
".

Sob suspeita
Golpedas fotos será investigado

. Agência de modelos infantis pode ser investigada.por crime
de estelionato. Denúncia é de que funcionários da empresa
enganam mães com promessa de que seus filhos vão

participar de campanhas publicitárias. Página17

Futebol

CopaNórte sempresençade times locais
-

A lOa edição da CopaNorte de futebol amador inicia dentro de um

mês, mas sem a presença de equipes do Vale do Itapocu, O motivo
. foi a não realização da PrimeiraDivisão em 2012, devido a um

desencontro entre os clubes e a Liga Jaraguaense. Página 18

Na espera da regularização' LÚCIOSASSI .

A1zemiro é morador do Loteamento Souza, uma das 80 áreas que a PrefeitlU'a pretende lega.lizar. Página 6

Carnaval

Pavilhão B do Parque
de Eventos é liberado Bater ponto

Com TAC de 2006 ignorado
até agora, governo.estuda
alternativa para fazer

médicos cumprirem horário..

PatriciaMoraes

Plenário, página:; "

Estrutura passou por nova vistoria dos Bombeiros e da Defesa
Civil na tarde de ontem para garantir a segurança do

espaço que vai sediar as festividades.

PápIa 16

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 SEXTA-FEIRA,8 DE FEVEREIRO DE 2013

Lourival Karsten
Focada na automação
industrial, a Jartec chega
aos 20 anos de atividades
.hoje, Foram anos .muito
bem aproveitados
para a consolidação da

empresa no mercado.

Acijs e Apevi retomam
as plenárias no próximo
dia 18, às 18h, no
Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. Na

pauta única, a prestação
d� .contas da diretoria
executiva daApevi,
com a apresentação
do demonstrativo
de receitas e de

despesas, aprovação
do relatório e eleição
daDiretoria Executiva
e Conselho Fiscal para
a gestão 2013/2014 da
entidade. Namesma
reunião, representantes
do Senai e Senac fazem
relato sobre o Programa
Nacional de acesso
ao Ensino Técnico e

Emprego (Pronatec).
No Espaço Marcas, será
realizada apresentação
das atividades da

empresa Cosmos
Turismo. A plenária é
aberta a associados,
profissionais, estudantes
e comunidade em geral.

Excel
Com o objetivo de

capacitar para Q

uso intermediário e

ayançado dâ ferramenta
Microsoft Exce12007,
com foco em questões
práticas-do dia a dia

empresarial de pequenas
<

empresas, aApev!
promove curso nos
dias 27 dê fevereiro e .

6,13,20 e 27 de março,
no Centro Empresarial
de Jaraglládo Sul. O
aluno deverá possuir

.

breve experiência com
a ferramenta Microsoft
E:J(ce12007 no que diz
respeito à navegação
entre planilhas,
formatação e criação
de fórmulas simples
como Soma, Média etc.,

e e trazer notebook. O
instrutor será Franco
Gomes dos Santos.

www.ocponlíne.com.br

Mercad
lkarsten@netuno.com.br

Vacina contra gripe
Ose�i, e�tidade do Siste�a Fies�,

Vai vacmar contra a gnpe mais

de 160 mil trabalhadores de cerca de
mil empresas e sindicatos industriais
catarinenses. A vacinação, que faz

parte de uma campanha nacional,
começa em março e vai até junho,
com início nas regiões Sul e Sudeste.
Indústrias interessadas em participar
da campahha devem procurar o Sesi
de sua cidade até o dia 28 deste mês.
Além da aplicação da vacina, as em
presas vão receber orientações sobre
a campanha e os efeitos da vacina.

Também poderão receber um estudo

que vai avaliar a redução dos casos de
falta ao trabalho por causa de gripe e

se houve diminuição de custos por
afastamentos pela doença. Em 2012,
a entidade imunizou 145,6 mil traba
lhadores em Santa Catarina. Confor
me dados da Organização Mundial
de Saúde (OMS), anualmente, 60%
de pessoas de 20 a 59 anos contraem

a gripe A (Influenza HINl) em todo
mundo. A gripe comum ataca entre

5% e 15% da população mundial e

provoca 500mil mortes por ano.

the
tnart.

IDIOMAS lone

www.illesmar-Ioneidíomas.com.br.
atendimenfo@lhesmarloneidiomas.com.br
.. thesrn'artoneidiomas

EDUARDO M.ONTECINO
,-

Inflação dos alimentos
Nos últimos anos, os preços dos alimentos-se mantiveram em

patamares sempre superiores às médias históricas, por conta de
uma série de fatores, principalmente climátlcos e de demanda. Se
isto foi uma benção para o agronegócio brasileiro, também trouxe

diversas dificuldades, entre elas a pressão sobre a inflação no país. "\

Levantamento dos últimos cinco anos dá conta de que o aumento

anualmédio no preço dos alimentos foi de 10%, influenciando
diretamente a taxa de inflação. Finalmente, o governo. brasileiro
despertou para esta realidade e busca fórmulas para controlar a

pressão. Claro que a decisão mais óbvia seria o reforço no papel da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), braço do governo na
admínístração de preços dos produtos e quedeve administrar estoques
reguladores e intervir no mercado interno sempre que necessário.

II<iIDICADORES ÍNDICE PERÍODO
SELIC 16.JANEIRO.2013

TR
. g,?��% .

7.FEVEREIRO.2013

CUB },?º'!o,'!o2....... FEVEREIRO.201?.
.1I.º!J.l:ª.!'� !:Q,�§'Y.o .

1\I�ºA\.� !:Q,l��l.o 7.F.i!Jv}!:ªi!Jrf.\Q..?.Ql?.
AÇÕES . PETR4 17,50 4- -0,57%

VALE5 37,46 4- -1,04%
13,65 � :.�.�{3{3% .

7.FEVEREIRO.2013
o.. . .

BVMF3

POUPANÇA 8.FEVEREIRO.20130,4134

COMMODlTIES
PÉTRÓLEO - BRENT 1: 0,14%
OURO' 4- -0,02%

US$ 118,240
US$ 1672,530

Ç�II�º çºJYlI:'.�. VENDA y�,
ºº�ººrvI, " },�?º.5. },�?2..Q !:Q,§?'Y.o
Pº�AI.l,!ºª: }.,.�.�º.Q 2.,º�ºº !:Q,�?'Y.o
i!JlJI.lQ.... ?,Elª1.ª ?&ªl5.§ !.:.?,.U.'Y.o.
LIBRA 3,0883

.

3,0898 .. ·0,93%

Frango
As exportações de carne de frango tiveram
um desempenho muito ruim no mês de

janeiro, quando a queda foi de 17,3% em

relação ao mês anterior e de 11,5% em relação
a janeiro de 2012. O preço médio, que estava

em US$ 2 mil por tonelada nos últimos meses,
também teve recuo e fechou em US$ 1,959
mil por tonelada.·No entanto, em relação a

janeiro de 2012, o preço cresceu 8%.

Missões
A Federação das Indústrias (Fiesc) está com
inscrições abertas paramissões empresariais à
Alemanha, que será realizada de 3 a 11 demarço,
e ao Panamá, de 15 a 22 de abril. NaAlemanha,
a delegação irá à CeBIT 2013, omaior evento
mundial do setor de tecnologia da informação
(TI), em Hannover.A exposição vaimostrar
novidades na área para empresas públicas e

privadas, novosmodelos de negócios emTI e

tendências futuras para o setor.A comitiva que
irá ao Panamáparticipará da Expocomer, feira
multissetorial de produtos da indústria, comércio
e serviços, com destaque para os setores de
alimentos, têxteis, construção civil e tecnologia.
A exposição está entre asmais importantes da
América Latina e reunirá mais de 30 países das
Américas, Europa, África eÁsia. O Panamá é a

porta de entrada para empresas que estão em
busca de novosmercados, As inscrições pelo site
www3.fiescnet.com.bi/calendario-2013. Mais
informações pelo telefone (48) 3231-4662.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1321
O'l - 07 - 08-- 16 - 26
27 - 28 - 30 - 31 - 32
35 - 45 - 48 - 57 - 73
74 - 94 - 95 - 99 - 00

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04734
1 ° 51.164 250.000,00
20 45.165 17.100,00
30 46.391 16.600,00
40 25.551 16.100,00
150 68.100 15.200,00

MEGASENA
-

SORTEIO N" 1466
04 - 06 - 13 - 34 - 37 - 51

QUINA
SORTEIO N° 3114
14 - 19 - 38 - 45 - 47

CONVITE:
A Diretoria da Arsepum convida para PO
LENTA COM GALINHA CAIPIRA, AIPIM &
SALADAS. Local: Arsepum. Lata: 1/3/2013 ..

.' Horário: 19h30
08S: O jantar será servido até as 22h

Animação: Éder e janeiro Valor: R$ 13 sócios

R$ não sócios. Vendas de cartões com Vanio

(Saúde, ramal 8406), Agostinho (RH, ramal

8086), Cezar (Social, ramal 8094), Dazilrna
(Issem, fone 3370-8650), Reinaldo (Obras,
ramal 8600) ou diretamente na Secretaria da

Arsepum (3371-3232). Participe!
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Jaraguá do Sul possui quatro mil lotes irregulares.
São terrenos _que não têm comprovação legal de sua

existência. Porém, eles são ocupados por imóveis, fa
mílias moram nessa estrutura porque adquiriram o"

bem, mesmo sem ter todas as garantias de regulariza
ção fundiária. As administrações anteriores deixaram
essas áreas crescerem semse preocupar com a legaliza
ção. Foram fornecidos atendimentos básicos de água e

luz e os proprietários pagam impostos como se fossem

legais. Mas, o morador não tem garantia de direito do
bem que foierguido.

A atual admiríistração quer iniciar um processo de le

galização dessa}; estruturas para que não haja riscos dener-

popqlacional, principalmente na década de 90, que atraiu
muitas pessoas de fora para iniciarem aqui uma nova vida.
Foram abertos loteamentos e, sem o controle legal exigido,
ignorou-se a fiscalização e depois, quando as áreas estavam
todas tomadas, o Poder Público não teve outra alternativa
se não oferecer as estruturas básicas de atendimento.

Essa situação reforça o alerta à fiscalização para evitar
o aparecimento de loteamentos clandestinos, que surgem
despercebidos e depois de tomados porpessoas, começam
a se tomar umproblemasocial porque haverá exigência de
investimento. A lei proíbe o fornecimento das melhorias

para áreas irregulares. O quanto antes a Prefeitura reprimir
essas ações,menos problemas teráno futuro.

As administrações anteriores
deixaram essas áreas crescerem

sem se preocupar com a legalização.
"

das desses imóveis pelas famílias que compraram as áreas.
Com a regularização, ameta é poder garantir mais digni
dade a essesmoradores, que também são contribuintes.

Essa realidade vivenciada hoje é· reflexo do período
em que Jaraggá do Sul teve uma eXplosão de crescimento

Charge

Do lei�or "

O petróleo eterno
I\. s imensas reservas de petróleo
.l1a serem prospectadas a partir
de agora no Brasil, como ocorre

com todas as jazidas desse com

bustível fóssil, irão esgotar-se um
dia. No entanto, seu impacto so

bre o desenvolvimento nacional
será perene, a partir da decisão da
presidentaDilmaRousseffde con
ceder ao ensino todos os royalties
e participações especiais arreca

dados com as futuras concessões
e 50% do Fundo Social integrado

. pelos recursos do pré-sal.
É fundamental que o Brasil

saiba utilizar com eficácia e inteli

gência o vultoso montante finan
ceiro que passará a contemplar a
educação. Uma das prioridades é
a solução do maíorproblema do
setor: a falta de incentivo aos pro
fessores, especialmente da Educa
ção Básica, constituída pelo En
sino Fundamental e o Médio. Os
seus salários, namédiada realida
de nacional, não são adequados.

O Brasil está. muito aquém
dos índices razoáveis de aprovei
tamento, como' se pode observar

numa síntese dos problemas que
enfrentamos nesse campo tão
decisivo: ocupamos o 53° lugar,'

,

num universo de 65 países lista
dos pelo Programa Internacional

.

de Avaliação de Alunos, da 7a sé
rie em diante, coordenado pela
organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômí
co: apesar das políticas públicas
que incentivaram a matrícula de
98% de crianças entre 6 e 12 anos,
mais de 700mil ainda estão fora
da escola (IBGE); o analfabetismo
pleno, mais o funcional, atinge
cerca de 30% da população com

mais de 15 anos; 34% dos alunos

que chegam ao 5° ano de esco

larização não conseguem ler e

20% dos jovens que concluem -o
Ensino Fundamental e que mo

ram nas grandes cidades não do
minam a leitura e a escrita (Todos
pelaEducação); e elevado número
de jovens fora do Ensino Superior.

CuStodio PereiI'a, diÍ'etoI'
geral da Associação

Santa MarceIina

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

I

(
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

,
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Ansiedade e covardia

Fale" conosco

I\. lguma coisa está errada, muito errada. O Brasil
rlé o campeão mundial no consumo de ansíolfti
coso Na verdade, os americanos consomem mais do

que os brasileiros; dada, todavia; a diferençapopu
lacional, o Brasil, proporcionalmente, não tem par.
Os aparentemente felizes brasileiros são, na verda
de, um formidável engodo. Quem vive se drogando

-

para aplacar a ansiedade é pessoa existencialmente

frouxa, mais que tudo, é covarde. Dia destes ouvi '

uma "neurótica" defendendo com unhas e dentes a

liberdade e o direito das pessoas de consumir ansio
líticos. Dizia ela que se a indústria farmacêutica co
loca no mercado um produto que diminui os efeitos
da ansiedade, qual o problema em usá-lo?

O problema está na covardia. Tem cabimento uma

jovemmulher, por exemplo, e conheço várias, se entu
pindo de ansiolíticos ernrazão de viver com o coração
na boca, ansiosa, 'medrosa? Sim, medrosa, a ansieda
de émedo, medo do vago, do impreciso, do desconhe
cido, medo de que algo grave aconteça ou esteja para
acontecer.A ansiedade é ummedo diferente domedo

propriamente dito. Temosmedo de cachorro, de raios,
de atropelamento, de incêndios, disso e daquilo, mas
de tudo isso podemos no precaver, nos defender. Da
ansiedade não. A ansiedade é ummedo que não pode
ser combatido diretamente porque não sabemos-exa
tamente de onde ele vem. Mas ele vem dos porões da
mente, das verdades sujas do inconsciente ...

