
Cobrança da lei
Procon faz varreduras nas lojas da cidade
Fiscal visita estabelecimentos do Centro de Iaraguá do Sul para orientar

os lojistas que não estão de acordo com as exigências do Código
Brasileiro do Consumidor. Medida visa evitar abusos. Página 6 .

Ideias culturais

Mais tempo paragarantirum bom recurso

o prazo para as inscrições de projetos no Fundo Municipal de Cultura foi
ampliado até o dia 25 deste mês. As inscrições podem ser feitas através da internet.
O recurso de mais de R$ 1,1 milhão será investido em dez áreas. ••

Guaramirim
_

Prefeitura quer rever
contrato comhospital Só Freud explica

Por que uma menina se
fantasia de bailarina
no Carnaval? Porque
quer ser bailarina. E

por que muitos homens
se vestem de mulher?

Luiz Carlos Prates

Página 3

Município destina mensalmente R$ 594 m�l para que a e�tidade que
administra a estrutura execute um plano de metas e serviços. Um dos objetivos

do Executivo é diminuir o valor do repasse para manter a unidade�
Página 16
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soluções construtivas

{41} 3171-63Hi . -(41) 6406.4447
1N'....."\fJ.piorna.com.br - ;,;-ornr;rclal@prom:a.coi'n.br

Transligue
Comemora hoje 12 anos esta que-é uma
das mais significativas transportadoras
que atuam em nossa região.

, .

Liquidação
de verão
De 14 a 17 destemês, acontece a

primeira liquidação do ano na Jaraguá
do Sul Park Shopping, intitulada'
Descontrole Total. Em algumas das lojas,
os descontos chegam a 70% e incluem
também a Praça deAlimentação.
,

Receita federal
Quem tentou entrar no site dareceita
e não conseguiu, não pense que ele
desapareceu, pois após o Carnaval ele
volta com força total.O Serpro está

.

ativando uma nova subestação elétrica
e por isto acontece a parada técnica.
Alguns serviços; no entanto, continuam
funcionando n01ID�ente.

..

Reação da.�pevi

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Sábado Legal
ACDL já d�finiu o calendário da

promoção Sábado Legal em
2013. Este ano, serão 12 edições
para permitir aos clientes maior
comodidade ao fazer suas com

pras no horário estendido das 8h

,às 17h. A programação especial
iniciou no último sábado, dia 9, e
encerra em 9 de novembro. Com
o horário diferenciado no "Sába
do Legal", explica o presidente da'
CDL, Neivor José Bussolaro, o co
mércio de varejo busca oferecer
aos consumidores mais tranquili
dade para as compras.

Uma novidade do calendá
rio é o fechamento do Calçadão

para a circulação de veículos,
como ocorreu no período de fim
de ano. "Pai uma experiência
que deu resultados positivos e

que iremos manter como forma
de estimular as pessoas a ir ao

Centro, onde poderão circular e
fazer suas comprascom mais se

gurança", assinala o presidente.
A ampliação do horário, con

tudo, não incluí supermercados
e o shopping, que preservam
seus próprios esquemas de fun
cionamento. As próximas da
tas do Sábado Legal são: á9/03,
06/04, 04 e 11/05, 08/06, 06/07,
03 e 10/08,14/09,05110 fi 09/11.

ARQUN00CP

Epagri
A entidade está realizando visitas aos prefeitos das diversas
cidades da região com o objetivo de firmar convênio

paramanutenção e apoio na implantação de Estação
Metereológica. Já existe convênio com Schroeder e Jaraguá do
Sul e o próximo alvo é Guaramirim. Também existe o objetivo
de implantar este equipamento em Massaranduba e Corupá.
A construção.de uma rede de monitoramento das condições
climáticas em toda a região é importante para que possam
ser. adotadas medidas preventivasmuito mais eficazes.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A EmpresaANDRADE PINTU
RAS LTDAME, inscrita no CNPJ
nO 05.376.895/0001-87, estab
elecida na cidade de Jaraguá do

Sul/SC, á Rua Pedro Gonzaga,
200, Vila Nova, Cep: 89259-320
comunica o extravio, perda dos

seguintes documentos fiscais:
três blocos de notas - .NFS de
nO 001 á 150

. EXTRAVIO DE DOCUMENTÕS

A Empresa CARMEM DALPIAZ

REPRESENTAÇÕES LTDA, inscri
ta no CNPJ nO 72.219.694/0001-

6�, cadastro na Prefeitura de

Jaraguá do Sul n? 15.266, esta
belecida na cidade de Jaraguá do
Sul/SC, á Rua Tomaz Francisco
de Góes, 482, Nova Brasilia, CEP
29252-170, comunica o extravio
de blocos de notas fiscais de

prestação de serviços.

www.ocponline.eom.br
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Metas rurais
o Conselho de Dirigentes e o Comitê Técnico
do Programa SC Rural realizaram sua

primeira reunião de 2013, em Florianópolis.
Os objetivos do encontro foram avaliar os
resultados alcançados em 2012, os ajustes
necessários recomendados na últimamissão
do Banco Mundial e estabelecer as diretrizes
do programa para este ano. De acordo com
o secretário executivo do SC Rural, Julio
Bodanese, a partir deste semestre, o programa
entra em uma nova fase. "A determinação
do governador Raimundo Colombo é para
que o SC Rural se instale em sua plenitude
e possa cumprir efetivamente as metas

físicas e financeiras estabelecidas", destacou.
"Os recursos financeiros estão assegurados
como prioridade de governo. O SC Rural
não é apenas um programa de governo, mas
sim uma política pública para o meio rural
catarinense", completou Bodanese .

ppp"s
De vez em quando, o governo costuma se

lembrar das Parcerias Público-Privadas, que
são uma ferramenta bem interessante parat ;

realizar ínvestimentos sem se endividar e
sem ficar preso ao volume de recursos de que
dispõe para investimentos; Existem notícias
de que o governo pretende alterar a legislação
relativa às PPF's para que as cidades possam
tirar do papel projetos de metrô. Estapoderá
se tornar uma alternativa para trabalhos de
mobilidade urbana que, eventualmente,
também poderá beneficiar a nossa cidade.

LOTERÍA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04735
10 34.404 1.000.000,00
2° 07.140 22.000,00
3° 90.889 16.300,00
4° 00.461 15.800,00
5° 16.870 15.680,00

MEGASENA �

SORTEIO N° 1467 -

23 . 24 . 26 o 41 . 52 . 53

QUINA
SORTEIO N° 3117
22 . 24 . 37· 40 . 48

LOTOMANlA
SORTEIO N° 1322
02·06·13·16 "-19

.

20 . 24 . 30 . 34 . 49
56 . 61 . 77 . 80 . 84
86 . 89 . 90 . 9) . 98

. DUPLASENA
SORTEIO N° 1149
Primeiro Sorteio
05 . 13 . 17 . 30 . 33 . 45

Segundo Sorteio.
01 . 03 . 18 . 23 . 37 . 48

'\
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Editorial

Ampliação dos cursos demedicina
"

A postura do governo federal em aumentar o mi
rlmero de faculdades demedicina no país tem fun
damento. Com base na realidade vivida no Brasil, o
Ministério da Educação pretende estimular o surgi
mento dessas unidades de formação de futuros mé
dicos principalmente em regiões menos favorecidas,
como Nordeste e Norte.

independente do Sul e Sudeste concentrarem a

maioria dos profissionais, a posição do governo acen
de uma possibilidade de Iaraguá do Sul sediar uma
faculdade de medicina, Encaminhamentos para a

concretização dessa meta já iniciaram. No final do
ano passado, a reitoria da Católica de Santa Catarina

sabe o quanto é difícil atrair profissionais para traba
lhar no setor público. E uma dessas situações pode
ser justificada com a baixa quantidade de médicos no
mercado. De acordo com levantamento do próprio
Ministério da Educação, o Brasil tem hoje 1,8 médi
co por mil habitantes. O número é baixo em relação
a outros países, como Uruguai (3,7) e Argentina (3),
além de Estados Unidos (2,4), Alemanha (3,6), Fran

ça (3,5), Espanha (4) e Portugal (3,9). A instalação de
uma faculdade de medicina em Jaraguá do Sul pode
potencializar a cidade na área da saúde e atrair para
o município profissionais de referência interessados
em atuar na formação dos futuros médicos.

De acordo com levantamento do próprio
Ministério da Educação, o Brasil tem
hoje 1,8 médico por mil habitantes,

número considerado baixo.

apresentou à atual administração municipal a inten
ção de instituir no campus local essa faculdade.

A ideia é integrar os dois hospitais locais - São José
e Iaraguá - para que sejam criadas áreas para labo
ratórios e também residência médica. Iaraguá do Sul

Do leitor

Uma nova [araguá
A transparência e objetivi

dade determinadas pelo novo .

prefeito de Jaraguá do Sul em
sua Gestão têm surpreendido
a maioria dos cidadãos [ara
guaenses, que depositaram
nele suas esperanças através
do voto, haja visto as ações
desencadeadas já no início de
seu mandato.

Atos incomuns na políti
ca tupiniquim, vislumbrados
nesta Administração, como a

redução de 30% de seu efetivo

comissionado, designando ao

10 escalão pessoas pela capa
cidade e mérito, e não pelo fi

siologismo, bem como definir
metas para serem atingidas em
apenas 100 dias. Esta aborda

gem "empreendedora", como

alguns relatam, difere muito
das anteriores, que prioriza
vam o "eu", e o favorecimento
aos seus pares correligionários.

Para os que acompanham
a mídia impressa, tratando-se
de pleito municipal, a gestão
de Dieter alterou considera
velmente a rotina na esfera

pública. A exigência que seus

escudeiros também utilizas
sem meios de transporte al

ternativos, ao menos uma vez

por semana, para sentirem na

pele as agruras do cidadão que
utiliza o transporte coletivo

diariamente, é um exemplo de

que nosso mandatário se pre
ocupa com os munícipes.

