012 para veículos com pintura sólida, Frete incluso. Fox 1,0, ano modelo 11/12, 2 portas, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Fox..! ,6, ano modelo
11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 390.390,00, Voyage 1,0 Total Flex, ano modo 11/12, básico, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.890,00, Pacote Trend com direção
hidráulica pelo acréscimo de R$ 990,00" IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs, Despesas de Gravame e Despesas de Registro EletrOnico das operações não inclusas nos cálculos
das prestações e do GEl Promoção e preços anunciados somente para veiculas disponfveis a pronta entrega, financiamento com 1a parcela para junho somente para zero km e seminovos a partir de 2007.'
Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 e 2011/2012, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombl.
limitada a 80,000 km), É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação,
SAG: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935, Ouvidoria: 0800 701 2834, www.vw.com.br.Veiculos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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