Então, .companheira, o caminho mais curto para
vencer a ansiedade é atirar-se apaixonadamente ao

trabalho, a alguma arte, ofício, esportes, ciência, o que
for. Ébuscar competência continuada e amar/amaral
guma coisa. Quem ama não adoece. Não falo de amar .

alguém, aí é que pode estar amaior fonte de ansieda
de, afinal, os inseguros de simesmos veem fantasmas
em tudo, e no que mais costuinam ver é nele ou nela.
Coitados. Sem saída, buscam os ansiolíticos, naverda-

de são covardes. O bom seria que tirassem asmáscaras
de defesa damente e vissem com clareza suas sujeiras
do inconsciente, não émesmo, Dr. Freud?

Frase
A frase é piegas? Paciência, tirei-a do livro que aca

bo de ler: A Cabala da Comida, formidável obra do
rabino Nilton Bonder. A frase diz que "muitas pessoas
têm endereços, poucas têm lares". Incontestável. Mas
a pergunta é: por quê?Porque são frívolas, porque não
suportam dificuldades, porque são vaidosas, porque
não abremmão das "liberdades" de solteiras ou de ir
responsáveis, porque não têm caráter para resistir ou
ceder, compreender e amar, enfim, não têm autorida
de moral para formar emanteruma família. Ratavista
o número escandaloso de separados,

Ela
Você já se deu conta de que ela é tanto "mocinha"

quanto vilã? Com seu ar de ingênua, ela mata mais

que as guerras, Estou falando da geladeira, para onde
corremos diante de nossas irtseguranças e angústias.
Buscar comida, doces e bebidas na geladeira devia
ser necessidade física, fome, sede,mas é quase sem-,
pre necessidade psicológica. E é essa a que nos en

gorda, traz doenças fatais e matamais cedo.

Falta dizer
Nunca esqueci de uma frase que um colega me

disse quando me dava carona para casa depois de
eu ter passado por um péssimo momento: - Prates,
quebra ó retrovisor, não olha para trás, o caminho da
vida só se vê com os faróis dianteiros... O diacho é

que mais das vezes nos prendemos ao retrovisor ou

jogamos a luz alta da esperança no futuro remoto e

incerto, caminhomais curto para a infelicidade. A sa

ída .seria a do aqui e agora, do limão em limonada ...
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Legislativo

Os líderes entre as lideranças
Não é preciso fazer parte da Mesa Diretora

para também ter posição de referência

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

/\ lém do presidente da Câ
.l1mara deVereadores de Iara
guá do Sul, José Ozório de Ávila
(PSD), o poder Legislativo do

município conta com a atuação
de outras lideranças. A verea

dora Natália Petry (PMDB) foi
escolhida pela base aliada para
ser a líder de governo. Neste pa
pel' ela tem a função de defen
der os projetos do Executivo na
Câmara, buscando um enten

dimento entre os parlamenta
res a fim de aprovar as propos
tas, que devem ser de interesse
coletivo da sociedade.

- Outra função do líder de go
verno é a de ser o elo entre os

dois poderes municipais, le
vando representantes do Exe-

cutivo, como prefeito, vice, se-
,

cretários e diretores, até a Casa

quando houver a necessidade
de maiores esclarecimentos a

respeito de projetos ou pedidos
de informação. "Acredito que
não teremos dificuldade nessa

função, já que o prefeito e o vice
deixaram claro que maIlterão o

diálogo e estarão sempre dispo
níveis", disse Natália. '

A função de líder de governo
pode ser desempenhada pelo
mesmo vereador durante todo o

mandato ou por períodos meno
res. "Se ao final do ano houver in
teresse em fazer um rodízio, acho
até que seria interessante porque
outros vereadores teriam essa ex

períência" defende Natália, afir
mando em seguida que pretende
deixar a função para que outro
assuma no próximo ano.

LÚCIO SASSI

e&JE'EliVO Como único vereador do PT, Fiamoncini
diz que o objetiv:o é atuar em favo.. da comwrldade

LÚCIOSASSI

NA cÂMARA Líder de governo, Natália

Petry afirina que dialogo ,é fundamental para
relação entre Executivo e Legislativo

Os únicos

Os defensores das siglas
, Mesmo sendo os únicos re

presentantes de seus partidos
na Câmara, os vereadores João
Fiamoncini (PT), Jocimar dos
Santos de Lima (PSDC) e Ama
rildo Sarti (PV) não deixam de
ser porta-vozes das ideologias
de suas legendas. Pelo PT, Fia
moncini pretende defender
as propostas que forem boas

para a comunidade, sempre
seguindo a orientação do parti
do. Pelo PSDC, Lima é, além de

vereador, o presidente da sigla.
Segundo ele, o partido tem suas

propostas para a Câmara, mas'
ele diz que no momento está
focado na reestruturação da

Em processol de escolha

legenda no município. "Temos
quase, mil fichas de filiação"
afirma. Hoje" o PSDC possui 14
filiados na cidade.

Pela segunda vez consecu

tiva, Amarildo Sarti é o único
vereador no município do Par- .

tido Verde, Para ele, sua res

ponsabilidade é a de defender
a ideologia da sigla, em direção
à qualidade de vida da popula
ção, buscando a construção de
um projeto de sustentabilidade
no município e região, baseado
em três pilares: "Que seja eco

nomicamente bom, socialmen
te correto e ambientalmente

perfeito", explicou Sarti.

PMDB e PSD não definiram os líderes dasbancadas
Dos partidos com mais de

um vereador na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul,
as siglas PSD e PMDB ainda
não escolheram seus líderes de
bancada. Segundo vereador Ie
ferson de Oliveira (PSD), o par-

tido, de oposição do governo,
ainda não se reuniu para tratar
do assunto, pois vive um mo

mento conturbado com a ques
tão da presidência da legenda.
Hoje, .o presidente é Carione

Pavanello, que assumiu no lu-

gar da presidente licenciada, a
ex-prefeita Cecília Konell. Já no
PMDB, há grande chance de o

papel de líder da bancada ficar
com o vereador Pedro Garcia, já
que a colega de legenda, a vere
adora Natália Petry, foi escolhi-

da como líder de governo. "Mas
não tem nada a ver, ela poderia
ser também a líder de banca

da", disse Garcia. "Na segunda
feira já devemos ter definido

quem será o líder", completou
o vereador.

Função
Porta-voz

da legenda
Como' líder de bancada,

o vereador escolhido pelo
partido tem a função de ser

o porta-voz da legenda na

Casa.. defendendo as pro
postas e ideologias partidá
rias. Eleito líder do PSDB,
partido de oposição ao go
vemo, o vereador Jair Pedri
diz que sua primeira ação

'

será agendar uma conversa

.com o tucano AdernarWin

ter, também vereador. "Para
haver uma sintonia na ban

cada", alega Pedri, A ideia,
continuou, é afinar posições
não na questão de aprova
ção de projetos, mas, sim,
para os momentos em que
houver questões polêmicas
a serem debatidas. Um as

sunto que pode se encaixar
neste perfil é a proposta de

criar um limite de gastos por
gabinete. Segundo Pedri, o

projeto do vereadorAdernar '

Winter terá o seu apoio e do

partido. "Ainda é uma ideia

que precisa amadurecer e

queremos levar isso para os

outros vereadores para que
eles também possam consi

derá-la", disse o líder, que ex
plicou ainda que o objetivo
da proposta é de moralizar o
dinheiro público.

Além da função de repre
sentar o partido e ser o elo
entre a legenda e o Legis
lativo, o vereador Eugenio
Iuraszek, escolhido o líder
de bancada do PP na Casa;
promete buscar também o

fortalecimento da sigla, que
é a mesma do prefeito de Ia

raguá do Sul, Dieter Janssen,
junto ao governo.

o prefeito e o vice
deixaram claro que
manterão o diálogo
e estarão sempre

di�poníveis.

Natália,P�
vereadora
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Vistoria
na Saúde
Prefeito Dieter Janssen
(PP) e o vice, Jaime
Negherbon (PMDB),
foram acompanhar
o funcionamento
dos postos de saúde
e do Centro Vida,
namadrugada de
ontem. Ouviram

reclamações sobre a

fila de madrugada,
o agendamento das
consultas e a falta de
médicos. "Vamos estudar
uma maneira de agilizar
o agendamento, seja
por telefone ou outras

alternativas, para que
as pessoas não fiquem
expostas ao tempo e

tenham que se deslocar
de madrugada até as

unidades de saúde", disse
o prefeito, após as. visitas.

Tudo pronto
Secretário de Educação,
Elson Cardozo, diz que
está tudo pronto para o

início das aulas aos mais
de lZ'mil estudantes da
rede municipal. O ano

letivo começa na próxima .

quinta-feira, dia 14.

Segundo Cardozo, 150
professores temporários
foram contratados, porém,
nos prôxímos dias, 120
profissionais aprovados
em concursos serão

chamados para fazer parte
do quadro de efetivos.

Novo presidente
Líder da bancada do PP

na Câmara, vereador
Eugênio Iuraszek é hoje o

mais cotado para assumir
a presidência do partido. A
eleição deve acontecer no
mês de maio. Iuraszek teria
inclusive o apoio do atual
presidente, Ademir Izidoro.

Podem

surpreender
A oposição na Câmara .

deVereadores de Jaraguá
ainda não achou o tom.

Claro que em início de

governo o correto é dar

tempo para que as ações
aconteçam. Porém, além
disso, o comportamento
de alguns parlamentares,
principalmente os novatos,
ainda é uma incógnita.

No anzol
Prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke (PSDB),
promete lançar durante a Festa

do Colono, em julho, projeto
para impulsionar a piscicultura
no município. Foi uma das

promessas de campanha.
Reinke já esteve no Ministério
da Pesca para angariar recursos
para a iniciativa. "Queremos
transformar a cidade na Capital
do Peixe", diz o prefeito.

PI
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

UID problelDa de Saúde

os desafios enfrentados pela saúde pú
blica no Brasil são enormes. Falta de

médicos, fila para consulta, demora desu
mana para atendimento com especialistas,
realização de exames e também para cirur

gias. A realidade não é diferente em Iara
guá do Sul, onde 4,5mil pacientes utilizam
o serviço por mês. Hoje, são 19 postos de
saúde e outros cinco estão sendo constru
ídos. Um dos grandes problemas é a falta
de médicos e o desinteresse da categoria
- que reclama dos salários, os quais con

sidera baixos - em atuar no SistemaÚnico
de Saúde. Os últimos concursos realizados
não conseguiram suprir a demanda.

Ao mesmo tempo, existe a denúncia de
enfermeiros e outros profissionais da área
de que osmédicos não cumprem a cargaho
rária para qual foram contratados. Em 2006,
um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), fir
mado entre e oMinistério Público e a Prefei-

tura, previa a instalação de ponto eletrônico
em todos os postos de saúde, como tentativa
de evitar a fraude aos cofres públicos. Po
rém, mesmo com a instalação de alguns
equipamentos, a medida nunca foi colo
cada em prática. O temor das secretários

que passaram pela pasta até agora é de que
ao cobrar a utilização do ponto eletrônico
mais médicos deixem de atuar no serviço

. público, "Vamos resolver a questão. Mas é
um problema que se arrasta há seis anos e

agora q_uerem uma solução em pouco mais
de ummês. O que não podemos é aumentar
ainda mais o problema para a população",
desabafaAdernarPossamai (DEM).

O novo secretário garante que sua equi
pe estuda uma maneira de resolver o im

passe, ao mesmo tempo em que elabora
edital para realização de um novo concurso.

Segundo números de 2012, o déficit de mé
dicos nomunicípio é de 20 profissionais.

Amvali
Acontece hoje, às 14h, assembleia geral daAmvali. Entre outros
assuntos, o encontro servirá para confirmar Dieter Janssen
na presidência da entidade. Antes dele, o último prefeito de

Jaraguá do Sul a ocupar o cargo foi Irineu Pasold, em 2001.

FOTOS DNULGAÇÃO

Formação de professores
Professores da rede municipal de ensino participam
de curso de formação esta semana, no auditório da
Católica de Santa Catarina. O encontro foi aberto

pelo secretário de Educação, Elson Cardozo.

Pressão pela obra
Deputado 'Carlos Chiodini esteve na tarde de ontem com

o secretário de Infraestrutura do Estado,Valdir
Cobalchini. No encontro, o deputado entregou o projeto
executivo do viaduto de interseção da BR-280 e SC-413

(entrada de Guaramirim) e uma cópia eletrônica do
projeto básico da duplicaçãodo trecho urbano da 280.

Na telinha
Presidente da Comissão de

Legislação e Justiça, João
Fiamoncini (PT), teve acatada
a sugestão para que as reuniões
do grupo sejam gravadas e

transmitidas pela internet e
TV Câmara. É umamaneira
inclusive de acabar com a

falta de quorum neste tipo de

encontro, como aconteceu na

legislatura passada. O grupo,
formado por Píamonciní,
Arlindo Rincos (PP) e Jocimar
Lima (PSDC), vai se encontrar

para debater os projetos de lei
toda segunda-feira às 8h.

Antidrogas
Vereador João Fiamoncini esteve em Curitiba ontem. Foi
conhecer a SecretariaAntidrogas. A proposta é do próprio

.

prefeito Dieter Ianssen, que quer implantar políticas
públicas de combate ao uso e tratamento ao dependente.

Em formação
Estreante na Câmara deVereadores, Jocimar Lima estará
no mês de abril em Porto Alegre para convenção da sigla.
Como é o único vereador do PSDC em Santa Catarina,
Iocimar deve ser lançado candidato a deputado estadual.