A ênfase àmobilidade urba

na, que "gestacionou" inclusive
uma pasta no Executivo, desta
vez parece ser levada a sério, a
despeito da contratação do re

nomado arquiteto Curitibano

Jaime Lerner para ciceronear o
Planejamento Urbanístico, e de
tantas outras iniciativas, como
o contorno rodoviário, das ci

clo-faixas, do VLT.
Como se não bastassem,

as ações têm aflorado nas di
versas repartições municipais.
O recente anúncio da verba

/

federal conquistada para a

construção de umaUPA - Uni
dade de Pronto Atendimen

to, viabilizará finalmente seu

desencadeamento. Assim, os

pronto-socorros da região,
que recebem casos muitas
'vezes não graves, poderão se

concentrar nas emergências e

melhorar seu padrão de aten

dimento. NÇ> esporte já obser
vamos postura que põe um

ponto final no imbróglio da
era Konell, com o renascimen

to do esporte em Jaraguá, em
uma perspectiva de oferecer
inicialmente condições apro
priadas para os atletas treina

rem, em um Ginásio Arthur
Müller revitalizado, uma pis
ta de atletismo reformada, e

a valorização gradativa das di
versas modalidades do muni

cípio. Os desafios são enormes.

A região precisa recuperar-se do
"abandono" em que estava e en

contrar seu rumo ao desenvolvi
mento novamente.A situação do
Paço Municipal nos últimos oito
anos pode ser comparada à de
um cego vivendo na obscurida

de, que poje é abençoado com a

luz de uma nova administração,
e, aos poucos, pode contemplar
uma nova Iaraguá,

JonathanMandaIho,leitor

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

redacao.@oéorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prates

exemplo, fico estressado com tudo ...

Fantasias
Por que ummenino se veste de HomemAranha

ou de bombeiro? Porque deseja ser b.HomemAra

nha ou bombeiro. Por que umamenina se fantasia
de bailarina ou professora oumédica? Porque quer
ser ou bailarina ou professora ou médica. E por
que muitos homens se vestem de mulher no Car
naval? A resposta é absolutamente óbvia e "freu
diana". Brinca-se com o que é sério e vai fundo na

alma dos desejos ... Não há efeito sem causa.

E�O cansaço?
Qque nos estressa não é tanto o que nos incomo

da. O que mais nos estressa é o modo como re

agimos ao que nos acontece. Se um sujeito cospe no

chão, tanto posso jogar uma pedra nele quando sim
plesmente pensar que ali está um porco vestido de

. gente. Quer dizer, o ato do "porco" continua o mes

mo, minha reação é que me vai fazer irado ou não.
Sabes por que digo isso, leitora, leitor? Porque es

tava me lembrando de um documentário a que as

sisti semana passada sobre o Carnaval do Rio. Nesse

documentário, havia um grupo de rapazes treinan
do coreografia para uma ala especial de uma esco

la de samba. Eram 25 rapazes. O treinamento deles

pareceu-me mais duro que o-dos soldados do Bope,
cruzes, o que era aquilo... E não vi na cara denenhum
deles o cenho amarrotado ou o queixume de cansa

ço.Vá, todavia, o chefe deles na empresa oride traba
lham pedir-lhes um esforçozinho especial, vá. Sairão
gemendo e dizendo que vão dar queixa à Justiça do
Trabalho. E, é claro, ganharão a causa...

Mas para dar duro para o Carnaval nenhum

queixume, só sorrisos. É isso o que me incomoda
nas pessoas e em mim mesmo. Carregar sacos de
ciment-o pode te fazer gemer, rogar pragas, cansar,
estressar-te à exaustão e cair doente de tanta raiva...
Mas carregar sacos de cimento pode te fazer sorrir,
sentir-te feliz. No primeiro caso, estás carregando
sacos de cimento como ajudante de obras, estás

construindo uma casa alheia, já no segundo caso

estás construindo a tua própria casa. Quer dizer, os
sacos de cimento são osmesmos, tuas reações é que
são diferentes. Então, sem essa de que o trânsito te

estressa, o chefe te estressa, as pessoas te estressam,
o que te estressa é a tua reação ao fato, mas essa

reação tem uma razão, um sólido motivo oculto, é
bom descobrí-Io. Sem isso, o estresse irá aos limites

do suportável, e se ultrapassar esse limite... Eu, por

)1
)'1
\

Águia
A Águia de Ouro � escola do Carnaval de São

Paulo - entrou na avenida arrasando, mas ... Atra
sou em "mil" minuto a sua entrada no desfile,
"um"minuto. Perdeu pontos, provavelmente es

teja fora do título. Isso só acontece no Carnaval,
o que é muito estranho. A "brasileirada" irrespon
sável é campeã do mundo em atrasos de toda a

sorte, no Carnaval, todavia, o rigor é militar. Es
tranha essa disciplina na "folia". Tem a cara do
Brasil, pontualidade nos folguedos e irresponsa
bilidade nos compromissos. Mas se dá para disci

plinar no Carnaval, dá para disciplinar em todos
os lugares, ah, dá. Claro, com homens e mulheres

que honrem as calças e as calcinhas ...

Falta'dizer
Sabes o Psy? É, o coreano excêntrico damúsica que

ninguém sabe. cantar... Ele fez uma declaração à im

prensa que a considerei sincera e verdadeira. Ele disse

que fez o máximo que pode para ser ridículo durante
o clipe da famosa música. Ele tem toda a razão, quem
hoje quiser ser sucesso atire-se com vigor nos braços
do ridículo. Só os ridículos hoje fazem "sucesso"...

I

i
II

Fale conosco
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Pela região
Ao participar da eleição e posse
da nova diretoria da Associação
dosMunícíptos doVale do Itapocu
'(Arnvali), o deputado Carlos Chiodini
(PMDB) ressaltou a importância
de a entidade lutar por bandeiras

conjuntas. "Ternos que trabalhar
uiiidos para trazermelhorias para
toda a região", falou. Além disso,

, Chiodirii alertou aos prefeitos sobre
as boas'possibílídades que surgem
neste pedodo - que antecede um ano

eleitoral - paráconquistar H;CurSOS:

Dois lados
A decisão do prefeito.DieterIanssen
(PP) de n�o decretar ponto facultativo
aos servidores durante o Carnaval

gerou insatisfação interna. O sindicato

prepara nota de repúdio. Porém, boa
parte da sociedade aplaude. Ponto
facultativo significa folga remunerada,
com dinheiro do pOV0.

Sinsep-quer 12%

Nos bairros
Prefeito de Guaramirim, Lauro

< Frõhlich (PSD), segue com agenda
de reuniões com representantes das
associações de moradores. No último
sábado, foi a vez do bairro Imigrantes
receber a comitiva da Prefeitura.
Entre as reivindicações, instalação
de lombadas, novo posto de saúde,
creche e pavimentação.

Patricia Moraes
-

www.imoveisplaneta.com.br

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br (47)3275-01 00

Projeto de reeleição
C orno previsto, o governador Rai

mundo Colombo (PSD) alterou
o horário de funcionamento das 36

Secretarias de Desenvolvimento Re

gional espalhadas pelo Estado. De

pois do Carnaval, quando o decreto
for publicado, as estruturas ficarão
abertas das 8h às 12h e das 14 às 18h.
A decisão pode ser vista de duas ma
neiras: antes um crítico do sistema,

Cultura

democrática
Passado o Carnaval e o
Femusc, Leone Silva diz que
agora pretende organizar
internamente a Fundação
de Cultura. Sobre os novos

projetós para o setor, Leone
diz que é preciso conhecer as

.

necessidades. "Não vou fazer
nadadaminha cabeça,
inventar a roda, é preciso
saber o que a cidade quer,
quais são as demandas".

Carnaval
Quem foi conferir os desfiles dos
cinco blocos de Carnaval na noite
de sábado não se decepcionou.

. A festa estava bonita, bem
organizada ,e cumpriu amissão
de valorizar urna cultura tão

significativa para o país. Com
custo de R$ 158 mil, a programação
deste ano nãoperdeu para a

'

de 2012, que recebeu
investimento de R$ 358 mil.

'\;f_

Eleição no PV
o PV de Schroeder realiza a escolha
da nova Comissão Provisória
no próximo dia 2.0. Segundo o

presidente ZícoWeiss, um dos
desafios da nova formação será
a capacitação de filiados para
participação no processo político.

agora Colombo quer provar que elas
são importantes no projeto de des

centralização de recursos. A outra

justificativa é de que o governo pro
jeta investimento de R$ 7,5 bilhões

para 2013 e 2014 e precisa damáqui
na funcionando a todo vapor.

.

Tanto urna quanto a outra forma
de interpretar a decisão levam àmes
ma conclusão. A eleição do próximo

ano começa a se desenhar. Para pa
vimentar seu projeto de reeleição,
Colombo está promovendo uma re

forma pelas SDR's. Na regional de Ia
raguá do Sul, por enquanto. a expec
tativa é de que adiretoria geralmude
de mãos, ficando com Lorival Derna
thê ouValériaVerbinen, mas não está
descartada uma dança das cadeiras
de maior abrangência.

r,ÚCIOSASSI

'Missão cumprida
Presidente da Fundação Municipal de Cultura,
Leone Silva (PT), entrega troféu à presidente

,

do bloco campeão Em Cima da Hora, Iracema
Pinheiro (E), acompanhada de passista. A festa

foi o primeiro desafio de Leone no cargo.

Postos abertos
Três postos de saúde de Guaramirim terão o horário de funcionamento

ampliado até as 21h, a partir do segundo semestre do ano, conforme
anuncia o vice-prefeito e médico, PauloVeloso (PSDB). Amudança deve
atingir as unidades dos bairros Corticeira, Avaí e Centro.