Disputa interna
Como a coluna já havia adiantado, a indicação para
o substituto deValérioVerbinem na diretoria geral
da SDR vai render mais uma disputa interna no PSD

da região. Enquanto o diretório do partido em Iaraguá
do Sul aposta em Lorival Demathê, em Schroeder,
Guaramirirn e Massaranduba o nome de consenso é

dopresidente daAvevi, Valmor Pianezzer. Ofício
assinado pelo presidente da sigla em Schroeder, Hilmar
Hertel, foi encaminhado ao governador Raimundo
Colombo pedindo a nomeação de Pianezzer.
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Habitação

Mobilização
paravalorizar
comunidades
Prefeitura inicia ação para legalizar ceTca de
80 loteamentos considerados irregulares
JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

OLoteainento Souza, localiza
do a partir da rua não iden

tificada 001 (R.I. 001), urna lateral
da Domingos Anacleto Garcia, no
bairro Três Rios do Norte, é urna
das 80 áreas irregulares em Ia
raguá do Sul. No local, as ruas

de acesso às residências são de
barro vermelho batido repleto de
marcas da chuva e muitas foram

rasgadas a machado pela mata

que ocupava os morros sinuosos.
Não há tubulação de esgoto,

transporte público, postos de saú
de, escolas ou creches. A coleta de
lixo acontece três vezes por sema
na e há proliferação de insetos e

animais abandonados O correio
. chega apenas até urnmercado lo
calizado na entrada do loteamen
to e lá, em caixas individuais,
deixa os envelopes destinados a

cada urn dos moradores. O ôni
bus não vai ao interior do local.
O ponto de embarque e desem

barque mais próximo é na rua

principal, a única asfaltada.
Regularizar esta e todas as

outras comunidades irregulares
existentes em Jaraguá do Sul, urn
universo de quatromilmoradias,
é a principal meta da Secretaria
de Habitação de Iaraguá do Sul

paramudar essa realidade e ofere
cer infraestrutura.

Para isso, foi oficializada em

Florianópolis, durante o início
da semana, a intenção do mu

nicípio de integrar o Plano de

Regulação Fundiária do governo

do Estado. "Esperamos apenas a

assinatura do contrato de coope
ração entre os governos para ini
ciarmos urn diagnóstico da real

situação da cidade. Posterior
mente, será analisada a situação
de cada urna das famílias, já que
cada caso tem sua especificida
de", afirmou o secretário de Ha

bitação, Antônio Marcos da Silva.
As pessoas que vivem em si

tuação irregular não possuem
garantias sobre o pedaço de terra
sobre o qual'moram e têm direitos
fundamentais como acesso à saú

de, à educação e ao saneamento
básico negligenciado. Sem a es

critura dos imóveis, muitos vivem
em casas improvisadas, inacaba
das, já que não possuem acesso a

financiamentos para construção
ou reforma. Segundo o secretário,
en().vanto os loteamentos estão
em situação irregular, não é possí
vel a realização de obras de infra
estrutura pelo poder público. "A
Prefeitura estaria realizando a obra
emurn terreno particular", explica.

Esperamos apenas
a assinatura do

contrato de cooperação
entre os governos
para iniciarmos um ,

diagnóstico da real

situação da cidade.

Antônio Marcos da

Silva, secretário

FOTOS LÚCIO SASSI

�

ALTERAÇÃO Loteamento Souza é um dos que
estão em processo de regularização fundiária

Regularização
dará segurança

Para regularizar todas as

áreas, a Prefeitura fará uso da
Lei Municipal n° 2551/99, que
dispõe as normas para uso e

parcelamento do solo para
fins de moradias. Entre as di
retrizes apontadas, está a ne

cessidade de verificar se a área
onde as casas estão instaladas
não apresentarisco à vida. Em

seguida, é realizado um levan
tamento sobre a metragem de
ruas e terrenos para que toda
a documentação seja encami
nhada para o registro em car-

,

tório e posterior geração da
matrícula do imóvel. "A partir
deste registro, o morador terá
a segurança de que está den
tro do que é dele realmente",
afirmou o secretário.

Segundo o arquiteto res

ponsável pela regularização
fundiária da Secretaria de

,

Urbanismo de Jaraguá do
Sul, Gilberto Nunes Trinda
de, algumas dessas famílias

pagam o IPTU, mas o impos
to não é gerado no nome dos
moradores, mas de quem era

dono do terreno.
De acordo com Gilber

to Trindade, para regularizar
uma área, em 90% dos casos,

primeiro é necessária a atu

alização da matrícula e o re-
}

gistro dos imóveis. Depois o

processo pode seguir por duas
maneiras: por um processo
de, desmembramento, que se

trata do parcelamento do solo

para abertura de uma rua ofi
cial pelo município; ou pela
adequação da área às diretri
zes de urbanismo e de meio
ambiente. Depois das altera

ções, o processo é encaminha
do ao Ministério Público.

Além dos cerca de 80 lo
teamentos irregulares, em

Jaraguá do Sul há ainda os

clandestinos, que são aqueles
sobre os quais a Prefeitura ain
da não tem conhecimento.

Casal sonha em concluir a casa própria
Um pouco acima, na R.1.

007, vive o casal Alzemiro Nu
nes de Oliveira' e Juliana Bar
bosa de Oliveira, ámbos com

50 anos. Com ele trabalhando
como pintor autônomo e ela
como diarista uma vez por se
mana, o casal consegue algo

entre R$ 400 e R$ 500 mensais

para sobreviver. Em 1994 eles

compraram no local o terre

no de 224 metros quadrados e

pagaram uma entrada de três
salários mínimos mais 50 par
celas mensais.

Entre as principais lamenta-

ções do casal está a dificuldade
de concluir a casa sem urn finan
ciamento. Com o interior de tijolo
bruto, piso de concreto batido e

.

sem forração, a residência pos
sui urn quarto, llIl\a cozinha e

urn banheiro e já teve a estrutura

deteriorada por queda de barrei-

raso Segundo Alzemiro, a Defesa
Civil esteve no local verificando
a segurança do casal, mas não

classificou a área como de risco.
Mas, Juliana garante. "Se tivésse
mos urn lugar 'para morar onde
não precisássemos pagar aluguel,
sairíamos daqui".

Situação
Aposentada
na espera
Maria Florença da Silva, 73

anos, vive com sequelas após
sofrer urn derrame. Ela mora

em urna casa de madeira ver

de no alto do morro da R.I. 006
desde 1993, quando veio com

os filhos para Jaraguá do Sul
em busca de urna vidamelhor.

Apesar da idade avançada,
Maria ainda lembra das casas

espaçadas, das dificuldades pela
falta d'água encanada e de trans
porte público. Mesmo assim,
o terreno no topo do morro de
450m2, que custou na época R$
3mil, foi amelhor opção encon
trada pela família para recome

çar. Vinte anos depois, Maria
afirma que as condições do lo
cal melhoraram. Mas, reclama
da falta de legalização e infra
estrutura. Com dificuldades de

locomoção, ela não consegue
sair de casa a pé devido à incli

nação da rua e falta de asfalto
ou lajotas. "Quero muito que o

loteamento seja regularizado.
Queríamos fazer urn fuiancia
menta para arrumar a casa e as
sim não temos como", afirmou.
Entretanto, sair do local não
é urna alternativa para Maria.
"Moro aqui há 20 anos e nunca

tive qualquer problema. Gosto
da tranquilidade", concluiu.

Loteamentos
em processo de

regularização:
•VicenteMarkiewicz e
Outros - Águas Claras

•ValdemarKIug - Barra Rio Cerro
• Bertoldo Bilck - BoaVista
•Antonio e Lepoldo
Brucseck - Braço Rib. Cavalo

•Andreas Filipp - Rib. Cavalo
• CarlosAntonio Filipp - Rib. Cávalo
• Lordivind Gadotti -

Braço Rib. Cavalo
• RenatoMarquardt -

Braço Rib. Cavalo
• SilvinoKiatkosky - Braço Rib. Cavalo
• LauritaZastrow - Chico de Paulo
•Divin6polislDrews-llha daFigueira
• Divin6polis/Kaiser -Ilha daFigueira
• Hari Muller -Rio da Luz
• EmiliaAldrovandi - RioMolha
• Antonio Rodrigues da Costa -

Santa Luzia
•MoacirRopelato - TifaMonos
•ValdecirRopelato- TifaMonos
• BrunoHeiler -Três Rios do Norte
• Bruno Langer -Três Rios Norte
• Doris Becker -Três Rios Norte
• Erico Krutzsch- Três Rios Norte
• Pedro de Jesus -Três Rios Norte
• Souza -Três Rios Norte
• Elpidio Coelho -Vila Lenzi
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Dois shoppings de
Joinville estão
com opções de
sessões em 6DoCORREIO DO povo SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2013

Sentidos

essão com aroma,
movimento e até

esguicho de água.
Esses são alguns _

dos atrativos das
salas de cinema 6D

montadas no Shopping Cidade
das PIores e no Joinville Garten

Shopping. Os locais instigam
os sentidos do público com

efeitos de .luzes, som de alta

potência, cadeiras vibratórias,
bomba para borrifar água, saí
das para exalar aromas e proxi
midade das imagens.

SERVIÇO
O QUÊ: cinema 6 D no Shopping Cidade das Flores.
ONDE: ruaMario Lobo, 106, Centro, Joinville.
QUANDO: até 10 de março, diariamente, das lOh às 22h.

QUJ\NTO: R$ 5 a sessão.

INFORMAÇÕES: (47) 3433-0758 ou shoppingcidadedasflores.com.br.
-

-

O QUÊ: cinema 6 D no Joinville Garten Shopping.
ONDE: avo RolfWiest, 333, Bom Retiro, Joinville.
QUANDO: até 21 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h;
e aos domingos e feriados, das l4h às 20h.

QUANTO: R$ 10.

INFORMAÇÕES: (47) 3043-9444 ou joinvíllegartenshoppíng.com.br -

Por Fernanda Fock,
acupunturista e

naturóloga
-

Abrana 100029

naturologiajaragua.blogspol.com

Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), a depressão é uma

das maiores causas de adoecimento da

população e atinge cerca de 20% das

pessoas em algum momento da vida.

.Apesar-de afetar mais mulheres, com
� incidência de 18,6%,- atinge também
cerca de 11% da população masculina.

A depressão é uma doença comple
xa, que afeta corpo e mente e manifes
ta-se através de sintomas emocionais e

físiccs como distúrbios do sono, ansie

dade, angústia, dores de cabeça, per
da de interesse, dores pelo corpo sem

causa clínica
-

definida, diminuição da
libido e autoestima, alterações no ape
tite, dificuldade de raciocínio, tristeza,
entre outros.

Embora pareça ser um mal ,que
afeta somente as pessoas na atualida
de, o termo depressão é utilizado há
muito tempo na medicina. Hipócra
tes, médico e filósofo grego conheci
do também como o "pai damedicina",
já havia descrito no século IV a.C. seis

-

aS benef'icios
da terapia
floral para D
tratamento dá
depressão

No Cidade das Flores, os fil
mes de curta duração são exibi
dos ao custo de R$ 5, com sessões

a cada dez minutos. Q público
pode escolher entre temas como

mina de ouro, onde um carrinho
sobe e desce pelos corredores; o
trem fantasma, com assombra

ções, caveiras e vampiros; parque
dos dinossauros, que conta deta
files sobre a vida dos animais ex

tintos; fábrica de chocolate, uma
visita ao local em que é feita a do

çura; e viagem ao fundo do mar,
uma simulação digital de um

mergulho.A temporadavai até 10

de março.
Já o Joinville Garten Shop

ping tem sete opções de ani

mações, cada uma com cerca

de cinco minutos de duração.
A sala tem capacidade para até
oito pessoas, que podem esco-

-lher entre os filmes "Montanha
Russa", "Floresta Assombrada",
"Fundo do Mar", "Dinossauro",
"Trenó do Papai Noel",

-

"Space
Adventure" e "Tubarão". O preço
da entrada é R$ 10 e a atração
segue até 21 de fevereiro.

tipos de doenças mentais, entre eles da sejam desconhecidas) existem teorias
a melancolia. O termo melancolia que incluem a interação de diferentes
foi traduzido como de-premere, ou fatores sociais.biológicos e psicológicos.
"pressionar para baixo". E somente Situações marcantes podem favorecer
no século 19, foi adotado o termo o surginiento da depressão em pessoas.
depressão, ao invés de melancolia, suscetíveis, como perda de pessoas que
para expressar o rebaixamento de ridas, aposentadoria, divórcios, dificul-
ânimo, de disposição e energia. dades financeiras, entre outros.

Existem aproximadamente 121 mi- A depressão é um distúrbio que
lhões de deprimidos em todo omundo precisa ser identificado e tratado, cujo
e no Brasil a previsão é que atinja 17

-

objetivo é amelhora completa dos sin
milhões de pessoas em diversas faixas tomas e sinais. Por ser um distúrbio
etárias. A depressão é um desafio para crônico, precisa de acompanhamen
os profissionais da área da saúde assim to constante, _ pois ainda que tratada
como para os familiares e o próprio pa- corretamente há grande possibilida
ciente, isso porque os sintomas físicos de reincidência. Além da psicoterapia
relacionados à depressão confundem- e antidepressivos, o tratamento para
se com outras doenças. O distúrbio a depressão também se beneficia do .

pode se tomar crônico e afetar drasti- use da terapia floral, com o objetivo de
camente a capacidade de uma pessoa . potencializar os resultados, diminuir o
cuidar de si e de sua vida cotidiana e uso de medicamentos e de seus efei
em sua pior fase pode levar ao suicídio, tos colaterais indesejáveis. Os Florais

que acomete cerca de 850 mil pessoas podem ser utilizados juntamente com

em todo o mundo a cada ano. outras medicações ou complementan-
Embora as causas da depressão ain- do o tratamento convencional.

Os Florais são remédios tradicionais
utilizados desde 1930, na Inglaterra,
onde surgiram as primeiras formula

ções criadas pelo médico bacteriologis
ta e homeopata Dr. Edward Bach. Estu
dos recentes sobre o uso de Florais em

pacientes com depressão comprovam
bons resultados na melhora dos sinto
mas relacionados ao quadro depressivo.
As essências florais atuam promovendo
atitudes positivas, reduzindo os níveis
de medo, tensão, ansiedade, estresse,
desânimo, incerteza, traumas, angús
tias, estados depressivos, cansaço men
tal e físico, entre outras.

Cuide-se! Contribua com sua quali
dade de vida. Procure um Naturólogo
para se beneficiar dautilização dos Flo
rais no cuidado da depressão. A terapia
floral é uma grande aliadaparamanter
o corpo e a mente em harmonia, pois
proporciona segurança para lidar com
as mudanças, aumenta a capacidade
de adaptação e dá energia para enfren
tar os desafios.

1
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Previsão do Tempo
Can,oinhas
.

T Â
16° 24°

�
�

Ensolarado InMlvel Parcialmente °

Nublado

Chove no
Estado Geada

�
Nublado

Sol com aumento de
nuvens e pancadas
de chuva a partir da
tarde em todas as

regiões catarinenses.
Temperatura elevada com

sensação de ar abafado.

Previsão de ventos parahoje em Jaraguá
Direção do vento Velõcidade Umidade

do vento relativa (%)
o 6h Sudoeste 3kll)/h 90
o 9h Sudoeste 4km/h 93
o 12h Sul 5km/h 66
o 15h Leste- Sudeste 7km/h 52

5mm

80%o 18h Leste 12km/h 55
de possibilidade

o 21h Leste 9km/h 73 de chuva.

Cinema
°

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
° Programação de 8/2 - 14/2
• ARCOPLEX 1
• As Aventuras de Tadeo - Dublado -

14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
• ARCOPLEX 2
• Detona Ralph - Dublado - 14h20
• De Pernas Pro Ar 2 - Nacional - 16h30
• Jack Reacher - O Último Tiro - Legendado - 18h30, 21 h
• ARCOPLEX 3
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendad0
- 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Rio doSul
T Â
17° 25°

HOJE

Jaraguá do Sul

Região
AMANHÃ
MíN: 19°C
'MÁX: 31°C

DOMINGO
MíN: 19°C
MÁX: 31°C

�
SEGUNDA
MíN: 20°C
MÁX: 31°C

SãIJ Francisca do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
o 2h04: 1,7m o1h17: 1,1m
o 15h02: 1,7m o 13h24: 1m

MINGUANTE 3/2 • Baixamar • Baixamar
o 10h56: O,5m o 8h32: O,3m

_NOVA Tábua
o 20h17: Om o 19h56: -O,1m

10/2 das marés llaja; Imbituba
• Preãmar . • p,eamar

CRESCENTE 1112 o 1�02: 1m 00 2h26: O,7m
o 13h04: 1m o 12h36: Q,5m
• Bitixamar- • Baixamar

°o

o 8h36: O,3m o 7h56: O,2mCHEIA 25/2
o 19h59: -O,1m o 19h21: -O,1m

Palavras Cruzadas
,

..�

" -- , . - - - . - - - - - -. ,.." ,
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HORIZONTAIS
1, ímã

°

2. Casa mal construída ou malconservada
.3. Calcário
4. Naquele lugar / As iniciais do ator e dramaturgo

Guarnieri
6. Confederação Brasileira de Futebol; Preencher
6. A 24a parte de um diã solar; Combinação de pre

posição com pronome pessoal
7. Nascidas em Maceió ou Penedo
8. Lista das iguarias e bebidas servidas por um res

taurante; O cantor e compositor Ivan, de "Nová

Tempo"
9. O compositor francês Georges (1838-1895), da

ópera "Carmen" ; Manifestação concreta da von
tade

10. A sigla de Rondônia / Pelada
11. Desentender-se com alguém
12. O pugilista norte-americano Holyfield, quatro 10

vezes campeão mundial dos pesos-pesados
13. Que está debulhado em lágrimas, anqustiado,

VERl'ICAIS
1. Roupão caseiro, comprido 13
2. Ato de balancear, menear / Inte�eição de admira

ção, dúvida, espanto etc.
3. Com a saúde muito debilitada; O jogador alemão

de futebol Beêkenbauer, campeão do mundo

corno técnico e também como jogador / Pai de
filhos pais

04. Baú /Suportar (peso, carga, trabalho)
6. (Ingl.) Acessório de cozinha que compreende uma

superfície gradeada sobre a qual se coloca o que
se deseja grelhar ao .calor subjacente / Grupo de

pessoas que trabalha ou se ocupa de algo, alter
nando a sua ação com outro ou outros grupos

6. 'Não estrangeiro / Síndrome pandêmica adquirida
que ataca diretàmente o sistema imunológico do
indivíduo

70' Som repetido / Parasito do intestino / Elemento de

composição: Deus
8. Sigla do estado de Tocantins; (Papo) Dar em cima °

9. Que saiu, que se afastou.

2 3 4 5 6 7 8 9
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FOTOS ERIC DE LIMA

m poracaso.com e contato@poracaso.com a @poracaso D/poracaso

Ia perdid�
Tragédias como a de Santa Maria geram os mais diversos tipos
de reação, dentre elas, a necessidade de desabafo daqueles
que sentiram-se sensibilizados com o acontecimento. O que
provavelmente a banda guaramirense Gurizada.com não

esperava era ter seu nome confundido com a que apresentou-
se naquela fatídica noite no clube Kiss, e ver sua caixa de

.

mensagens no Facebook abarrotada com as mais diversas

manifestações de ódio e também apoio. No tiroteio a nota oficial
"Ei, não somos nós" quase não foi ouvida pelamultidão que
prefere apontar primeiro e perguntar depois.

Flávio "Pépe" Narloch (E) apresentando os

amigos Jardel Mader, João Silva e Marcelo
Fabro no novo mesanino do London Pub :./ .-'

.................................................................................................................. ';

.

KiIl beats
A cultura e o astral do hip hop ,

vão tornar o ginásio Rodolfo
Iahn pequeno neste sábado
em Guaramirím, onde será

promovido o evento Kill Beats

pelo grupo + Das Ruas. Muita
músicaacompanhará as

disputas de hip hop e break

dance, que serão avaliadas por
seis profissionais da área. O
evento começa às 16h, e terá
entrada gratuita.

Parabéns
à Firllla
Hoje, o Estúdio Firmorama
comemora seu aniversário.
Os rapazes já estão há 5 anos

exportando arte e talento de

,Jaraguá do Sul para o país.
Admiradores confessos do
trabalho deles, ficam aqui
nossos parabéns! Logo mais
a gente dá os cumprimentos
pessoalmente na festinha que
vai rolar no Blackbird,

Por um feriado de verdade
E o que dizer do indivíduo que mora em Jaraguá, trabalha em
Iaraguámas quando vai puxar assunto sobre os próximos dias
11 e 12 usa a expressão "Feriado de Carnaval"?Até onde nos
consta, não tem um lugar pelo Sul do país onde as datas-têm
efeito, então qual é? Há quem se recuse a aceitar a situação. Em
enquete q_ue fizemos no blog, pouco mais de 8% dos participantes
responderam 'que adotaram a comemoração; outros 5% nunca

trabalharam neste período. Que todos gostaríamos da folga, isso
é verdade;mas é preciso aceitar a realidade... Ou não? Acesse o

Porácaso.com e participe da conversa.

I
I

I
I
I
I
1
I

"Buiú" Silva, Daniela Souza,
lvandro Ste'dile e Jaime

Gonçalves no alto astral dos !
domingos no Sam'Bar ....

/
.............. :

.

li
Suponho quefazer coisas que você odeia é
o preço a ser pago para evitar a solidão.

Mark Corrigan, Peep Shaw

"Aikido
Sensei Marcos Tavares e alunos

. enviaram um convite à coluna e a todos
os seus leitores para visita a seu Dojo em

Iaraguá do Sul e uma aula experimental
de Aikido. Sem restrições quanto a

experiência, idade, faixa etária, sexo ou
condição física, trata-se de uma arte que
foca no resgate do equilíbrio e valores
como altruísmo, paz, respeito, postura
e trabalho em equipe. Lecionando
há 9 anos em Jaraguá, o sensei é hoje
faixa preta 3° grau, e dá aulas às terças,
quartas e sextas no Sesi, no Rio Molha.
Para contato liguem no 3276 3083".

Hoje à noite
• 22b - Música aoVivo fShawcomMr. Jorge Conforme oMovimento
Local: Sam'Bar 147 3054 4848

• 22h - Música aoVivo / Shaw com Ricardo e Paulinho
Local: Villa Restaurante e Choperia 147 3275 1277

• 22h-Show com Elton & Fernando / Shaw com Levando um
Lera f DI BibbeAndreatta I Participação especial deWesley &
André eMaicon& Rafael I Elas free até as Oh
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Fésta Firmorama
Local: Blackhírd 147 3275 2398

• 22)1 ,....Sacra-Peira / Shaw comUlysses e Thirray
Local: Sa:cramentum Pub 1478832 1524

Sábado 9/2
• 22,h - Música aoVivo I Shaw com Gru,po Por Acaso

h 'Local: Sam'Bar 147 3054 4848
.

, • 22h-MOOM Dose Dupla / Shaw com a bandaMOaM
Country e GEUpO Soul Assim
Local: MOQM Art.ll' Musíc, em Joinville 147 8411 7001

•22h-PocJ:<et Show / Acústico. com banda Ply-X .

Local: Blac�bird 14732752:.\98

·.22�-Carmíval20i3'J Shaw com Grupo Kebrádê, Pirnp Chie e

Léo Lima / DJs Bino, Hérop Love e.Rodrigo A�alC
Loc'!i= Eanan(\ Ioe, eIll,Ubatuba 147 8852 2252 '

Keila Carvalho e VanesSa
Tamires descontraindo no

happy hoUl' moviDtentado do
Sacramentum Pub

" Domingo 10/2
,

• 15h - Música aoVivo'/ show com Paulão
Local: Sam'Bar 147 3054 4848

·22h-Caniaval2013/ ShowcomVibe Polia e Grupo
Kebradê 1 DJs Bino, Héron Lave, LeonardoBremen, Paulo
Brill B2B Ramon Oliveira, Beatã Life, Alex: Steín e Diego
Nass B2B João Haag
Local: Banan� Ioe.emUbatuha 14788522252

CONTATOS e OUTRASOPÇÕES: ArribaMexican Bar - 3371 11 flJjConfraria do Churrasco - 3;175.14491 Espaço (ka - 3370 91fIJ 1 TIte UvingRestaurqnte - 33764822/london Pub - 3055 0065 i
CachaçariaAgua Doce - 3371 89421Ucoleria - 305408551MadalenaChopp eCozinha - 3055 30591MovingUp- 9966 66911MrBeef- 9608 2166 1Patuá Music - 3055 00641

•

RôomMuSic&Ans-9654 13;731Sacramentum Pub - 88321 524/TIteWayaub -8433 00831UpperFloor- 9915-22391DivinoClub - 96444767 lVi11aRestaurante eChoperia- 32751277

:, [;,_! _

� .i •

I J

-

----_.,��,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I SEXTA-FEIRA,8 DE FEVEREIRO DE 2013 www.ocponnne.com.br

ISO 9001MUNDO DOS BRINQUEDOS
4'1W.o..om Rua Reinoldo Rau, 696 - Centro - Jaragua do Sul - se

Suelen Lescovitz - interina

;r
II
l

Salve!
SOU Suelen Lescovitz e estarei

aqui a partir de hoje até o

dia 16 defevereiro.Assumi a di
fícil tarefa de movimentar este

espaço, comandado com ma

estria por Moa Gonçalves, en
quanto ele, claro, se deleita em

um maravilhoso tour cultural
em Atlanta, nos Estados Uni
dos. Peço aos fieis leitores todo
o carinho, compreensão, mui
ta ajuda e vibrações positivas.
Participe! Envie e-mails para
suelen@revistanossa.com.br.
Vem comigo! PARABÉNS

O vice

prefeito
Loriano

Rogério Costa

(Kutcha),
de Corupá,
festejou seu
aniversário,
no dia 5,
rodeado de

amigos

f'

HappyHour
Adica para finalizar o dia é,
sem dúvidas, combinar com
as amigas e conferir as delícias
do Madalena Cozinha. Adoro o

beiruth. Humm!

BELAS
Amanda

Stinghen
eSamia

Leutprecht,
curtindo o'

Madalena

Novidade

à vista
o super empolgado Marcelo

Bertoli, meu sobrinho de

coração e um dos mais

paparicados colunistas de

Apiúna, depois do sucesso de
seu primeiro livro, está a mil.
Vêm novidades por aí.

Depois te conto, tá?

3370-3242

Pra começar
super 'bem
Hoje tem Carnaval no Parque
Municipal de Eventos e a folia

_

vai até domingo, dia 10.

1: BALADA
Natalia Henn,
em noitada
na Upper

•
-

Ique por
'dentro

• Um passarinho me
contou que o baby de
Nivaldo e Thaiane Freitas
é menina.

• As lindas flores da
coluna de hoje vão para
a minha querida Noeli
Fernandes, a poderosa
cabeleireira da Nezita
Hair. Os parabéns
da coluna!

• Quem anima a noite
na London Pub é a

, dupla sertafieja Elton e

Fernando. Vai bombar!

Curso de Dj
Ainda está em tempo de fazer
a sua inscrição para o curso de
DI aqui em Iaraguã, A "expert"
no assunto, Dj Paty Lems, é
quem comanda. Informações
no 8422-4908. Corra!

Leitoras

,queridas
As leitoras queridas de hoje
são: Simone Rausis Rubini e
suamamys, Carmen Rausis.
Na companhia nelas não tem

, tempo ruim. Me divirto
muito. Beijão!

suelen@revistanossa.com.br

ARQUIVO PESSOAL

Se for para
mudar, mude

pela única
pessoa que vale

a pena: você.

Jô Soares

COME ORAÇÃO
Hoje, quem recebe

os parabéns é
a dançarina do

gTUpo DetonAxé,
Mayla Ribeiro
Dias. Amanhã, ela
reúne amigos e

familiares em uma

descolada festa na
Pedra Branca

Diretas

ARQUIVO PESSOAL
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.Quemjá
confirmou presença
na festa de 10 anos
doHotelSaint
Sebastian é a
vereadoraNatália
Petry.

• A 'minha amiga
PâmelaAlbano
reuniu, na última
terça, no seu apê, as
mais mais para noite
defuxicas efestival
de sushi.

VIVA! A leitora Roseli Sclunidt Maba faz aniversário

hoje e recebe os parabéns, cercada demuito carinho

Vale conferir
Fernando Tofaneli, um dos

maquiadores mais solicitados
de Balneário Camboriú,
estreou sua coluna na Revista
Nossa e já está causando. A
mulherada que baba pormake
não pode deixar de conferir. As
dicas são pra lá de atualizadas.

Epic
A festa na Epic, dia 16,
com o DI Mario Fischetti
vai bombar. Dá uma olhada
no Facebook da casa.

Gente bonita e interessante
é o carro chefe da grande
noitada. Confirme sua

presença na page!

.A turma das
"Ietnurinhas" está
com integrantes
novas. Aguardem!
Vem' batizado por aí.

• O atormirim Luiz

FelipeMello, oJúnior
da novela SalveJorge,
é matéria de capa
da Revista Nossa
Weekend do fim de
semana.

• Incentive a leitura.

• Fiquem com Deus.