·Bota-fora
Secretário de Obras deGuaramirirn, Diogo Iunckes (PR), anunciou que o
município irá implantar o programaBota-Fora, com o objetivo de deixar a
cidade mais limpa."Somente na área central dacidade recolhemos no mês de
janeiro 14 caçambas de lixo nas áreas públicas. Precisamosmudar essa cultura e

vamos fazer urna campanha de conscientização para evit� o problema" .
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Corupá

Prefeitura envia
reforma àCâmara

Proposta extingue Fundação Municipal de
Esportes e cria a Diretoria de Meio Ambiente

coRUPÁ
Verônica Lemus

Oprefeito de Corupá, Luiz

Carlos Tamanini (PMDB),
pretende encaminhar amanhã à
Câmara de Vereadores o projeto
de lei complementar que alte
ra a estrutura administrativa do

município. O projeto prevê, entre
outras adaptações, a criação de
uma diretoria do Meio Ambiente
e a extinção daFundaçãoMunici
pal de Esportes, Turismo, Cultura

e Lazer, que se tomará secretaria.
O objetivo das mudanças, se

gundo o prefeito, é darmais agili
dade e produtividade aos setores

que serão alterados. Com a cria

ção daDiretoria doMeioAmbien
te dentro da Secretaria deAgrícul
tura e Meio Ambiente, Tamanini
espera acelerar as liberações de

licenças ambientais, serviço que
hoje é feito pela Fundação do
MeioAmbiente (Fatrna). "AFatma
não está dando conta do volume
de trabalhos", justificou.

A nova diretoria terá equipe e

capacidade técnica para a con

cessão das licenças. "Não vamos
fazer nada fora da lei, teremos
engenheiros, fiscais, toda a equi
pe necessária", garantiu o prefei
to, informando que a criação de
diretorias de meio ambiente nos

municípios é respaldada pelo
Novo Código Ambiental. Com a

mudança, será criado o cargo de
diretor do Meio Ambiente, cujo I

salário é de cerca de R$ 3,4 mil.
"E mais para frente teremos que
criar mais uns dois cargos efeti

vos, acredito que um engenheiro
florestal e um ambiental, além
de um fiscal", previuTamanini.

Lazer, indústria e turismo integrados
Com a extinção da Fundação

Municipal de Esportes, Turismo,
Cultura e Lazer, o prefeito infor
mou a criação de uma secretaria,
que responderá pelos setores de
indústria, comércio, turismo, es
porte, cultura e lazer. Conforme

já havia informado ao OCP em

reportagem anterior, Tamanini
disse que o motivo para tal mu

dança seria o fato de que a Fun

dação, existente há quatro anos,

não estaria atraindo recursos su
ficientes do governo federal.

O fim da fundação terá como

consequência a extinção de car

gos, que serão absorvidos pela
nova secretaria, segundo Tamani
ni. Assim, a estrutura ficará com

um secretário, em vez de um pre
sidente; um'diretor de Turismo,
Esporte eLazer, em vez de um

gerente; assessores de Indústria
e Comércio e quatro chefes de

Esporte. O salário de secretário,
,

informou o prefeito, é igual ao do

presidente: R$ 4,8 mil. A única di

ferença nesta alteração é que hoje
são pagos R$ 2,6 mil de salário

para o cárgo de gerente, que ao

passar para o de diretor aumenta

para R$ 3,4mil. Sobre os impactos
financeiros das mudanças para
o município, Tamanini disse que
o dado ainda não foi totalmente

apurado, mas que a diferença de
verá ser p'equena, mantendo-se
mais oumenos osmesmos gastos.

Depois de protocolado na

Câmara, o projeto precisa rece

ber parecer favorável do Jurídico
da Casa e também da comissão
de Legislação e Justiça para que
seja votado.Avotação deve ocor
rer em duas sessões.
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MUDANÇAS Prefeito Luiz Carlos Tamanini quer
dar mais a.giIidade com as alterações no quadro

Reforma de Jaraguá do Sul

prevista neste semestre
Em Iaragua do Sul, o novo organograma daPrefeitura,

já apresentado pelo prefeito Dieter Janssen (PP), deve ser
encaminhado à Câmara deVereadores no final deste pri-

,

meiro semestre. Até o momento, o Executivo tem funcio
nado com a atual estrutura e apenas funcionários para os

cargos de primeiro escalão foram nomeados. O segundo
e terceiro escalões serão definidos durante o primeiro
trimestre deste ano, com previsão de bater o martelo no

dia 31 de março. O novo organograma reduz os cargos
comissionados em 30% e a expectativa do Executivo é de

alcançar o mesmo percentual nos outros escalões.

'I
[

I'
I

Câmara de Vereadores de Schroeder

OBRA. Edificação da nova sede-começou no ano
passado e deveria estar finalizada em novembro

Com a rescisão do contrato

com a construtora responsável
pela obra da nova sede da Câ
mara de Schroeder, na última

sexta-feira, dia 8, o Legislativo do

município corre o risco de perder
os R$ 250 mil restantes em caixa

para a continuação dos trabalhos.
A obra, Inicíada no ano passado
pela Angra Empreendimentos,
de Blumenau, está parada há dois
meses e custou, até o momento, o
total de R$ 200mil.

"Estamos preocupados que o

dinheiro que sobrou tenha que
voltar para a Prefeitura, porque
se voltar, é provável que não re

tome (à Câmara)", disse o presi
dente da Casa, Valdevino Anjos

Risco de perder dinheiro para construção preocupa presidente
dos Santos (PMDB). Anualmen
te o Executivo repassa um valor
determinado para o Legislativo
e, caso o dinheiro da construção
vá para a Prefeitura, o retomo do
montante à Câmara sigrúficaria
um repasse superior ao previs
to para o ano de 2013. "Por isso,
agora queremos falar com o Tri

bunal de Contas para ver se tem
como o dinheiro não voltar para
a Prefeitura, porque precisamos
terrnirIar essa obra", disse. A con

versa com o Tribunal de Contas
deve ocorrer nesta quinta-feira.

Sobre a rescisão, o presidente
informou que foram pagos à em

presa o valor de R$ 34 mil, refe
rentes aos serviços prestados que

ainda não haviam sido acertados.

'�enas pagamos o que eles ti
nham direito de receber, de acor

do com a medição da obra, feita
por engenheiros", declarouValde
vino, informando ainda que não
houve prejuízos para omunicípio.

Por conta de atrasos na cons

trução da nova sede da Câmara, o
presidente daCasadecidiu rescin
dir o contrato assinado com a em

preiteira vencedora da licitação.
Iniciada no ano passado, a obra
da nova sede tinha previsão de
conclusão para 30 de novembro
de 2012, ainda durante .a presi
dência-do vereador Manoel Bur

gardt (PT). O motivo dos atrasos

foi a falta demão de obra.
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Solidariedade

Gabriel precisa de uma cadeirinha
Menino sofre de
hidrocefalia. Família
tem dificuldade para
comprarmaterial

para transportá-lo

,ARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Uma família do bairro Bar
ra do Rio Cerro procura

ajuda para comprar cadeiri
nhas especiais e um berço. O
filho do casal, de um ano e oito
meses de idade, tem hidrocefa
lia, uma doença que provoca o

acúmulo de líquido no crânio.
Sem dinheiro para comprar os

equipamentos, a família en

frentá desafios toda a semana,

quando precisa se deslocar até
o consultório de fisioterapia, no
Centro de Jaraguá do Sul.

O menino Gabriel Riebe está
crescendo. Mesmo após passar
por duas cirurgias, os cuidados
com a saúde continuam se

manalmente. Toda sexta-feira,
ele precisa ir ao fisioterapeuta
e o ponto de ônibus mais pró
ximo da casa da família fica a

500 metros. É preciso caminhar
sob o sol, ou sob a chuva, na
estrada de chão e depois partir

I'.ÚCIOSASSI

LIMITAÇÃO Pais de Gabriel buscam apoio para melhorar a vida do menino

em uma viagem de 40 minu
t05" até o Centro da Cidade.
A próxima consulta de Ga
briel será a um oftalmologis-

ta, na segunda-feira, dia 18.
A mãe, Claudete Tessmann,
30 anos, começa a enfrentar
dificuldades para carregar

a criança no colo. "Ele' está
ficando pesado para eu car

regar no colo, pode machu
car ele. Isso dificulta muito

o transporte", contou. Como
Gabriel ainda não anda e não

senta, passa a maior parte do

tempo deitado na cama' ou no

colo QOs pais.
Sem muitas condições fi

nanceiras, a família precisa de

ajuda para comprar uma ca

deirinha especial para trans

portar o menino dentro de

veículos, de um carrinho para
embalá-lo e de um berço co

mum. Gabriel divide a cama

com os pais. "Esse cuidado vai
ser para o resto da vida. Já tive
mos problemas com um dreno

que entupiu, mas agora a ca

becinha dele parou um pouco
de crescer", disse o pai do me

nino, Maurício Riebe, 27 anos.

Segundo Tessmann, os vizinhos
a orientaram a fazer uma rifa.
Contudo, ela não sabe qual o
valor de todos-os equipamen
tos. Somente a cadeirinha para
o carro custa aproxímadamen
te R$ 400. Como Claudete está
sem emprego, Maurício subsi
dia todos os custos com o em

prego de metalúrgico.

Os interessados em

ajudar a família
devem ligar para
(47) 8469-8226.

Comércio

Lojas de [araguá do S�I recebem orientações doProcon
Produtos expostos na vitri

ne sem preço e falta de infor

mação sobre as condições de

pagamento são alguns dos er

ros mais frequentes nas lojas
de Iaraguá do Sul identificados

pelo Procon.
Há duas semanas o fiscal

Sérgio Alves de Andrade visita

lojas das ruasMarechal Deodo
ro da Fonseca, Epitácio Pessoa,
Reinaldo Rau e vias laterais do
Centro de Iaraguã do Sul ..No
trabalho ele orienta os lojistas
sobre as principais regras do

Código de Defesa do Consumi
dor. "Estamos trabalhando em

caráter educativo, principal
mente para solucionar as dúvi
das dos lojistas", explicou.