�lrumlijla1\l.íIlLfjb1lk1lb<fljllkllílaW!1
ál.!l;�:l174!f%l J l%l�:� J!W,il1§
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João Chiodini,
escritor

,

escritor@joaochiodini.com.br

'Roberto era um daqueles caras que as

mulheres consideram quase perfeito.
Sem barriga de cerveja, semex-mulher,
com casa, carro, um bom emprego e uma

educação exemplar.
O único defeito (aparente) de Roberto,
era uma certa insensibilidade com

relação a filmes de animais.
Ele achava uma tremenda perda de

tempo assistir filmes de cachorro,
macacos, cavalos, porcos ou qualquer
bicho que fosse.
Se o convidassem para uma sessão
de cineminha em casa, Roberto já ia
dizendo:
- Beleza, sé não aluga filme de bicho.
Nota: Vamos deixar claro que Roberto

gostava de animais, sim. O que ele não

gostava, era dos filmes de animais.
Babe, o porquinho, mesmo, era uma
ofensa para Roberto.
Todo mundo já estava acostumado com
esse jeitão do Roberto, até 9 dia em que
ele foi passar as férias na praia numa

Crônica

Filme de bicho
casa que alugou com alguns amigos.
Como você sabe, quando se aluga uma
casa na praia, certamente que você se

depara com diversos dias chuvosos. E,
nesses dias, como você sabe, não tem
absolutamente nada para fazer.
Com Roberto não foi diferente. E, de
quebra, eles não levaram nem mesmo

um dominó ou um baralhinho para
passar o tempo. Tudo que eles tinham
era um filme. (pirata} chamado:
Cavalo de Guerra.

.- PÔ! Filme de cavalo? Justo de cavalo?
Roberto protestou como pôde, mas,
foi voto vencido. Eles iriam assistir o
dito filme. A contragosto, nosso "herói"

Novelas
lJU)O IllJU)O - GLOBO· 18H

Constância deixa claro para Isabel que não desistirá de Elias. Laura
conta para Sandra que vai se encontrar com Antônio Ferreira. Teodoro
reclama do casamento com Umberto. Isabel avisa a Mario que produzirá
a peça escrita por ele. Catarina comunica a Isabel que não quer que ela

se aproxime de Melissa. Edgar aconselha Isabel a entrar em acordo com

Albertinho. Madá incentiva Elias a chamar Isabel de mãe. Isabel fica com

medo de perder a guarda de Elias.

..

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19B

Felipe fica furioso com a notícia de que seu plano não deu certo.

Roberta conta sua estratégia para Nando e O·ino. Carolina ouve Rober
ta e Charlô falando de Felipe. Fábio afirma que Felipe está apaixonado
por Roberta. Zenon humilha Carolina. Oino se recusa a ir com Roberta

paraa festa de São -Genaro. Nieta se entristece por não ler ninguém
para ajudá-Ia em sua barraca. Juliana considera a ideia de reatar com

Fábio. Veruska e Nenê pensam em enganar um ao outro para ficar com
o dinheiro que Vitória escondeu. Nieta não aceita que Nando é Roberta
a ajudem na barraca. Ulisses ouve Frô confirmar que tomará conta da
barraca do beijo. Carqlina beija Felipe.

.

SIlLVE JORGE· GLOBO· 21B
Waleska e Oemir ajudam Morena. Rosângela mente para o pro

dutor do comercial ao ser questionada sobre sua estada em Istambul.
Irina afirma a Russo que Rosângela não é confiável. Sarila se preocupa
com a viagem de Zyah e Ayla para o Rio de Janeiro. Bianca descobre
que Zyah chegará ao Brasil. Stenlo e Helô pensam um no outro. Oe
mir conversa com Morena. Helô investiga o atentado que sofreu. Aída

procura Wanda no hotel. Irina avisa a Rosângela que ela voltará para
o Brasil. Helô conversa com a tia de Santiago. Pescoço finge passar
mal para não trabalhar e Oelzuite acredita. Lucimar decide procurar
Lívia. Clóvis observa Vanúbia dançando na laje de Miro. Dernir fala de
Morena com Zyah. Lucimar desconfia de Lívia. Helô liga para Garcia e

fica intrigada com a história que a agenciadora contou sobre Morena.
Antônia tenta tranquilizar Raissa. Drago vê Élcio sabotar a água de
Theo. Theo desmaia durante sua apresentação.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras�

sentou-se num canto do
sofá e acompanhou os amigos no
cineminha improvisado, naquele dia
chuvoso, abafadoe cheio de moscas de
verão (porque o vizinho havia feito uma

mariscada) .

Começa o filme e, periodicamente,
ouve-se umamulher ou outra falando
baixinho:
- Olha o cavalo! Que lindo!
E, também periodicamente, ouve-
se uma respiração exageradamente
forçada de Roberto, expressando (ou
tentando expressar) sua antipatia com

aquele filme.
.

Às reclamações de Roberto, foram
perdendo força ao longo do filme e,
no final, ao abrirem as cortinas,
os telespectadores ficaram
surpresos com Roberto.
- Robertoj Vocêtã chorando?
- Pô! Claro que tôo Filme de bicho é triste

pra caramba! Já falei um milhão de vezes

que não gosto de filme de bicho.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Faceboók
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Doa-se esta càdelinha de'aproximadamente 8 meses,

vacinada e castrada. É muito brincalhona, carinhosa,
companheira, obediente, não foge pelo portão, só faz coco e

xixi fora de casa. Contato pelo e-mail regis.varejao@gmail.com

,Aniversariautes
8/2 Lucimara A. Hernacki

Roseli S. Maba
Adão dos Santos
Claudio Bruch
Vanderlei M. de Vargas
Regis E, Todt
_Libio M, Meier
Luiz Rogério· Povoas
Eduardo Jungton

Igor Chruschelski
Fernanda Lucia Kreissig
Maria Josiane Palhares Gerent
Reinaldo Furlani
Lucinéia B,de Lima
Avani M. Gascho
Geovani Kuhn

Bruna M. Pradi
Noeli G. Fernandes
Joice Milbeatz
Jonathan R. Kohbausch
Bruna E, Zwolinski
Murilo Bankhardt

Diego de Souza
Edson A. Eichstadt
Luana Prestini
Mara R. Vargas
Adilson Dias
Rita C. L. Gonçalves
Belmiro Stringari
Ivonete .B. de Lima
Greice J. P. Feller

Gabriel Ricardo Massaneiro
Jonathan Cordeiro
Edson Pires Cabral
Silvio Miguel Meier
Delva Schneider
Djane R. Schrnidt Sander

Sueli Strutz
Elicidio Kath
Maria Luizaf Meyer .

I' , :.
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Horóscopo
CVl ÁRIES.

"

�,

I A Lua transita pelo pomo .mais alto do
seu Horóscopo, indicando que o dia
é promissor para fazer contatos de
trabalho e lutar por suas ambições .

Durante o dia, você estará mais sociável,
mas à noite vai preferir o silêncio e a
privacidade. Cor: bege.

TOURO
É um bom dia para trabalhar em

equipe ou com alg_uma atividade em
contato com o público, Tudo que envolva
comunicação, publicações e atividades
competitivas serão favorecidas,A Lua
ativa a sua vida social e as conquistas
amorosas. Cor: tons escuros.

][ ,GÊMEOS
As atividades mentais serão as mais

favorecidas, pois o astral revela que
as suas ideias estarão fervilhando. O

periodo é benéfico para fazer contatos
importantes. Ao invés de sonhar com
quem está distante, dê atenção a 'quem
está perto, Cor: preto, .

CÂNCER
§ Hoje, você saberá exatamente o que de

seja para sua vida Não perca a chance
de colocar em ação alguns de seus
planos pessoais: pennita-se ser feliz! É
preciso separar o que serve do que não
serve mais em sua vida sentimental, Cor:

. verde-claro.

ól LEÃo
Não resista às mudanças, pois este é um
bom dia para transfonnar sua vida As
atividades mentais vão fluir com maior

rapidez, mas procure agir discretamente
.

-, no serviço, Na área sentimental, o clima
é de forte união com sua cara-metade.
Cor: marrom.

VIRGEM
As parcerias de trabalho contam com

a proteção das estrelas, então, deixe a
individualidade de lado e só terá a gan
har. No campo afetivo, o seu entusiasmo
será visível. Não tenha medo de ousar:
é hora de quebrar tabus na vida a dois.
Cor: preto,

.n. UBRA
Este é um bom periodo para produzir e
gerar novas fontes de renda. Não faltará
ousadia para pôr em prática um sonho.
A Lua em seu paraíso astral favorece o

romance e as paqueras: saia da rotina e

. estimule sua vida amorosa Cor: verde, '

ESCORPIÃO
A Lua favorece o trabalho de rotina.
Não perca a chance de tomar decisões

práííeas que agilizem as questões
profissionais. O periodo da noite pode
se transfonnar em um palco de prazer
e diversão, Romance estável protegido
pelos astros. Cor: marrom.

SAGITÁRIO
A Lua transita pela Casa da Fortuna,
indicando mais facilidade para lidar com
as finanças. É tempo de colocar suas
contas em ordem, O universo familiar
estará no foco de suas <$nções, No
amor, o diálogo será o seu grande trunfo.
Cor: laranja,

y\_ CAPRiCÓRNIO
.

F A Lua transita pelo seu signo e você
.

ficará à vontadepara agir ao seu modo,
então procure mostrar a autenticidade
e não esconda suas emoções, pois tudo
correrá bem, No campo sentimental, seja
gentil e receberá o mesmo. Cor: branco.

AQUÁRIO
� Tarefas que exijam discrição vão se
"""""'" revelar suas melhores opções no am

biente de trabcilho. Não perca a chance
de colocar ideias em ação. Na relação
afetiva, você vai priorizar liberdade,
confiança e espontaneidade. Cor: preto.

PEIXES
No trabalho, conte com o apoio dos
seus colegas, pois assim os seus

planos vão ganhar mais ritmo e velo
cidade. Sua intuição para fazer a coisa
certa na hora mais oportuna vai estar
ativada, seja no campo profissional ou
no amoroso, Cor: branco.

( .. I I", I
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CABANACULT

A dica de hoje é o filme Hendrix (2000),
que conta a biografia do guitarrista Iimi
Hendrix, retratando momentos de sua
carreira de sucesso e sua vida fora dos

palcos. É a trajetória domelhor
guitarrista de todos os tempos, desde os

.

seus primeiros trabalhos em Londres
até a consagraçãomáxima no _

Festival deWoodstock.

�� .

AMütleyRockfoi formada no verão de 2010, com base
firmada na amizade do trio Tony; Mikey e Joni. Sabe aquela
história dos caras que queremmontar uma banda pra
mandarum som? Pois é; esse é um bom exemplo de um
sonho que nasceu numa garagem de Schroeder. Com a

sinceridade inspirada no jeito Raul Seixas de fazei rock e
a pegada simples do punk rock, o power trio despeja sem
muita frescura a suamensagem. Com a ideia original de
navegar pelomar revolto que é fazermúsica autoral no meio

. underground, os integrantes daMütleyRock afinaram as

suas aspirações sonoras e soltaram o verbo'com composições
simples e bemhumoradas.Amúsica "Lobo Solitário", que
relata a iniciativa de rodar omundo sem olhar para traz e sem •

destino, é 6primeiro síngle dessa galera que sabe o que quer
e chega pra detonar a cena rock' n' roil da região" Quer ouvir o
single Lobo Solitário, acesse:wwwmutleyrock.cõm.br.

Contabilidade
a.-IDria Empresarial
IllIWAlli,OJJmIlIWIJJ

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

www.gumz.com.br
(47)3371-4747
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Não perca tempo, o prazo para inscrição do seu projeto parao Edital
de Cultura de Jaraguá do Sul20l3 termina no dia 15 deste mês.Você

que tem uma banda, é a sua chance de gravarummaterial show
de bola sem ter que economizar aquele cachê "gordo" de cadadia!
Mais iriformações em cultura.jaraguadosul.sc.gov.br

HOJE
• DESERTAACUSTICO

-

.

Sacramentum Pub - 22h

• BANDA SOUL BAR

Lico Bar - 23H

.; AMANHÃ
• TAKE 3 (JVlLLEl -

Sacramentum Pub - 21h

I
I
{
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hertons@gmail.com • twitter:com/hertonls

FOTOS DIVULGAÇÃO
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GASTR,O'.NOMICO
DE BLUMEN,AU

Was so passiert
Vom 08. Ianuar bis zum
16. Februar passiert das 4.
Gastronomische Festival in
Blumenau. Dieses Iahr gibt es
16 teilnehmenden Restaurants
und jederhat ein besonderes
Gericht für das Event. Die Idee
ist es, die regionale Küche zu
markieren, sodass die Rezepte .

einige lokale Produkte dabei
haben, zum Beispielwie die
BlumenauerWurst und das
lokale gebraute Bier.
Dabei werden auchWorkshops
durchgeführt und ein Treffen
mit den Küchenchefs im Senac

Bistro und in der Uniasselvi.
Die Teilnehmer haben so die

Mõglichkeit, verschiedene
Gerichte zubereiten, und ein
bisschen mehr über dieWelt
des Kochensmit den Tipps von
den Kõchen kennenzulernen,
Um teilnehmen zu kõnnen,
kannman sich kostenlos
über dieWebsite www.

gastronomiablumenau.com.br
registrieren. Im Facebook gíbt
es auch eine Seite darüber, wo
man Rezepte undweiter Infos
finden kann.
Lecker sieht's aus. -

Neues Wort
Lebenshaltungskosten

Ein Komposita aus zweiWõrtern: die Lebenshaltung und
die Kosten, also die Lebenshaltungskosten (Pluralform, f.).
Das sind die Kosten, dieman für das tãgliche Leben hat,
zum Beispiel fürMiete, Haushalt oder Lebensmittel. Das,
was moo zum Leben bezahlenmuss.

Die 'Berlinale
Der Countdown zum'_Berlii1er

Filmfestival lauft

AnfangFebruar jedes Iahr Eine intemationale lury aus
wird Berlin zurWelthauptstadt Filmemachem ist zustãndíg
des Kinos. Das Internationale für die Entscheidung über die
FilrnfestivalvonBerlin ist eine der . Auszeichnungen.
dreiwichtigsten Festívals derWelt,' DerGoldbãrwird für den
neben Cannes undVenedig. besten Filmgegeben, wãhrend
Die Berlinalewurde 1951 der silbeme Bar geliefertwird,
eingeweiht,mit derProjektion unter anderem für die besten
von .Rebecca", ein Filmvon Schauspieler oder die beste Regie.
AlfredHitchcock. Dieses lahr 1m Laufe der Iahre hat es
feiert dieBerlinale ihre 63. Auflage sich inmehreren Sektionen
und passiert zwischen 7. und etabliert. Ein Beispiel ist die
17. Februar. Normalerweise Panorama Sektion, die ein
konkurrieren etwa 20 bis 25 zurzeit reprãsentatíves Bild
Filme pro Iahrum einenGold- des Filmemachens derWelt
oder Silberbãren, aber diesmal bietet. Die Sektion Perspektive
werden es nur 19 Filme sein. Deutsches Kino ist entworfen,

umnur deutsche Filme zu

zeigen. Darüber hinaus bietet
die Berlinale auch noch viele
andere Sektionen, diemit
Kino zu tun haben.
Die Berlinale passiert am
Potsdamer Platz, wo es 28 Kinos
mit einerKapazitãtvon fast acht
'IausendMenschen gíbt, Fast
300.000 verkaufte Eintrittskarten,
nahezu 20.000 Fachbesucher aus
130 Lãndem, darunter etwa 4.000
Ioumalisten; Kunst, Glamour,
PartyundGeschãft sind bei der
Berlinale untrennbarmiteinander
verbunden. Dabeimõchte
man doch schon sein.
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lioje quero partilhar com os

rIleitores algumas lembranças
da minha época de estudante de
2° grau. Quando tinha meus 16

anos, fui fazer o ensino médio no

Colégio "Positivo", na nossa cida
de vizinha, Joinville. Cada manhã
era uma aventura diária, era uma
rotina de acordar às 5h30, ir a pé
até o ponto de ônibus mais perto
de casa. Chegávamos em loin
ville, pelas 7h, tinhamos aula até

,

um pouco depois do meio-dia,
e depois voltávamos para Iara
guá do Sul (claro que de ônibus) .

Bons momentos, que faço ques
tão de guardar na lembrança.
Enquanto eu esperava no ponto
de ônibus, junto com às meninas,
isso mesmo, eu era o único garo
to naquele ponto de ônibus, qua-

outros simplesmente porque
nos sentimos bem fazendo isto".

Pergunte-se a si mesmo: "O

que tenho feito?" Que tal pa
rar por alguns minutos e pensar
como v:ocê está vivendo sua vida.

Depois dessa reflexão desejo que
você tenha amor à vida com toda
sua força interior, eserá este amor
que fará bem para o seu próprio
coração e te fará ajudar os outros
porque você se sentirábem fazen
do isto. E é esse amor que faz uma

pessoa ajudarum senhor de idade
a atravessar para o outro lado da
rua, um pai ajudar seu filho a dar
seus primeiros passos, e também
é esse amor que aquela senhora
tinha quando nos dizia "bom dia"
e ficava conversando conosco no

ponto de ônibus.
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor Lembranças
lembro-me de ter ganhado de

presente de aniversário dele, o

livro: "O Sentido daVida" de Bra

dleyTrevorGreive. Ele tem um lu

gar especial na minha prateleira,
por dois motivos: 1 - porque ga
nheí este livro de um grande ami
go' e 2 - por causa das belas frases
existentes na obra.

No livro temos várias fotos de
animais em diversos momentos,
e embaixo de cada foto, em forma
de texto, uma frase. Vale a pena a

leitura e principalmente apreciar
com o coração as fotos e amensa

gem contida nas palavras abaixo
de cada foto. Eis algumas frases

que você irá encontrarno livro:
"Para começar, por que nos

impressionamos e ficamos tão

obcecados com coisas e feitos de

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESThDO DE
SANTACAIARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

CHRISThINGEHILLEWAGNEB, Interventora
Rua 28 deAgoston" 1918 - Telefone: (47) 3373-04ü4

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h3Ó às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam tndos que virem o presente edital, que foram apre
sentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, fi
cando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), aler
tando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não
o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitartemj, ou pagar(em) ser(em) desco
nhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circuns
crição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em confonnidade com os arts. 995, 997 ele
1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 41412 Sacado: ARA TRANSPORTES lIDA ME
CNFI: 07.354.767/0001-68 Endereço: Rua lzidioCarlos Peixer
n" 2270, llha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
FASTWAYTRANSPORTES lIDAMECNFI: 12.460.878/0001-
99 Número doTítulo: 30171'.spécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA Data Vencimento: 21/01/2013 Valor: 399,50
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 13,87,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 41496 Endereço: Rualzidio CarlosPeixer n" 2270,
llhada Figueira, 89270-000,Guaramirim Cedente: FASTWAY
TRANSPORTESEIDAMEGNl'I: 12.460.878/0001-99 Núme
ro doTítulo: 3046 ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentaate: BANCOSANTANDER (BRASIL) SA
Data Vencimento: 25/01/2013

-

Valor: 1.156,79 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 13,87, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41382 Sacado: BRASQUlSA INDUSfRIA lIDA
CNFI: 02.096.814/0001-05 Endereço: Rodovia Guilherme
Iensen, km 14 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: BANCO SAFRA SA CNPI: 58.160.789/0001-28
Número do Título: 945593074 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 02/01/2013 Valor: 428,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 41396 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen,
km 14 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANm SAFRA SA CNPI: 58.160.789/0001-28 Número do
Título: 943227836 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 02/01/2013 Valor: 664,00 liquidação após a in
timação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,OO
Protocolo: 41398 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen,
km 14 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANCO SAFRA SA CNFI: 58.160.789/0001-28 Número do
Título: 943227844 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 16/01/2013 Valor: 664;00 liquidação após a in
timação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,OO
Protocolo: 41404 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen,
km 14 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANCO SAFRA SA CNPI: 58.160.789/0001-28 Número do
Tímio: 943227887 Espécie:. Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 16/01/2013 Valor: 1.571,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,9.9, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 41405 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen,
km 14 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANCO SAFRA SA CNFI: 58.160.789/0001-28 Número do
Título: 940633361 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 07/01/2013 Valor: 1.731,72 liquidação após
a íntímação-Rs 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 41406 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen,
km 14 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANCO SAFRA SA CNFI: 58.160.789/0001-28 Número do
Título: 949995223 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 17/01/2013 Valor: 982,06liquidação após a in
timação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,OO
Protocolo: 41407 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen,
km 14 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:

se toda manhã, pelas 5h50, uma
senhora passava por nós e dizia:

"bom-dia', e continuava sua ca

minhada, Outras vezes, ela para
va e ficava conversando com nós,
até que pudessemos ver o ônibus
chegando. Não me lembro do
nome dela. Apenas sei que aque
la atitude singela e simples de nos
cumprimentar toda manhã, e de
às vezes, até ficar conosco conver

sando' daquela senhora foi uma
bela lição que aprendi. Tenho cer
teza que ouvir um simples, porém
sincero "bom dia" pode fazer toda
a diferença para que você tenha
um diamais alegre.

Foram naqueles dois anos de
estudo em Joinville, onde tive um
grande amigo, o Rodrigo. E no úl
timo an9 que estudamos juntos

BANCO SAFRA'SA CNP): 58.160.789/0001-28 Número do
Título: 949995215 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 10/01/2013 Valor: 982,00 Liquidação após a in
timação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60;
Edital: R$15,OO
Protocolo: 41408 Endereço: Rodovia Guilherme Iensen,
km 14 n" s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANCO SAFRA SA CNPI: 58.160.789/0001-28 Número do
Título: 943227879 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Dara
Vencimento: 02/01/2013 Valor: 1.571,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 41449 Endereço: Rodovia Guilhenne Iensen, km
14 n" s/n, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: lAll\L
EMBAlAGENS METALiCAS lIDA CNPI: 75.182.048/0001-
õ1 Número do Título: 53037/2 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 25/01/2013
Valor. 3.428,37 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 41324 Sacado: CHAMA DISTRIBUIDORA DE
MERCADORIAS EIDA - ME CNFI: 09.193.039/0001-47

Endereço: Rua Leopoldo Fridel n" sin°, llha da Figueira,
89270-000, Guaramirim Cedente: GOlAS VERDE AI1MEN
TOS lIDA CNPI: 24.866.741/0001-18 Número do Título:
000084694/ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indi
caçãoApresentante: TD\U UNlBANCO SADataVencimento:
28/12/2012 Valor: 3.105,64 liquidação após a intimação:
R$ 12,25, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$" 37,60, Edital:
R$15,OO
Protocolo: 41325 Endereço: Rua Leopoldo Fridel n" s/ns.Ilha
da Figueira, 89270-000,GuaramirimCedente: GOIASVERDE
AUMENIDS lIDA CNPI: 24.866.741/0001-18 Número do
Título: ()()()()64694/ Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: TD\u. UNlBANCO SA Data
Vencimento: 04/01/2013 Valor: 3.105,64 Liql!i�ação apõs
a.íntímaçâo: R$ 12,25, Condução: R$�13,87, DíligênciaBâ
37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 39663 Sacado: DIANE WMZ KONElL CPF:
009.805.919-02 Endereço: RuaA1phonsMaria Sciunalz n" .

488, centro, 89275-000, Schroeder Cedente: IAMATEXCOM.
EQUlP. TEXTEIS lIDA CNPI: 04.317.708/0001-21 Número
doTítulo: 413356009 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven
cimento: 10/12/2012 Valor: 150,00 Liquidação após a inti
mação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,OO

Protocolo: 40654 Sacado: DONIZETE ASSIS DE SOUZA
CFF: 074.009.968-00 Endereço: RuaAlberto Holtz n" 529,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRAN
asco DERETTI ME CNFI: 86.727.989/0001-55 Número
do Título: 1543 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIMbataVencimento: 10/01/2013 Valor. 155,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41274 Sacado: FABIANO· ROBERTO TONN
CNF): 11.556.246/0001-60 Endereço: Rua Campinha Cen
tral n" 979, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente:
BANCO DO ESThDO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNF):
92.702.067/0001-96 Número do Título: 059625 O Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 17/01/2013
Valor: 297,99 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condu
ção: R$ 44,10, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 41346 Sacado: IAIR 'I'IE'IZ CFF: 557.148.389-04
Endereço: Rodovia BR 280, Km 53 n" sino, Avai, 89270-000,
Guaramirim Cedente: VALCANAIAAUTO PEÇAS lIDA ME
CNFI: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 6291/02 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 19/01/2013 Valor: 108,50'liquidação após a

intimação:R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência-R$ 24,50,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 41417 Sacado: IONNAN DA SILVA SAN'l'OS CPF:
087.014.869-93 Endereço: Rua Hilário Ralf n" 10, Figuei
rinha, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO PANAME
RICANO S/A CNFI: 59.285.411/0001-13 Número do Título:
46472277 Espécie: Nota Promissória Apresentante: BANCO
PANAMERICANO S/A DataVencimento: 13/09/2011 Valor:
23.873,24 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$13,87, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 40258 Sacado: !MA REFORMAS lIDA - ME
CNPI: 15.663.183/0001-00 Endereço: Rua Marechal Castelo

,

Branco ne 8172, Scbroeder Ill, 89275-000, Scbroeder Ceden
te: TUPER SA CNPI: 81.315.426/0001-36 Número do Título:
0007012/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por in
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 31/12/2012 Valor: 939,52
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo': 41507 Sacado: NIlZA BRUCH COMERCIAL
CNPI: 14.722.328/0001-26 Endereço: Rua Leopoldo Friedel
n" 84, llha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente:.
SEARAAllMENTOSSACNFI:02.914.460/0001-50Número �

do Título: 3532152231 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: TD\U UNlBANCO SA Data
Vencimento: 17/01/2013 Valor: 1.202,08 liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 41561 Endereço: Rua Leopoldo Friedel n" 84,
llha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: SEARA
AllMENTOS SA CNPI: 02.914.460/0001-50 Número do Tí
tulo: 3532167101 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 24/01/2013 Valor: 887,53
Liquidação após a Intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 13,87,
Diligência: R$ 37,60,Edital: R$15,OO ,

Protocolo: 41592 Endereço: Rua Leopoldo Friedel n" 84,llha
da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: SEGAlA'S
AUMENTOS lIDA CNPi: 01.333.984/0001-95 Número do
Título: 011958651 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data

. Vencimento: 23r01/2013 Valor: 2.274,75 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 13,87, Diligência:-R$
37,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 41596 Endereço: Rua Leopoldo Friedel n" 84,
llha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPE
RATIVA AGROINDUSTRIAL lAR CNFI: 77.752.293/0001-98
Número do Título: 0025072703 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO QTIBANK
SADataVencimento: 28/01/2013 Valor. 2.534,58 Liquidação
após a íntímação: R$ 12,25, Condução: R$ 13,87, Diligência:
R$ 37,60, Edital.Râ 15,00

"

,

Protocolo: .41410 Endereço: Rua "Leopoldo Friedel IÍó 84,
llha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPE
RATIVA AGROINDUSTRIAL lAR CNPI: 77.752.293/0001-98
Número do Título: 0025072702 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO QTIBANK
SADataVencimeuto: 21/01/2013 Valor:·2.534,57liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução; R$ 13,87, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 41219 Sacado: OUVIA ALVES - ME CNPI:
15.700.211/0001-04 Endereço: RuaVictor Bramorski n" 530,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: SEARA AU
MENIDS SA CNPI: 02.914.460/0001:50 Número do Título:
3532120081 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In->
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 15/011-2013 Valor: 53,88
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 38722 Sacado: PAUW CESAR MAFRA CNPI:
16.481.548/0001-30 Endereço: Rua Moises Rabello n" 50,
Schroeder I, 89275-000, Sciuoeder Cedente: RIO BRANCO
EQUIPAMENTOS lIDA ME�I: 06.952.176/0001-20 Nú
mero do Título: 010002 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 15/11/2012 Valor: 157,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$
37,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 41606 Sacado: REINAlDO RÜDIGER CPF:
453.721.799-53 Endereço: RuaHervinoHanemann n" 201,
Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: D RT SOM E ACES
SORIOS AUTOMOTIVOS lIDA CNP): 05.234.31l10001-39
Número do Título: 0003915202 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Vencimento: 27/01/2013 Valor: 407,27 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$15,OO

Protocolo: 41362 Sacado: TOKE ZERO ESTAMPARIAE CON
FECÇOES lIDA CNP): 10.291.261/0001-61 Endereço: Rua
Claudio Tomazelli n" 1889, V�a Amizade, 89270-000, Guara
mirim Cedente: MuNDIAL QUADROS E DESENHOS lIDA
CNPI: 00.272.029/0001-09 Número do Título: 090/3 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAlXAECONO
MICA FEDERALDataVencimento: 20/01/2013 Valor: 461,00
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,OO
Guaramirim, 08 de fevereiro de 2013.