. Quando a oferta inclui
.

mais de um produto, também
é preciso informar quais as

peças fazem parte do pacote.
"Caso a loja não aceite cheque

.

ou cartão de crédito, esta in-

formação também deve estar

bem visível para o cliente", es
clarece Andrade.

Para o presidente da Câmara
dos Dirigentes Lojistas (CDL) de
Iaraguádo Sul,NeivorBussolaro,
a orientação aos lojistas quan
to às exigências é fundamental

.

para o bom atendimento. "Esta
iniciativa é louvável, e acredito

que todos os estabelecimentos
vão seguir sem dificuldades as

sugestões do Procon", opinou.
"Devemos trabalhar visando o

EDUARDO MONTECINO

bem do çonsumidor", disse .

A partir da semana que vem
a visita será de cobranças. "Esta
semana estamos conscienti

zando, mas depois vamos fisca
lizar. Se o fiscal constatar que a

loja já visitada insiste no mes

mo erro, faremos um auto de

infração e aplicação de multa",
disse o diretor do Procon, Luís
Fernando Almeida.

Almeida salienta que o ob

jetivo do órgão não é punir os

lojistas, mas garantir os direitos
da população. "Vamos colocar
em prática o que diz o Código de
Defesa do Consumidor. Come

çamos pelo Centro da cidade,
mas a varredura será estendida
aos bairros de Iaraguá do Sul."

FISCALIZAÇÃO Visitas começaram pelo Centro e

devem se estender por todos os bairros da cidade
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Incentivo

Mais prazo
para tirar o
projeto da

gaveta
Edital 03/2012 do Fundo

Municipal de Cultura está
com inscrições abertas até

o dia 25 deste mês

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

prazo para as inscrições
de projetos no Fundo

Municipal de Cultura
foi prorrogado em duas

. semanas. A nova data
final para a entrega dos

envelopes no setor de protocolo da pre
feitura é 25 de fevereiro. As inscrições
podem ser feitas no site cultura.jaragua
dosul.com.br. O recurso de mais de R$
1,1 milhão será investido em dez áreas
diferentes.

A medida foi oficializada na última

quarta-feira, em uma reunião do Conse
lho Municipal de Cultura (Concultura).
O objetivo da prorrogação é aumentar

o número de projetos inscritos. Desde o

dia em que foi aberto o edital,' em 17 de
dezembro de 2012, somente sete envelo

pes chegaram até aPrefeitura. Segundo o

presidente do Concultura, Sidnei Marce
lo Lopes, a expectativa é que 100 projetos
sejam protocolados. ''Ampliamos devido
à preocupação em atender o maior nú
mero de proponentes. O edital de cultu
ra é muito democrático. Então, quanto
mais inscritos, melhor divididos estarão

os recursos públicos", afirmou Lopes.
O edital em aberto, 03/2012, é o

maior de todos: R$ 1.175.055 em recur

sos para projetos da área de música,
teatro e circo, dança, audiovisual, artes
visuais e artesanato, literatura, mani-

festações culturais, artes. integradas,
patrimônio histórico cultural edificado
e patrimônio histórico cultural rriaterial
e imaterial. Os sete projetos já inscritos
são de literatura, artes integradas, patri
mônio histórico cultural e teatro e circo.
Caso não seja atingido o número máxi
mo de projetos, os conselheiros têm au

tonomia para redirecionar os recursos

de uma área para outra.
Conforme Lopes, o aumento no pra

zo de entrega foi um pedido unânime
dos conselheiros..Algumas das justifica
tivas foram a dificuldade em conseguir
os documentos necessários - devido aos

recessos de fim de ano - e mais tempo
para estruturar os projetos. Conforme o

presidente do Concultura, os proponen
tes podem recorrer aos conselheiros em
caso de qualquer dúvida sobre a forma

tação dos projetos ou documentaçãó.

Expectativa

O projeto do escritorCarlosHenrique
Schroeder já está inscrito. A ideia é que o

Fundo viabilize a impressão e distribui

ção de cinco mil livros em escolas de Ia
raguá do Sul. As histórias foram escritas

por Schroeder, inspiradas em músicas.

"Já tive projetos aceitos e recusados, é

natural. Também-já fui conselheiro há
três anos, então pude ver como funcio
na. Existe uma comissão externa de ava

liação, então não tem compromisso com
o governo. É idôneo", explicou o escritor.

OPORTUNlD1lDE
Apenas sete projetos
chegaram ao setor de

protocolo da Prefeitura.
A expectativa é que o

número aumente para 100

I
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Previsão do Tempo
fonte: Epagn, Climatempo e Tempo Agora HOJE

Jaraguá do Sul
·e Região , �.

AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁX: 33°C

,São Miguel
do Oeste
.....
190 31 °

""�
Rio do Sul
......
18° 28°

Blumenau
... ...
20° 29°

Joaçaba
......
14°27°

...../..
QUINTA
MíN: 20°C
MÁ)(: 29°C

ehapeoõ
......

, 17° 30°

Terça-feira
chuvosà em se
Tempo instável comnuvens
e.chuva pelamanhã nas

'

áreas próximas à divisa
com o PR:Apartir da tarde,
áreas de instabilidade se

. intensificam e provocam
-

chuva em todas 'as

regiões, com intensidade
moderada a forte por alguns
momentos, Há risco de

temporais com descarga
elétrica em todo o Estado.

Temperatura e-stável.

;Ji.
SEXTA,
MíN: 21°C
MÁX: ;16°CI stâvel' Parcialmente

'

Nublallo,
Ensolarado

�
Nublado -$ão Francisco do Sul

• Preamar
• 5h06: 1,6m

- ·,18h02: 1,6m
.,Baixamar
• 9h04: Om
• 22h02: 0,1m

Florianópolis
• Preamar
• 3h38: t.tm
·16h:l,3m
• Baixamar
• 7h21: 0;3m
• 21 h41: 0,2m

Imbituba
,

• Preamar
• 2h19: 0,6m
• 14h15: O,7m
• Baixamar
• 9h28: O,3m
• 21h45: O,lm

Trovoada Geada

Previsão de ventós parahoje em Jaragná
Direção do vento- Velocidade Umidade

do vento relativa (%)

·6h Oeste-Nordeste 4km/h 62
• 9h Oeste 4km/h 66
• 12h Oeste 8km/h 56
• 15h Oeste 4kmlh 45

15mm

80%• 18h Leste 5km/h 43
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 7km/h 65 de chuva.

e MINGUANTE 3/2

. ' e NOVA' 10/2

e CRESCENTE 17(2

411) CHEIA 25/2,

Tábua
das marés Ilaja;

.' Preamar
• 3h2l: 1,lm
• 15h47: 1,2m
• Baixamar
• 7h31: O,3m
• 20h25: O,2m

Humor'
As peruas e ocasaco deovelhas
Duas loiras peruas conversando num restaurante chique:
Michele falá:
- Olhameu casaco, foram necessárias oito ovelhas para confeccioná-lo
Paulínha responde:
- Nossa, não acredito que você está ensinando ovelhas a costurar...

Palavras Cruzadas

HORIZo.NTAIS
'1. Ponto onde a mão se une ao àntebraço ! Abrir

os olhos
,
2, Uma essência' para balas, licores e xaropes / A

'atriz Mader, de "Bellini e a tsfinge"
3. Porção disponível de mercadoria
4. Respeito
5. Construção que torna navegável um curso de

água, em desnível! Sigla de Roraima
6. (Med,) Relativo a uma febre recorrente, persisten

te, como na tuberculose e na septicerna
7. o. centro de .. , Recife! Péixe de carne de alta qua-

lidade
8. Pequena ferida da mucosa bucal! Sulcar a terra
9. Poder real
10. A amada de Peri, do famoso romance "O Gua

rani" de José de Alencar / Um corte especial de
carne, bovina, suína etc

11. a símbolo qUímico do hássio / Um dia do futuro
12. Diz-se da mão em um só sentido
13. Óiz-se de coisas qué seguem equidistantes na '

mesma direção,

4 52 6 7 8 9

.'
II -

_

2'

3

4 • •
5

6 •
lo •
8

9

10

11 •
12 •

Sudoku

•
,

•
•

)�- r:l,

"'
,�,

'

•

, 'oyaPO
'loUlnll '6 'H1 '�IOllal3 '8 'IRU!pmO 'llfiR/\ 'L 'ao'� 'RQ!RO'W '9 '11W 'OjSRO 'Ç 'nu

-R!U"JOn 'oss 'v 'm '001 'amn '€ 'SalJ!40 'sun " 'dn4"jRO 'iljaRd ',� :SIVOUll3A
'olalRJ"d 'CI 'eo!Un 'u

'g4uRtUv 'SH 'U 'al!� 'loa,O 'OI-'OU01J:'6 ]BJ\f "UV '8 'Ol.qoll '10 'L '''''�O;ÍH '9
'1111 'RSn103 'S 'OjlwV'V 'UlaÜBOOjS3 '€ 'nl"W 'SIUV 'Z 'j�A 'oslnd 'I :Sl\flNOZIIIOH
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I .""!iJ:jJ!'I""�"t.;!iilii;,..,,,;;t!1 JiI,,,,/;iii;J!i,di_� "",!%li JiI"jiI;' � 'k

':;;"PllDARECREAnVA

PlllPreencha 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,

SE você ACHA
QUE SABE TUDO.

MATE ESTAI

NAS BANCAS
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Sete peças essenciais

para ter no armário

Cornque
roupa eu vou?