CHRISThlNGEHILLEWAGNEB, Interventora

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

LICITAÇÃO N°: 14/2013

TIPP: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: BOMBA DOSADORA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 08/02/2013, das 7h30 às 11 h30
e das 13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 25/02/201314h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA
MAE, na Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul - SC ou no

site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser ob
tidos através do telefone 047- 2106-910-0

Ademir Izidoro
Dtretor Presidente

grandes dimensões, quando na

verdade são as coisas pequenini
nhas que, combinadas, tornam
as grandes coisas possíveis? [ ... ] E
por que nos grilamos tanto com

as nossas discordâncias, quando
de fato são as nossas diferenças
que tornam a vida interessante?

[ ... ] O único tema que ressoa em

todas as muitas teorias popula
res sobre avida é o amor. O amor,
em todas as suas frágeis formas,
é a força poderosa e duradoura

que dá sentido real a todas as vi
das. [ ... ] Mas o amor a queme re
firo é o fogo queiqueima dentro
de cada um, o calor interno que
impede a nossa alma de conge
lar nos invernos de desesperan
ça. É o amor àvida em si. [ ... ] Este
amor à vida nos leva a ajudar os

j

-,

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

LICITAÇÃO N°: 15/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OB.,JETO: FORENCIMENTO DE CONCRETO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 8/2/2013, das 7h30 às 11h30 e

das 13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 26/02/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA
MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC ou no

site: www.sarnaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser ob
tidos através do telefone 047- 2106-9100

Ademir Izidoro
Diretor Presidente

I
"
!
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 16/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE CABO FLEXíVEL EPR
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 08/02/2013, das 7h30 às 11 h30
e Elas 13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 26/02/2013 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados rLO escritório do SA
MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - se ou no

site: www.samaejs.corn.br, Esclarecimentos adicionais poderão ser ob-
tidos através do telefone 047- 2106-9100

�

Ademir Izidoro
Diretor Presidente
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Festa garantida
Pavilhão está liberado paraafolia

Equipe da Defesa
Civil e Bombeiros
realizou nova vistoria
e a área está pronta
para sediar o evento

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Opavilhão B do Parque de
Eventos de Iaraguá do Sul

passou por nova vistoria dos
Bombeiros e da Defesa Civil na
tarde de ontem para garantir a
segurança do espaço para a rea

lização do Carnaval. Na semana
passada, na primeira fiscaliza

ção' os órgãos haviam identi
ficado diversas irregularidades
em toda a estrutura.

Esta semana, uma equipe
da Prefeitura semobilizou para
retirar a decoração feita em te

cido e papel, material altamen
te inflamável. Os sistemas elé
trico e hidráulico passaram por
uma revisão completa. As luzes
de emergência e os hidrantes.

por pressão foram adequados

LÚCIOSASSI

DECORAÇÃO Estrutura é preparada para receber os foliões para a festa

para que ao menos um dos

pavilhões pudesse funcionar
normalmente.

"Este é o primeiro evento

que assumimos desde a tra

gédia de Santa Maria, então
tivemos um pouco de difi
culdade na adequação. Agora

AS ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL - ARSEPUM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL OR
DINÁRIA PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CON
SELHO FISCAL

O Presidente da Diretoria Executiva da Associação Recreativa dos
Servidores Públicos de Jaraguá do Sul - ARSEPUM, Sr. AGOSTIN
HO KLlNKOSKI, com fundamento no artigo 53 do Estatuto Social
da entidade, convoca os associados ·efetivos de carreira ativos e

inativos, da Prefeitura Municipal, das Fundações, das Autarquias
Municipais, das Empresas de Economia Mista Municipais e da Câ
mara de Vereadores Municipal, quites com suas obrigações sociais
com a associação para votarem na Eleição da Diretoria Executiva
e do Conselho Fiscal da entidade, a ser realizada no dia 26 de

março de 2013, no horário das 8 horas às 17 horas nos locais a

serem divulgados pela Comissão Eleitoral, a qual se regerá pelo
Regulamento Eleitoral publicado nas repartições públicas, além das

seguintes normas abaixo relacionadas:
1. A eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral nomeada

para este fim pela Portaria 01/2013 e composta pelos seguintes
membros: FÁTIMA DUARTE, DAZILMA WOSNIACK E CLEONIS.
ROSÁLIA TOMASELLI.
2. O registro das chapas deverá ocorrer entre os dias 4, 5, 6, 7 e 8
de março de 2013, das 8 horas ás 17horas, na sede da associação.
3. Os cargos para candidatura à Diretoria Executiva e Conselho

Fiscal, são os constantes do Estatuto Social e divulgado no Regu
lamento Eleitoral.
4. Poderão candidatar-se todos os associados em pleno gozo de
seus direitos que manifestem consentimento em concorrer apondo
sua assinatura no respectivo pedido de registro de chapa.
5. A posse dos Eleitos será no dia 1° de abril de 2013, ás 19 horas
na sede da associação.

Jaraguá do Sul, SC, 5 de fevereiro de 2013.

AGOSTINHO KLlNKOSKI

Presidente
x.;

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTA CAD\RINA
Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

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

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do
·código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao res

ponsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto
neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de-protesto e ou oferecer por escrito os

-motívos da sua recusa, dentro do prazo legal .. FICAM INTI·
MADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 237921/2013 Sacado: BRUNO FABIANO
MENDES BATISTA Endereço: RUA ANTON FRERICHS
635 - RAU - )araguá do SuI-SC - CEPo 89254-290 Cedente: BV
FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 251023001
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ L798,58 - Data para
pagamento: 18/02/2013- Valor total a pagar R$2.242,57 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ L798,58 ' Juros: R$
366,31 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 237851/2013 Sacado: EVEllNE ALVES En

dereço: RUA ERNESTO LESSMANN 476 - Jaraguá do SuI-SC.

- CEPo 89256-300 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDl
SA Sacador: SOL E MARMIMOR IlDA Espécie: DMI -

N' Titulo: II - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 497,53
- Data para pagamento: 18/02/2013- Valor total a pagar
R$58J,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 497,53 -

.

Juros: R$ 7,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

falta de pagamentoValor: R$ 415,00 - Data para pagamento:
18/02/2013-Valor total a pagarR$501,43 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 415,00 - Juros: R$ 7,19 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$19,39

Apontamento: 237740/2013 Sacado: SAMARA GERVIN
ME Endereço: RUA ROBERTO Z1EMANN, 521 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente: RODOIL DISTRlE
COMBUSTIlDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 22/36
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 8.713,26 - Data para
pagamento: 18/02/2013- Valor total a pagar R$B.834,29 Des
crição dós valores: Valor do título: R$ 8.713,26 - Juros: R$
46,47 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Ddigência: R$ 14,71

Apontamento: 237488/2013 Sacado: MAlCOM ROGERIO
PEREIRA Eodereço: RUA PAUW KRAEMER 20 - Jaraguã
do Sul-SC - CEP: 89254-520 Cedente: MARECHAL PNEUS E
AUTOCENTER LIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: CF
2142/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$241,75 - Data

para pagamento: 18/02/2013- Valor total a pagar R$319,80
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 241,75 - Juros: R$
1,93 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 16,27 Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publi

cado no jornal "OCorreio do Povo", na data de 08/02/2013.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de fevereiro de2013.Apontamento: 237810/2013 Sacado: ORLEI DE FRANCA

Endereço: OD SC 413 N 1442 CASA PROX BURACO QUEN
TE - GUARAMIRlM-SC - CEP: Cedente: ALEXANDRE DAL

Pr;"Z Sacador: - Espécie: CH - N'Titulo: 001061 8 - Motivo:
Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 5

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nO 17/2013

o SAMAE de Jaraguá do Sul (SC) comunica que está contratando a

empresa SANEGRAPH CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFOR
,MÁTICA E SANEAMENTO para locação do software Argos para ca

dastro técnico de redes de distribuição de água e esgoto através de

inexigibilidade de Licitação, ao valor de R$ 6.690,20 (seis mil seiscen
tos noventa reais e vinte centavos). Fundamento Legal: do Art. 25 da
Lei 8.666/93. E-sclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
do telefone 047 2106-9100.

está tudo certo e vamos torcer

por um belo Carnaval", decla
rou o presidente da Fundação
Cultural, Leone Silva.

Bombeiros e Defesa Civil li
beraram o Pavilhão B, onde vai
acontecer o baile "Pó de Arroz"

hoje, a partir das 15h. "As ade

quações foram feitas, falta ape
nas um pequeno ajuste sobre
uma fiação exposta", esclare
ceu o secretário da Defesa Civil
Marcelo Prochnow. "A liberação
do Pavilhão e dos banheiros
serve para este evento. Depois,
esperamos que toda a estrutu

ra passe por uma manutenção
completa, com tempo para
adequação de todos os itens de

segurança", completou.

A liberação do
Pavilhão e dos

banheiros=-serve para
este evento. Depois,
esperamos que toda
a estrutura passe

por uma manutenção
eompíeta,

Marcelo Prochnow,
. Defesa Civil

Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 12/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: �ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO
DE CAMINHÃO EQUIPADO COM BOMBA DE SUCçÃO E CAMIN
HÃO COM GUINDASTE HIDRAÚLlCO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 08/02/2013, das 7h30 às 11 ti30
e das 13h às 17h
DATA DAABERTURA: 22/02/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC ou no

site: www.samaejs.corn.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser ob
tidos através do telefone 047- 2106-9100

Ademir Izidoro - Diretor Presidente

li
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Carnaval

Cuidados básicos para curtir a folia
Unidades de saúde do cerca de 172mil preservativos Trânsito
irão distribuir

e II mil leques com informa-
alteradoções sobre doenças sexualmente

kits para prevenir transmissíveis. -Em Iaraguá do Devido ao desfile de Carna-

doenças e polícia vai Sul, agentes de saúde montaram val em Jaraguá do Sul agendado 1tendas nos bairros Rio da Luz e para amanhã à noite, o trânsito

reforçar fiscalização Ilha da Figueira para o Pedágio será interrompido na ruaWalter

do Carnaval, com o objetivo de Marquardt neste sábado, desde l
JARAGUÁ DO SUL

orientar a população nas ruas. o entroncamento com a rua IA Polícia Militar intensificou o Frederico Curt Vasel até a rua

Débora Remor trabalho para garantir segurança Adolfo Püttjer, que contorna a

e fluidez no trânsito para os dias sede da Prefeitura. O início da

Qcarnaval já chegou, mas de desfile dos blocos carnavales- interdição está marcado para
para aproveitar os dias de cos em Jaraguá do Sul. Além disso, as 18h30. O desfile dos blocos

folia ou pegar a estrada, polícia e barreiras de trânsito serão mon- está previsto para as 19 horas.

agentes de saúde fazem algumas tadas para fiscalizar as principais O tráfego de veículos será libe-

recomendações para que o perí- ruas da cidade, com objetivo de rado depois que a população
'ado de festas não se transforme combater a embriaguez ao volan- entrar no Parque de Eventos e

em pesadelo. Monitoramento te. "Lembramos também que até não houver concentração de
intensificado de rodovias, mais o dia 25 de fevereiro está em anda- pessoas na via.

policiamento nas ruas da cidade menta a operaçãoViagem Segura,
e orientação sobre doenças se- para aumentar as rondas nas resi- PREVENÇÃO
xualmente transmissíveis são os dências de moradores que deixa- Material co� informações
focos das ações. ram a cidade", orientou o chefe de sobre como evitar doenças

Desde a tarde de ontem, Pre- comunicação do 14° Batalhão da e kit de camisinhas serão
feituras da região estão distribuin- PM, AiresVolnei Pilonetto. distribuídos gratuitamente

Atenção redobrada nas rodovias da região _

AOperação Carnaval da Polí
cia Rodoviária Federal começou
a OOh de hojee vai até a meia
noite do dia 13. O efetivo na

região Norte do Estado terá in
cremento de 50%, inclusive com
o reforço de policiais de Floria

nópolis.e Brasília, PelaBR- í01, o
trecho de maior preocupação é
de Garuva até Penha, enquanto

na BR-280, a fiscalização deve se

concentrar entre Corupá e São
Francisco do Sul.

"Registramos uma diminui
ção de 12% do número de aci
dentes e de 7% nas mortes, no

comparativo entre 2011 e 2012.

Com o uso de radar e a lei seca,
acreditamos que a população
esteja mais consciente para

reduzir a velocidade, prestar
mais atenção às regras de trân
sito 'e, claro, se beber não diri

ja", comentou o inspetor chefe
da Delegacia Metropolitana de

Joinville da PRF, André Ortega,
Para quem vai de ônibus, a

orientação é programar a via

gem e comprar a passagem com

antecedência. "A expectativa é

Serviço

Bancos trabalham até hoje
e reabrem na quarta-feira

As agências bancárias da região traba
lham normalmente até hoje e, por causa

do feriadão de Carnaval, ficam fechadas
na segunda e terça-feira. As atividades

retornam apenas na próxima quarta-fei
ra, com atendimento ao público a partir
do meio-dia até as 15h.

O comércio em Jaraguá do. Sul ficará
aberto normalmente amanhã, segunda
e terça-feira. Apenas na quarta ficará fe
chado no período da manhã até as 13h. O

Iaraguá do Sul Park Shopping funcionará
durante o Carnaval. O atendimento será
normal, das 10h às 22h.

No domingo, as lojas abrem das 14h
às 20h (exceto Hipermercado Breithaupt,
Havan e Lojas Americanas, que possuem

horários diferenciados). As demais ope
rações, incluindo a Praça de Alimentação,
trabalham das lOh às 22h.

Os serviços da Prefeitura de Iaraguá do
Sul funcionarão. normalmente na segunda
e terça-feira. Na Quarta-Feira de Cinzas
haverá expediente das 13h até as 17h. O
mesmo atendimento foi adotado pela Pre
feitura de Guararnirim.

Na Prefeitura de Schroeder o atendi
mento será normal durante o Carnaval.
Em Massarandubá, os serviço dos órgãos
do município também não serão parali
sados. No município de Corupá, os servi
ços públicos ficarão fechados na próxima
segunda-feira e retornam às suas ativida
des normaís na terça-feira.

de que tenhamos um aumento

de 20% da demanda neste pen
ado de Carnaval. Vamos seguir
estes números para aumentar a
oferta de linhas e horários", ex
plicou o gerente de marketing
da Auto Viação Catarinense,
Vanderlei Strapazzon. No car

naval de 2012, sete mil pessoas
viajaram pela empresa. A expec-

tativa é de que a procura chegue
a 8,1 mil passageiros entre os

dias 8 e .13 de fevereiro, em Ia
raguá do Sul, Guaramirirn, Mas
saranduba, São Bento do Sul,
Mafra e Rio Negrinho.O destino
mais procurado continua sendo
o litoral, com destaque para as

cidades de Balneário Camboriú
e Florianópolis.

Agência
Sonho de sermodelo

. acaba em extorsão
Um grupo'de mulheres está .se

organizando para denunciar uma

agência de modelos de Jaraguá do
Sul por extorsão. Funcionários da

agência estariam abordando pais e

filhos em frente a escolas ou centros
comerciais com promessas de tra

balhos fotográficos de alta remune

ração. Porém ao chegar na agência,
as mães ficam sabendo que devem

pagar pelas fotos valores que variam
de R$ 600 a R$1,8mil, sob o título de
investimento na carreira do futuro
modelo. As crianças e adolescentes
ficam na expectativa de realizar um

sonho, mas nunca' são chamados

para o trabalho prometido.

A empresa Marisol precisou pu
blicar um comunicado em novembro
de 2012 motivada por cobranças de

pais que aguardavam ser chamados.
No anúncio, a empresa esclarecia que
repudiava a prática de abordagem fei
ta em locais públicos e que não auto-c,
rizava agências a usarem o nome da
Marisol para convidarmodelos:

Segundo o diretor do Procon,
Luís Fernando Almeira, não há de
núncias deste tipo no órgão. "Sem
pre que o consumidor se sentir lesa
do deve procurar pelo Procon para
que a gente tome as devidas provi
dências. As pessoas devem procurar
pelos seus direitos", orientou.
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Futebol amador'

CopaNorte sem equipes da região
Desencontro de ideias
entre clubes e Liga
Jaraguaense causou o
impasse, onde todos
saíram prejudicados

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

AlOa edição da Copa Norte
de futebol amador inicia

dentro de um mês, mas sem

a presença de equipes do Vale
do Itapocu. O motivo foi a não

realização do Campeonato Re

gional da Primeira Divisão no

ano passado, graças a um de
sencontro de ideias entre os

clubes e aLiga Jaraguaense de
Futebol.

"Convoquei os dirigentes
para reunião, onde explanei que
não teríamos apoio financeiro

por ser um ano de eleições. As
sim, os clubes teriam que arcar

com os custos de arbitragem e

da premiação. A contraproposta
deles foi realizar a disputa sem

federar atletas, porém não acei-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

TRADIÇÃO Vitória (escuro) é o clube local mellior sucedido na Copa Norte

tamos, pois isso acarretaria em
algumas sanções. O impasse
persistiu e o campeonato não

ocorreu", relembrou' Marcia
Stein, presidente da LJaF.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CHOQUE Campanhas credenciam Baga e

Coremaco a faZerem uma f"mal equilibrada

Uma das sanções previs
tas era a não participação
na Copa Norte, cujo regula
mento prevê que as equipes
inscritas precisam ter dispu-

tado uma competição fede
rada no ano anterior. Assim,
apenas Botafogo e Cruz de
Malta estariam aptos para a

"dísputa, pois participaram

Copa Beira Rio -

Hoje sai o primeiro campeão
no futsal amador regional

Noite de decisão no Beira
Rio Clube de Campo. Oito equi
pes iniciaram na disputa da 2a

Copa Beira Rio de Futsal, mas
apenas Coremaco e Baga alcan
çaram qualificação para estar

na final. Eles entram na quadra
às 21h, em partida que promete
um grande equilíbrio As equi
pes se enfrentaram na primei
ra fase, quando o Baga levou a

melhor, por 2 aO.
Porém, ambos. cumprem

campanhas semelhantes na

competição. Jogaram quatro
partidas, venceram três e per
deram uma. O desequilíbrio
se dá nos gols màrcados, onde
a Coremaca balançou as redes
adversárias em 19 ocasiões,
contra 11 do Baga. Mas volta a

existir nos gols sofridos, onde o

Baga sofreu 6 e a Coremaco 7.

Na briga pela artilharia, a

Coremaca está em vantagem.
Xoxo anotou sete vezes e Mar

quinhos cinco, a mesma quan
tidade de gols de Luan, do Baga.
As equipes entram em qua
dra sem desfalques. Suspenso,
Nando (Baga) ficou fora da se

mifinal, mas retoma.
A programação da noite

inicia às 19h, com o amistoso
entra a Imprensa e os Vetera
nos do Beira Rio. Mais tarde, às
20h, Kaiapós e Incorporadora
KSDM/PQN jogam pelo tercei
ro lugar. A entrada é gratuita.

Confira os melhores
momentos dos jogos
decisivos da Copa

Beira Rio no

www.ocponJine.com.br

do Campeonato Regional da
Liga Pomerodense.

Porém, os cruzmaltinos

disputarão novamente o cer

tame pomerano, que inicia
na mesma data. Já os botafo

guenses declinaram o 'convite.

Segundo Stein, os clubes que
-, disputaram a Segunda Divisão
poderiam entrar na disputa
como convidados, mas o con

gresso técnico .acabou refor

çando a questão do vínculo
com a Federação Catarinense
de Futebol. "Também ficou
decidido que nas próximas
edições haverá um custo de

inscrição. Este será destinado

para premiação. Hoje as equi
pes arcam apenas com a arbi

tragem", completou Stein.

Assim, a lOa Copa Norte -

que já teve 01araguaense Vitória
como campeão - terá equipes de
Ioínvílle (América e Pirabeiraba),
Itapoá (Itapoá e Marumbi), São
Francisco do Sul (Enseada e San
ta Cruz), Blumenau (Itoupava) e

Campo Alegre (Santos). A com

petição classifica ao Campeonato
Catarinense de futebol amador.

CSM

Definida a
,..,

numeraçao.
A C_SM Futsal divulgou nes

ta semana a numeração fixa

que será utilizada pelos joga
dores na temporada. A camisa

10, por exemplo, será vestida
pelo fixo Jonas, atleta do atu

al grupo com mais tempo de
casa na equipe jaraguaense. Já
a de número 12, envergada por
Falcão, segue aposentada.

Entre os contratados, o ala

Pepita usará a número 8. Guto,
também ala, -será o 9. O pivô
Léu optou pela 11, enquanto o

ala Neném será o 15. O fixo PC
usará o número 21. O goleiro
Boca será o 20 e o também go
leiro Djony vestirá o tradicio
nal número 1.

A primeira vez que a equipe
CSM vestirá o uniforme com a

nova numeração - agora fabri
cado pela multinacional Fila: -

será em um quadrangular que
ocorrerá de 25 a 27 deste mês,
em Foz do Iguaçu.
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FutebollDundial

LionelMessi, um
jogador sem limites

.
Argentino, que renovou seu contrato com o

Barça até 2018, segue quebrando recordes

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Um baixinho predestinado
ao sucesso. É desta forina,

que o Lionel Messi superou as

dificuldades e se tornou um

dos melhores jogadores da his
tória. Com números espetacu
lares, caiu nas graças dos mais
cautelosos torcedores brasi

leiros, quebrando o paradig
ma de rivalidade -envolvendo
os dois países. Mas, por pouco
essa história não criou .curvas
e rumos diferentes. "Eu tive
um problema que retardava o

meu crescimento. Eu jogava no
Newells Old Boys, daArgentina,
que não concordou em pagar
o meu tratamento. Então, meu
paime levou ao River Plate, que
também se recusou. Meu pai
não descansou e me levou para
o Barcelona e este apostou no

meu talento, pagando o meu

tratamento. Hoje, eu apenas
retribuo o que o Barça fez por
mim", comentou.

A altura pode até não ter

evoluído, mas a técnica do ar

gentino certamente desconhe
ce os limites. Com tal nível de

sucesso, Messi se tornou ponto

de reflexão para estudos. Se

gundo a universidade britâni
ca de 'Brunel, o argentino ativa

mais áreas do seu cérebro- do

que qualquer outro jogador em
um lance de ataque.

Eleito quatro vezes conse

cutivas o melhor do mundo,
se tomou o primeiro a alcan

çar este patamar, superando o

brasileiro Ronaldo, o francês Zi
dane e o holandês Van Basten,
com três premiações. Com 91

gols em 2012, se tomou tam

bém omaior artilheiro doMun
do de uma única temporada,
superando o alemão Gerd Mul
ler. Aos 25 anos, Messi já cele
brou diversos feitos na carreira,
mas falta um: ser campeão da

Copa do Mundo.
GETI'Y lMAGES

lVIILHÕES Messi renovou contrato até 2018 e embolsará cerca de R$ 29,8 mi

Fórmula 1

SantaCatarina está de volta à briga
Após um período de calma

ria, Santa Catarina voltou a ser

cotada para sediar a etapa da
Fórmula 1 no Brasil. Contando
com o apoio do governador Rai
mundo Colombo, o empresário
Alex Murad, dono do Beto Car

reiroWorld, está com o projeto
pré-definido e só aguarda o aval
de Bernie Ecclestone, mandatá
rio da Fórmula 1. Seguindo pa-

drõesde modernidade, o trajeto
da pista será realizado por Her
mann Tilke, que projetou os cir
cuitos de Bahrein e Abu Dabí. O

apoio do Governador tem o ob

jetivo de angariar aindamais re
cursos turísticos para o Estado.

Nos últimos dias, Ecclestone
tem se mostrado decepcionado
com o Estado de São Paulo, que
não tem o objetivo de reformar

Interlagos. O empresário Alex
Murad aguarda a decisão da en
tidade até o mês de março.

Mesmo que não seja incluso,
na categoria, o autódromo do

complexo do Beto CarreiroWorld
será construído e terá aporte
para çompetições nacionais, in
cluindo a'Stock Caro O vínculo
contratual de Interlagos com a

Fórmula 1 tem duração até 2015.

Automobilismo

BrunoSenna

naEndurance
Sem vaga na Fórmula

1, o brasileiro Bruno Sen
na confirmou a troca de

categoria. O sobrinho de

Ayrton Senna vai competir
no Mundial de Endurance,
pilotando um Aston Martin
na classe. GTE Pro. "Tenho
um cartel vitorioso nas ca

tegorias anteriores. Não tive
as mesmas chances na Fór
mula 1. As propostas ofere
cidas não me davam essa

chance", comentou.

MMA

Catarinense
é

punído
Após ser nocauteado por

Nurmagomedov no UFC São

Paulo, o catarinense Thiago
Tavares recebeu mais uma

péssima notícia. Ele foi pego
no exame antidoping, que
diagnosticou uso de este

róide anabolizante. Desta

forma, Thiago recebeu nove

meses de suspensão e não

voltará aos ringues em 2013.

Natural de Florianópolis, ele
preferiu manter o silêncio
sobre os fatos.

Voleibol

Brasil cai em

grupo difícil
O Brasil não teve sorte

no sorteio da Liga Mundial
de Vôlei Masculino. Os co

mandados do técnico Ber

nardinho caíram no Grupo
A e terão França, Bulgária,
Estados Unidos, Polônia e'

Argentina como adversá
rios. A estreia será contra a

Polônia, atual campeã do
torneio. Os dois primeiros
jogos estão marcados para
os dias 7 e 9 de junho.

Basquete

Splitter
eNenê

Consolidando o progres
so na NBA, os pivôs brasi
leiros Tiago Splitter e Nenê
comandaram as vitórias das

,

suas equipes. Na l l- vitória
seguida do Spurs, o join
vílense Tiago

I Splitter ano

tou 12 pontos, sete rebotes
e duas assistências. Com
double-double de Nenê, o

Wizards surpreendeu o po
deroso Knicks, No total, o

brasileiro marcou 13 pontos
e dez rebotes.
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Música erudita

Femusc de 2014 com data definida
A 9ª edição do evento

será realizada entre
os dias 19 de janeiro
e 1 º de fevereiro,
em Jaraguá do Sul

J!.\.��ºAºº �º�
Da Redação

Aedição de 2014 do Festival
de Música de Santa Catari

na já tem data definida. O even

to será realizado entre os dias
19 de janeiro a l= de fevereiro,
na Scar, em Jaraguá do Sul.

As inscrições para os alunos
interessados em participar da 9a

edição do maior festival de mú
sica erudita do Brasil abrem no

dia 15 de agosto. "Para2014, que-
,

remos ampliar a divulgação de

Jaragua do Sul como destino tu
rístico desta época do ano, para
atrairmos visitantes do Brasil e
de outros países, principalmente
do Cone Sul", informou o diretor
executivo do Instituto Femusc,
Fenísio Pires Júnior.

SUCESSO Edição desse ano teve a presença de 50 mil espectadores

A 8a edição terminou no

último sábado em Jaraguá do
Sul e contou com o movimen
to de 50,1 mil espectadores,
segundo dados oficiais divul

gados ontem pela organiza-

ção. Para Pires Júnior, o resul
tado não chega a surpreender.
"Este ano tivemos a presença
de visitantes de outras regi
ões, o que demonstra a viabí
lidade do festival do 'ponto de

vista- de economia, cultura e

turismo
O diretor artístico do

evento, Alex Klein, ressalta
a qualidade que o Femusc
alcançou e os talentos reve-

.' A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ ESPERAVA

lados. "Foi um festival ótimo,
superou todas as nossas ex

pectativas. Estes alunos ma

ravilhosos foram colocados
frente a desafios e hoje posso
dizer que somos orgulhosos
da qualidade que estão apre
sentando", afirmou. Klein
lembra que desde a primeira
edição, em 2006, mais de 60
estudantes que passaram pelo
festival conquistaram a chan
ce de aprimorar seus estudos

pOI meio de bolsas concedi
das por instituições de ensino
no exterior. "Vamos ter novi
dades muito em breve. Outros
alunos serão selecionados a

partir desta edição", acredita.

Há mais àe20 aÍlós em Jaraguádo Sul
'<�'�-47 2l!06�2200

Vagas por tempo Iimitado*.
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