Vira e mexe e eu recebo emails questionando quais são as peças que não podem
faltar no armário de umamulher. Confesso que toda as vezes que eu olhava para o

meu - antes de escrever o post - pensava: mas gente, tudo o que eu tenho no armário
é essencial pramim. Difícil, né? Por isso, chamei meu amigo e expert em estilo, que
já esteve por aqui na coluna falando sobre as gírias da moda, o Douglas Arantes, para
dar essa dica super bapho. É para anotar, meninas, vale a pena.Michele Camacho monalisadebatom.ocponline.com.br I 4788383084

Da praia à cidade, verão ou
inverno, essa peça tem que estar
em todos os armários e funciona

para todos os tipos de corpos.A
ideia é que a informação demoda
fique namodelagem dessa peça,
portanto para fazer valer adquira

.

uma camisa overzised. Além de
- sermais ampla, ela permite

outras formas de uso.

....

m"� �
"

Pantalona preta:
Q dia em que as mulheres
entenderem o que uma pantalona
faz çom seu corpo, elas não
usarão outro tipo de calça.A
pantalona alonga (devido à

obrigatoriedade de usar com
.

salto) e emagrece, devido à
.

proporção que ela cria entre
ombros e quadril. Fora a elegância
e forçá que essa peça é capaz de
transmitir.

Jaqueta de couro:
Sinceramente acredito mais na

. necessidade de uma jaqueta de
couro bem cortada, do que na de
um blazer. A jaqueta temmais

atitude, uma pegada rock, é mais
presença, invístal,

Bolsa preta:
Uma vez eu escutei (não me
lembro de quemra seguinte
frase: "a mulher é abolsa que ela

, carrega". De lá pra a, eu repito é .

acredito nisso fielmente. Então,
gata, invista, mas invistamesmo
em uma bolsapreta.

.

Imagina acordarum dia e

descobrir quesurniram todas as

suas calças jeans? #desespero
#chatiada. Então, simples
assim, meninas: tenhani
uma calça power skinny, com
muito elastano, muito seca na

boca, muito bem cortada e na

numeração e altura certas. É tiro
certeiro para vários looks bons.

Calça camuflada: ideias de looks
Dias atrás, postei um look do dia
na Monalisa de Batom bem fofo, .

com uma calça camuflada da
Zara e ela fez um super sucesso.

Logo depois, recebi um email de
uma leitora pedindo algumas .

ideias de looks com esse tipo
de 'calça. Quando fui dar aquela -

"googlezada'para ver algumas
produções, fiquei tão- surpresa!

. Não imaginava encontrar tantos
looks bacaníssimos como
encontrei. Impossível não se .

inspirar e querer sair por aí toda
montada na calça camuflada.
Inclusive, meninas, atentem-se
ao camuflado, ele virá forte neste,

.

outono/inverno.

Saía lápis:
Só vem uma frase naminha

cabeça quando vejo umamulher
de saia lápis: "irn sexy and i know
this". Se você é fashion vítima,
combine-com um bra top; se você
é clássica, combine com uma

camisa branca, e se joga!

Searpin preto:
Sua feminilidade está

representada nos seus pés!

I
I
I
1
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Salve!
Dom dial. Entramos no últi
Dmo dia de Carnaval, pelo
menos por aqui. Amanhã é

Quarta-Feira de Cinzas, um fe
riado para recarregar as bate
rias e continuar a semana com
muito pique e astral positivo.
Vamos nessa, queridos! A vida
é bela e não podemos desperdi
çar nenhum momento.

Oh! Não!
Victor, da duplaVictor & Léo, o
colírio dos olhos da mulherada,
se casa essa semana com a

loira apresentadora do Faustão.
Então tá. Que sejam felizes.

473084-3012 .

Hoje é dia de·...
Programar seu almoço e se

deliciar com o maravilhoso

cardápio do Restaurante e

Cafeteria Bela: Catarina.

(47) 3055,..0878
liualPtDllÓplQ'Gom�de Olllreíllil, 400'

C8D1Tol-Jamguá;doJSul. -$C

_..-...-_", -1/
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Dez anos
Na sexta-feira, dia 15, importantes da nossa região celebram,
no salão de eventos do Saint Sebastian, os dez anos do mega
empreendimento.Afesta será regada àmúsica ao vivo, champagne,
comericos emuita animação, é claro. A gente contamais. Bye!

MAURICIO HERMANN

Rua Reinoldo Rau, 696 - Centro - Jaraguá do Sul - se suelen@revistanossa.com.brSuelen Lescovitz : Interina

PAUSA Ana Paula Franzner na Upper

"__:�
!III;,?ídJii1llfldlto

1 Pizza Grande
de 40cm (4 sabores)

. �
de�í}-
porR$25,OO

(47) 3370-3330
Rua. 0Ii.t", IIolngos, Bl'Ug,nago, 6.11 - \1la lIlo\'a

Até cortar os próprios
defeitos pode ser
perigoso. Nunca se

. sabe qual é o defeito'
que sustenta nosso
edifício inteiro.

CIarice Lispector

Klink.oski festeja,mais ,

'

wn aniversário ao lado da

esposa, Deisi, dos rllhos,
Carlos, Fábio e Leonardo,
e.de sua nora, Gabriela.
A comemoração será em
grande estilo' e,m sua

residência

Fique po�
'dentro

•A querida Gih Bruns ainda
recebe cumprimentos pela
passagem do seu niver no
último domingo. Kíss!

Quente
Comadres do salão me
contaram que a recepção
deWalter Janssen Neto, o
Teco, para os amigos da

.

Garage, em Atlanta, nos '

Estados Unidos, foi show.'
Dizem que Moa Gonçalves,
Beto Fiscal, Valério Gorges,
Paulinho Chiodini, Flavio'

. Murilo e Adenor Franzener
estão rasgando elogios
para os dotes culinários do

�

anfitrião. Húmm!

ARQUNO PESS0AL

Rua Barão do Rio aranee. 41·CentrD
Fone (47) 3371-2552

L

BELA Indianara Motta nos corredores da London

PARABÉNS A aniversariante mais

festejada de ontem foi Ana Laura Ramos,
a lindíssima- rllhota de José Ramos e

Helena. Toda família deseja felicidade!!!

Casa da Nonna
Quem está sempre pronto
para atender com carinho
e dar aquela dica especial
é Odinei Schappo, o chefe
da Casa da Nonna.

Leitor fiel
Quem acompariha a

coluna todos os dias é

Fellipe de Brum Quadros.
Valeu, querido!

A RÃDIQ·QUE
BATE A AUDIENCIA.

•MarkolfBerchtold
aniversariou no

último sábado e

comemorou muito
com os amigos.

-Dr. Roberto e

Marilete Zimath
também confirmaram
presença na
comemoração de dez
anos do Hotel Saint
Sebastian, nesta
sexta.

• As-comadres me
contaram também
que o comunicador
Valéria Gorges, da
Rádio Jaraguá, está
dando um banho
como intérpetre nos

Estados Unidos. Ele
, sabe tudo de Inglês.
Paulinho Chiodini
está passando a
viagem mudo. Não
precisa usar o seu

velho dicionário.

•AndreiaMielke, por
motivos ôbuios, está
rindo à toa. É o amor!

"
' - .
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'

Darriél 'Medeiros
, "

Graduado em Comunicação Social -

,

Cinema e Víde.o e formado no curso de Teoríã,
Linguagem e Critica Cinematográfica

...

Em Os Intocáveis - excelente filme de to à personalidade e o destino de dois coad- pal vilã da hístorta - e, consequentemente,
máfia dirigido por Brian De Palma, juvantes, o roteiro falha no 'desenvolvimento anulando a necessidade de tal discussão.

,

em 1987 - uma inusitada equipe é forma- dos personagens, Afinal, o vilâo é mau po�,- Com referências ao westem, onde .era "cor-

,""
da para prend�r b mais cruel e conhecído que ele émau (julga-se ser.Deus e ainda quer reto" fazer justiça cçm as própriásmãos, o filme
mafioso dos Estados. Unidos: AI Capone.; >mais, segundo definição préprià): e os heróis . consegue inserir,d\vertiâas sequências clássicas,
Substituíndo a époce-da Leí Seca pelo,l?ós- sãb bóns'porque essa é a coisa certa a se fa->: dó gênero",con'!rWe(!o'a tiros em latas.epéf;so-,
Guerra, e Caponepor Mickey Cohen, Càça . zer; e foi por isso (por um futuro melhor, tam-:

'

nagens tentali"do arrancar agrade daca1�iapara
aos Gângsteres parte da mesm;:t prernissà« bém citação própria) que lutaram,na guerra. os colegas fugirem.Além disso; as cenasde ação, '

mas com resultado bastante inferior. - E o único indício de trídimensionalídade em em especiara perseguição de carro com belíssi-
Na trama, o sargento John O'Mara (Iosh ,felação ao protagonísta vem através da frase mas tomadas aéreas, empolgam e compensam

Brolin), recém-retomado da guerra, encontra a "a guerra acabou, pare de lutar", 'que é repe- alguns dos equívocos de Caça aos Gângstetes' •

cidade de Los Angeles sob o comando de Mi- tida (ou martelada) duas vezes em menos de que se mostra, ao-final, apenas um entretem-

ckeyCohen (Sean Penn), Não semostrando in- � 'cinco minutos, Ror duas pessoas diferentes. mente divertiqo,
. timidado Rela atual situação,'O'Mara não hesi- ," O texto ainda apresenta um"amontoado" passageiro' e es,

taem desmany�l� s!>�illho li!�s negócio�,qe '. ,de clichês e situações, fie�p.�çessárias. f por quecível.
I, Çoh�n e reâliiar,clj,vé�s�.ppsõ�rmeSt;no que:' :niais'que,irtsira em certd,rn0gieiftQlJÍIla,dis-lI"

.

'"
'

's�us 'Prisioj:lefr:d$�sêJ�'lib:ei:ados,�ID' seguida.' �.Gús§ãà inl.E)r'essanfe sobré 'ãThor<Uidaâe. da- ,,� "I;1ireção::Rubeh'
Súa ati�de �hatlJ..a-(�tençã9 nó"chefe.de Políl

.

q'u�í�o,cb'�cllção;'"em quêj;�gUeip lilU��!iqna. ','W. �lé1s���r�-
da, que o co:nvocápara liderar uma equipe es- c c" '�gual a' diferença entre nós,g ,eles?'::; o ,pró-' Elenco: Sean

.,_ .

=.__ .., "..,' '"
'" ,"'"

� li'Ó"I I:> -_
, '"

....
"""

,

pêcjal cujo objethT_o:� acabar.com os negócios e, prio roteiro faz questão d� responder essa, . Penn, Ioslí
•

com õpróptiqf:õ,h�ij�':.� '_
_

• ..., perzynta ao mostrar, logo�m's�g�lidar �,ma 'BrOli!l;�Yfn�
...•

_ C(>piapdo a éstrlltura dq mencionado Os, éxplosão,que causa amorte.de .diver,sDs civi's, . Goslíng, Errvna·
Intocáveis, principalmente no que diz respei- . novanienje colocando a máfia como, princi- Stone

; "'" r-,i !;<"'" - '"
'"

- /ir

Novelas· Clique animal
LADO A LADO - GLOBO· 18H

Laura diz aIsabel que Edgar a esqueceu. Diva beija Mano. Neusinha pede
a Mario o papel que foi dado a Diva no espetáculo. Guerra aconselha Edgar �
apresentar Antônio Ferreira a Laura. Edgar avisa a Laura que Antônio Ferreira
não poderá ir ao encontro. Constância visita Umberto. Laura e Edgar discutem.

GUERRA DOS SEXOS • GLOBO· 19H
Nando afirma a Fábio .que não quer mais ficar com Juliana. Kiko acerta com

seus comparsas os detalHes para o sequestro de Nando, Isadora fica nervosa

com Ronaldo. Veruska combina com Nenê a ida para o sítio de V�ório. Chartô
pede para Roberta perguntar a Nando sobre o mistério de Otávio. Nando afirma
para Ulisses que se esforçará para esquecer Juliana. Veruska e N�nê chegam ao

sítio e procuram o dinheiro de V�ório. Juliana ajuda Fábio.a levar Ciça para casa.
Oharlô flagra uma discussão entre Vânia e Carolina. Veruska e Nenê encontram
um baú que pertencia a Vrtório. Juliana e Fábio se preocupam com o estado de

Ciça. Vânia aceita trabalhar com Roberta e acaba brigando com Carolina.

�JORGE.GLOBO.21H
Morena nega para Waleskâ que esteja grávida. Lívia orienta Russo a im

pedir que Morena entre em contato com a família. Raissa se revolta com Antô
nia por causa de Celso. Pepeu se envolve em uma briga na praia e Helô man

da prendê-lo .. Theo não se conforma com o resultado de seu exame e procura
o coronel. Wanda incentiva Rosãngela a acreditar que Antônia é a chefe da
quadrilha. Raissa pede para Celso buscá-Ia no trabalho da mãe. Irina manda a

menina que está grávida para uma consulta médica, e Morena desconfia. Érica
encontra o papel onde estava a substância com que Élcio adulterou a água de
Theo. Stenio paga a fiança de Pepeu: e Drica ironiza Helô. Antônia percebe
o sumiço de Raissa e se desespera. Diva duvida de que Pescoço comece a

trabalhar, Lucimar vai à casa de Helô para reclamar de Lívia. Morena enfrenta
.lrina ao saber do falecimento da menina que estava grávida .

• o resumo dos capítulos é de reSponsabilidade das emissoras_

"....
.

Cntlc.a deefnema

caçaaosGângsteres,

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

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

Linelinha é de

pone pequeno, tem

aproximadamente um
ano e está esperando
por um lar amoroso.
Interessados em adotá
la, entrem em contato

comMarilene, através do
3374-2789 ou 9989-3205

Aniversariantes

.11/2 Gerson E. Franceschi
Gervásio Schreiber
Guilherme Muller Rosa
Hélio N. de Mais
Irene Valentini
Irici M. kiatkowski
Jessica Hellen Gerent

joão gambeta
José A Hermimann
José H. Fischer
Karin Leigeu
Larissa Siewerdt
Lourival Silveira
Luana Hauk
Lucas Natan Braatz
Lurdes L Ferreira
Maria Avelino Tecilla
Maria de L J. Goldacker

Aldir Alberto Klabunde
Alexandre Schewinsky
Amir Jose Bortoli
Ane Schuster
Angelo Keueger
Annie R. Gritter
augusto Henrique Garcia
Áurea Ferreira
Caroline S. da. Luz
Claudio Buttendorf

Diego Gudzinger
Eduardo Fodi
Elsio Russi
Ferdinando Piske
Fernanda Carolina Hornburg
Flaviana Mathias

Marinei K. Deretti
Marta pimentel
Odair J. Custódio
Orli Volkman
Patricia H. B. Ehlert
Patricia Helena Blank Ehlert
Rafael D. Pinter
Rafael R. Braun

Rangel M. Bruns
Robson Oliveira

Rosangela de Andrade
Sirlene Terezinha Knechtel
Tearezinha K. Dias
VitorUller
Wenderl Zandonatto

João D. Hinteregger
Jonas Daniel Wachernhage
José Schmoeller
Josiane De Luca
Kátia C. S. Rueckert
Lauro Pezzato
Luiz H. Hoek
Maria Jussara Neckel
Micael Roberto Grabowisk
Patricia Salles
Rosane Anelise Wortmeyer
Silvino Kuchembecker
Sônia Aparecida de Mello
Terezinha de Lima
Terezinha K. Dias

Tlaqo F. Bussolaro
Veneranda Kiatkoursk
Wilson José Madalena

12/2
Amarildo da Cunha
Arpo Lenz
Asta D. Ehlert
Avelino Tecilla.
Carlos Osmar Bortolini
Carlos R. Carvalho
Cirlene Maria Poltronieri
Emilia Prestini
EricaH Goncalves
Francieli Jardim
Geovana Rauber

Hary Koch Jr
Isabel C. F. Benkendorf
Ismael Vollz
Ivana Suzan Spredeman
Jackson A. Floriano

Lançamentos

A ciência dos bebês·
JohnMedina

Escutamos muita coisa sobre
o comportamento dos bebês
e o que devemos ounão fazer.
Quem nuncaouvip, que a
televisão pode ser nociva?Ou
que a ansiedade da,scll1ães
acabapassandopaÍa os filhos?
Mas na hora de explicar a
razão das afirmações poucos
sabem seguir em frente e

ficamos com adúvídase
estamos diante de uma

informação confiável ou
de mais outro dosmitos
envolvendo o universo
infantil. Com deSCobertas
recentes. da ciênciá'tlas áreas
de neurociência epsicologia,
mostra como ospaís podem
ajudar na educação de filhos
mais saudáveis, inteligentes
e felizes.

mãos sujas com o sangue
delas -ludibriado porAres,
elematou as únicas pessoas
que amou um dia.Disposto
a vingá-las, Kratos quebrou
o juramento de s�gue
que o prendia aAres, mas
juramentos aoGlimponão
são tão fáceis de serem

quebrados... COn'âellil.90
a passar a etemida(le

. acorrentado em uma. prisão,
ICratos combate a insanidade

-
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Tirinhas

�
�, .,

'; QºpÇ�s!!gUl.
É só mandar para contato@beatrizs"sse.com.br.

Isabel Leithold Ewald faz
aniversário no próximo dia
15. Familiares e amigos
desejaJll saúde; paz,
sucesso, harmonia e

muitas alegrias!

'-v:ânia Pamplona comemorou
aniversário no dia 10.

"

A família e o namoeado
"

desejam muitas felicidades,
saúde e sucesso!

Asptinhas
Lais Walz
KoneUe

Eduarda KoneU
Bauersão o

orgulho do opa
Fino, daoma

Mariani KoneU
e também de

toda a família!

Parabéns para
Maria, que fez
21 anos no dia
9. Quem manda
um beijão é o
futuro marido

Maico, e também
Marlise, Fridolino,
Fernando,
Gabriele,
Maura, Niraldo,
Ivan, Nadiele e

Nadielson. Muitas
felicidades!

o fã clube You Love

deseja ao dançarino
Brian Menezes muita
sorte. Ele embarca

para São Paulo no
dia 15, onde faz teste

para ser o �ais novo
dançarino de Ivete

Saógalo. Você merece
ir muito-além!
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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 - Ca adores de Bruxas
- Legendado--14h10, 16h, 17h50, 19h40,

Horóscopo
CV1 ÁRIES

.

1· Você estará mais consciente de suas limitações,
Não há porque satisfazer aos outros,mais do que a si
mesmo, por isso, convém respeitar a sua necessidade
de reflexão. À noite, não faltará maturidade para lidar
com as questões afetivas. Cor: azul.

..n. UBRA
- Questões ligadas à famma e ao ambiente doméstico

estarão no foco de suas atenções. No campo afetivo,
sua dedicação vai dar as cartas. Neste dia, você terá
segurança para expressar os seus sentimentos para
aquela pessoa especial. Cor: tons claros.

m ESCORPIÃO »<

II L. Não faltará disposição para se divertir. Aproveite -c

todas as oportunidades que surgirem para você se
distrair e agitar a sua llida social. A dois, o astral é de
comprometimento: um romance recente tende a se
tomarmais sério hoje. Cor: tons claros.

� TOURO

U Profissões que estejam ligadas à educação ou
transporte contam com altíssimas vibrações. Encare
as mudanças com mais otimismo, pois elas vão
ocorrer a seu favor. Bom periodo para quem deseja
dar maior solidez à suá vida sentimental. Cor: bege. f

II GÊMEOS
Já é hora de movimentai- a sua vida social. Este é um
dia muito favórável para estabelecer novos objetivos
de vida Confie na sua intuição e não tenha medo de
sonhar alto. Interesses em comum podem servir de
estimulo ao seu romance. Cor: tons pastel.

• "SAGITÁRIO '

;<.
-

Há dias em que se quer fugir dos agitos sociais para
recarregar as energias e este é um deles. Convide

pessoas de sua estima para uma reunião em sua casa

No campo sentimental, uma noite mais íntima pode
dar solidez ao romance. Cor: tons escuros.

6';:; CÂNCER
� Bom dia para se aliar a pessoas que pensam como

você, então, abra-se ao diálogo, à troca de ideias e ao

entendimento com os outros e só terá a ganhar. Na
vida a dois, não perca a chance de demonstrar sua,
maturidade com suas ações. Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO '

.

F A sua fórça de comunicação é inegável e não passará
despercebida hoje. Mercúrio e Plutão vão trazer à tona
o seu lado mais articulado, sociável e bem-humorado.
Na paixão, esta é uma boa fase para dar uma definição
à vida amorosa Cor: cinza.

n LEÃo .

UL Aproveite o dia para refletir sobre a sua vida - isso

pode beneficiar a sua saúde. Faça uma autocrítica
• para ter consciência de suas limitações e saber

quando deve seguir em frente:No amor, é tempo de
trazer um ar de seriedade à paixão. Cor: vermelho.

� AQUÁRIO
� Embora seja um de fólga, terá ganhos inesperados.

Não se surpreenda se conseguir recuperar um dinheiro

que julgava perdido. No amor, cultive a cumplicidade
e a segurança, pois já é tempo de aumentar seu
comprometimento afetivo. Cor: crelT!e.

-

YYh VIRGEM

11.f Hoje, o seu jeito articulado e convincente virá à tona
e há grandes chances de se tomar o centro das
atenções. Poderá, inclusive, retomar alguns contatos
que havia perdido. No romance, o clima é de grande
entrosamento: aproveite! Cor: vinho.

PEIXES
Não é um dia para se isolar, pelo contrário, aproveite
para movimentar a sua vida social e estreitar alguns
vínculos de afeto. Com sua cara-melade, você não
sentirá dificuldade para revelar o que sente: dê mais
solidez ao romance! Cor: vinho.
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Sustentável
Benyamin

Parham Fard
benyamin@biovita.com.br

FórulD Mundial da Bicicleta
/\ cidade de Porto Alegre .

.t\.abriga o 2° Fórum Mun
dial da Bicicleta entre os

dias 21 e 24 deste mês, e tem
como tema central "Pedalar

para transformar". O encon

tro reúne ciclistas que vão

participar de oficinas, bici
cletadas, palestras' e outras

atividades para discutir o uso
das bikes no espaço urbano.
O evento, que aborda impor
tantes questões relacionadas
àmobilidade urbana susten-
"tável, será sediado na Casa
de Cultura Mário Quintana,
e foi idealizado pelas pesso
as que usam bicicletas como

meio de transporte.

CEFfomenta

a energia solar
A Caixa Econômica Federal (CEF) financiou
o projeto de geração de renda e energia
renovável que vai atender mil residências do

ProgramaMinha Casa.MinhaVida (PMCMV)
na Bahia. A iniciativa promoveu o treinamento
em Segurança no Trabalho 'emAltura pq.ra
moradores dos condomínios Morada do Salitre
e Praia do Rodeadouro, ambos em Juazeiro
(BA). O projeto consiste na instalação de
sistemas de microgeração eólica e solar em
unidades habitacionais do PMCM\1, além do
treinamento dos moradores como profissionais
de-instalação emanutenção de painéis solares..
Das 40 pessoas que participaram da iniciativa,
17 são mulheres. Todos os integrantes
pertencem a famílias que têm rendimento
mensal inferior a três salários mínimos.

Florianópolis é
. recordista em

reciclagem de óleo
de cozinha
A capital catarinense conquistou uma
posição importante entre as cidades que
respeitam e cuidam domeio ambiente,
sendo reconhecida pelo Guiness. Em

apenas UIhmês, foram arrecadados
mais de 18,5mil litros de óleo de cozinha
usado, pormeio da campanha "Floripa no
'Guíness'; promovida pelo projeto ReÓleo
daAssociação Comercial e Industrial
de Florianópolis (Acif). Postos de coleta
foram instalados em mais de 40 empresas
e estabelecimentos comerciais da região.

Nova turbina eólica
O projeto de uma empresa norte-americana

apresentou uma nova turbina eólica eficiente
até mesmo em locais com ventos fracos. A

tecnologia aplica conceitos físicos, como o

aproveitamento da força produzida pelo vapor,
à utilização dos ventos. A'nova furbina é bem
diferente das tradicionais eólicas, com pás
gigantes que lembram cataventos.Vista de fora,
parece ser apenas um grande cilindro, com
675 metros de altura. Ele é internamente oco

e em sua abertura superior possui um sistema
de pulverização de água, usada para esfriar o
ar quente e seco que entra no tubo, fazendo

- com que ele torne-semais denso e pesado do
que o exterior. Assim, quando o ar cai, ganha
velocidade de até 80 km/h. Ao chegar à parte
inferior da torre, ele é direcionado efetivamente
às turbinas eólicas, movimentando-as e

gerando eletricidade.

Tinta térmica

pode substituir
ar condicionado
Em recente divulgação, aNasa informou ter
desenvolvido uma tinta à base de água 'e microesferas
ocas de vidro, capaz de reduzir a temperatura e o

consumo de energia dentro das residências. Em alta
no mercado internacional, a tinta térmica é amais -

barata das soluções utilizadas nas obras de isolamento
térmico. O material pode ser aplicado em qualquer
superfície, mas o efeito é intensificado quando é
utilizada para revestir os telhados das construções,
já que a parte superior recebe maior incidência dos
raios solares. Os telhados revestidos com omaterial
reduzem em. até 60% o consumo de energia elétrica
utilizado para refrigerar casas, prédios, indústrias e
estabelecimentos comerciais.

GRUPO BIOVITA

mi. o �.
BIOVITÂ BIOCHEM I BIOWASTE I ELEMENTAR
Tec:noIogiasSustl':ntiM1b Química· �o",GeUodeRe<ic!uoJ

E!"JERGIAS RENovAvEIS

www.biovita.com ..br

Celular velho por dinheiro
Em uma ação inovadora, a empresa norte-america ecoATM é a

primeira do mundo a disponibilizar um equipamento que troca
gadgets usados ou quebrados por dinheiro. Os 320 quiosques da
empresa já estão espalhados por 20 Estados daAmérica do'Norte.
A tecnologia é uma alternativa prática e eficiente para evitar que
os resíduos eletrônicos sejam descartados inadequadamente. O

-

funcionamento dasmáquinas é bastante simples e em poucos
minutos o cliente consegue trocar o equipamento velho por dinheiro.

Lodo transformado em adubo
Através de estudos realizados desde 2011, os pesquisadores da
Universidade Federal Fluminense desenvolveram um adubo feito
com lodo de esgoto, que tem se mostrado mais eficiente que os

modelos industriais. O trabalho contou com o apoio daPrefeitura.
-

deVolta Redonda edo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae),
pois o lodo de esgoto doméstico é o resíduo proveniente do
tratamento sanitário. Um dos maiores benefícios do projeto é o
fato de dar a este material orgânico uma nova utilidade, já que ele

representa perigo ambiental se descartado na natureza.

ACâmara dos Deputados analisa proposta do deputado Laercio
Oliveira (PR-SE), que obriga os fabricantes a oferecer aos
consumidores as instruções necessárias para o descarte correto' r

de cada embalagem para a reciclagem. De acordo com o projeto,
as informações devem ser impressas de forma didática em cada

embalagem. Caso o produto contenha itens diferenciados, que
demandem formas diversas de descarte, cada elemento deverá
apresentarsuas próprias instruções. Esse é o caso das embalagens de
suco, por exemplo, que contêm parte de papelão e parte de plástico.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da Sociedade Recreativa Alvorada convoca seus asso

ciados, em conformidade com que determina o seu estatuto social

para se reunirem em Ássembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia
15 de fevereiro de 2013 na sede social.sito a rua Gustavo Gumz N°

289, Bairro Rio Cerro II, Jaraguá do Sul- SC, em primeira convoca

ção às 19h30min, e em segunda convocação às 20h, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Prestação de contas do ano 2012.
2 - Assuntos diversos.
3 - Alteração do estatuto.
4 - Eleição da Nova Diretoria.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de fevereiro de 2013.
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Escola Alberto Bauer

Comunidade ainda luta pelas aulas
Associação entra
com mandato de

segurança contra
o fechamento das
turmas de Ensino
Médio na unidade

,ARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Oinciso I do artigo 53 do
Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA) diz que toda
a criança e adolescente tem di
reito à igualdade de condições
para o acesso e a permanência
na escola. O texto é comple
mentado pelo inciso V, que pre
vê a todos a garantia de acesso à
escola púbica, gratuita e de qua
lidade próximo a sua residência.

Por outro lado, o artigo 54

versa sobre de quem é, de fato,
a obrigatoriedade de satisfazer
as necessidades dos menores.

O artigo II garante aos jovens a '

progressão e a continuidade dos
estudos durante o EnsinoMédio

enquanto o VI exige que o Esta
do garanta ao adolescente tra

balhador condições de estudos

para que ele continue motivado
a frequentar as salas de aula.

Segundo o presidente da

Associação de Moradores do
bairro Czerniewicz, Laércio
Ataíde Machado, os direitos
fundamentais dos adolescentes

previstos pelo ECA estão sendo

negligenciados pela Secretaria
de Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul desde que a

gerência de Educação resolveu
fechar as turmas dos primeiros

LÚCIOSASSI

RECLAMAÇÃO Associação de Moradores �ou a ironia para protestar

anos do Ensino Médio que
funcionavam na Escola Esta
dual de Ensino Fundamen
tal Alberto Bauer. "São quase
140 alunos que terão que an-

dar cerca de um quilômetro
a mais, durante a noite, para
assistir às aulas", diz.

A decisão anunciada em

2012 e efetivada este ano,

quando os pais não conse

guiram efetuar as matrículas
dos jovens, levou os morado
res dos bairros Czerniewicz
e Amizade a ingressarem na

Vara da Infância e Juventude
do Ministério Público com

um mandato de segurança

contra a instituição estatal

,exigindo o funcionamento
das turmas. Entre as princi
pais queixas da comunidade
está a falta de diálogo. "Eles
estão de portas fechadas.
Tentam se esquivar e não nos

apresentam números exatos
sobre quantos alunos serão

prejudicados", afirma o líder
comunitário.

Para alertar a comunidade
sobre a decisão tomada pela
'SDR, os moradores ainda co

locaram faixas ironizando a

atitude do governo do Estado.
Nas faixas, lê-se: "Aquele que
fecha as portas de uma esco-

la, abre as portas da prisão" e

"Chegamos no limite, agora é
só agradecer pelo fechamento
das aulas na escola".

"
São quase 140

alunos que terão

que andar cerca de
um quilômetro a

mais, durante
a noite, para

assistir às aulas.

Laércio Machado,
líder de bairro

Admissões temporárias

SDR

EnsinoMédio
sóaté2015
A gerente de Educação da

Secretaria de Desenvolvimen
to Regional (SDR) de Jaraguá do

Sul, Lorita Karsten, afirmou que
a intenção, até 2015, é a de fechar
todas as turmas do EnsinoMédio.

Segundo ela, após levantamen
to realizado verificou-se que em

três unidades de ensino há um '

total de 18 salas de aulas vazias e,
a partir daí surgiu a ideia de rea

locar os alunos novamente para
uma estrutura do Estado. "Em
2013 fechamos os primeiros anos,

,

em 2014 será a vez dos segundos
anos e em 2015 sairão os terceiros

anos", afirmou.
São seis salas vazias em cada

uma das três escolas estaduais
Prof Heleodoro Borges, Prof José
Duarte Magalhães e no Colégio
Abdon Batista, sendo este último
o mais próximo da Escola Alber
to Bauer. De acordo com Lorita,
a demanda dos alunos que con

cluíram os ensinos fundamentais
em 2012 já foi absorvida pelo Co

légio Abdon Batista. "Todos esses

alunos já foram transferidos para
escolas próximas, principalmente
no Ensino' Inovador doAbdon Ba
tista, onde o horário é matutino e

vespertino", informou.
Segundo Lorita, a medida

também contribui para que o

Estado diminua a contratação de
funcionários ACTs. A gerente dis
se que os estudantes que tiverem

,

dificuldades de ir até a instituição
de ensino podem procurar a SDR.
"Os estudantes têm direito ao

transporte gratuito", disse.

Professores têm até quinta para escolher onde trabalhar
Os 470 docentes chama

dos pela Gerência Regional de
Educação da Secretaria de De
senvolvimento Regional de Ia
raguá do Sul para atuarem nos

cincos municípios do Vale do

Itapocu têm até quinta-feira
para oficializar a escolha da es
cola em que irão trabalhar du
rante o ano letivo de 2013. Os

professores admitidos em ca

ráter temporário (ACTs) devem
verificar para quais institui

ções estão aptos a assumirem
o cargo no site da Secretaria de

Educação do Estado.
A gerente de Educação, 10-

rita Karsten, explica que fica a

cargo das escolas a publicação
das vagas àbertas. O prazo para

a escolha do local de trabalho
encerra na quinta-feira, quan
do, a partir das 13h30, os pro
fissionais da segunda chamada'
devem procurar a SDR para
oficializar o local onde será lo
tado. Mas, segundo ela, o qua
dro nunca está completo. "Em
todas as disciplinas faltam pro
fissionais para cobrir os profes-

sares que se afastam ao longo
dos anos", afirma.

De acordo com Lorita, de
duas a três vagas para professo
res de diversas disciplinas são
abertas por dia. "São pessoas
que se afastam para assumirem

cargos públicos, pessoas rea

daptadas ou realocadas para
tratamentos de saúde ou pes-

soas que pedem transferência

por não se adaptarem à escola
ou às turmas", informou. Outro
problema para a permanência
dos profissionais ACTs é a con

corrência com a rede munici

pal. "Muitas também acabam
aceitando as vagas oferecidas

pelas Prefeituras e se afastam
do Estado", explica.

4Ef ªFhi6'S3 &$1 5i & 4; ti # [4 t>ç Ag 4 2M 1I"'4#4\4e 5 as '@E6-fi d'E5fi' Ai �
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Hospital de GuaralDirilD

Prefeitura querdiminuir o repasse
Valor de R$ 594 mil encaminhado à unidade"
é considerado alto pela atual administração

REGIÃO
Carolina Veiga

Ovalar do convênio firmadoem 2011 entre a adminis

tração anterior de Guarami
rim e a Sociedade São Camilo

para a gestão do Hospital Pa
dre Mathias Maria Stein causa

estranheza para a atual admi

nistração. A Prefeitura destina
mensalmente R$ 594 mil para
que a entidade execute um

plano de metas de
-

serviços a

serem prestados pelo hospital
à comunidade e ao qual está

vinculado o repasse mUnICI

pal. Atualmente, cerca de 10%
da arrecadação mensal do mu
nicípio, que foi de R$ 6milhões
no mês de janeiro, é destinada-,

ao hospital.
Para o vice-prefeito de

Guaramirim, o médico Pau
lo Veloso, a situação na época
de assinatura do convênio foi
obscura. Segundo ele, nenhu
ma entidade, incluindo o Mi
nistério Público, teve a oportu
nidade de analisar as cláusulas

propostas pela organização
camiliana. "Quando surgiu

a ideia de passar a gestão do

hospital par� uma entidade
sem fins lucrativos, foi feita
uma audiência pública para
a apresentação da proposta
da São Camilo. Algumas enti-
.dades ficaram de analisar as

cláusulas, mas, para espanto
de todos, o acordo foi assinado
no dia seguinte", afirmou.

Segundo o governante, o

Ministério Público não teve

conhecimento na negociação.
Além da análise das cláusulas

contratuais, o médico afirmou

que o maior desafio da admi

nistração é diminuir o valor do

repasse ao Hospital Padre Ma
thias. "Essa destinação de re
cursos representa grande parte
dos mais de 25% do orçamento

ESTRUTURA Administração do Hospital PadreMathias
Stein foi transferida para a Sociedade Camiliana em 2011

Contraponto

municipal destinado à Saúde.
Avaliamos como uma situação
espoliante para a Prefeitura de
Guaramirim", alegou.

Avaliação
insatisfatória

Segundo ele, não há uma

prestação de contas detalha
da por parte da entidade que
administra o hospital e não se

sabe onde exatamente o di
nheiro é aplicado. "Achamos
muito estranho que com uma

receita de mais de R$ 700 mil
um hospital tenha uma fila de

espera de cirurgias com mais
de 500 nomes. Por isso, solici
tamos duas prestações de con-

I

tas e o que recebemos não foi
satisfatório.

De acorda. com Veloso,
quando pertencia à adminis

tração municipal, a manuten
ção da entidade estava orçada
emnão mais do que R$ 300 mil
e esse custo dobrou. "O custo

do hospital aumentou, mas

os procedimentos cirúrgicos
diminuíram. É difícil enten

der essa conta". Mas, segundo
o vice-prefeito, essa revisão
não significa que o contrato
será rompido imediatamente.
"Queremos um hospital sau

dável e precisamos desse tipo
de transparência para termos

certeza de que os recursos des
tinados ao Padre Mathías são
investidos corretamente".

LÚCIOSASSI

Diretor diz que atendimento é superior àDIeta estabelecida
O diretor administrativo do

hospital, Cláudio Marmentini,
explicou que os R$ 594milmen
sais recebidos da Prefeitura são

para a compra do serviço pres
tado pela instituição e por isso
não há emissão de prestação
de contas financeiras, apenas
do cumprimento dos serviços
pagos com este valor. "Quando
fomos convidados para assumir
o hospital, levantamos a despe
sa e a receita e com os serviços
que a administração queria que
executássemos verificamos um

buraco de R$ 500 mil. Isso tudo
foi levado para a Prefeitura e

aprovado", afirmou.
Ele afirma que a instituição,

em reunião com o Executivo no
início da semana, não foi co
municada de que as cláusulas
contratuais seriam analisadas.
"Na reunião foram entregues
todos os documentos solicita
dos. Uma prestação de contas

das nossas metas físicas e um

relatório financeiro", explicou.
Segundo Cláudio, o plano

de serviços executado durante

o ano de 2012 previa, mensal
mente, 6.945 atendimentos in
ternos e de pronto socorro, 875

procedimentos externos, como
exames clínicos e 170 interna

ções, sendo 30 de clínica geral,
20 pediátricas, 55 ginecológicas
e obstétricas e 65 cirúrgicas. O
plano é anual, revisado e atuali

zado a cada mês de agosto.
Nos últimos nove meses,

Cláudio afirma que foram re

alizados 1.033 procedimentos
cirúrgicos de pequena e média

complexidade, uma média de

115 ao mês, além de 225 partos
e cesarianas. A realização de exa
mes e as consultas médicas re

alizadas no mesmo período so

mam 90.345 atendimentos. "Isso

porque inauguramos o centro

cirúrgico e a ala obstetrícia ape
nas em maio de 2012. Mas, se

analisarmos os números, nossos
atendimentos são superiores às
metas estabelecidas", afirma.

Ele explica que o valor so

licitado para a realização dos
serviços foi de acordo com a

demanda vinda da Prefeitura e é

maior do que os R$ 300 mil pa
gos quando o serviço era admi
nistrado pelo Executivo porque
inclui a manutenção do Centro

Cirúrgico e do Centro de Obste
trícia, que segundo ele, até en

tão não existiam. "Inicialmente
o contrato era de R$ 550 mil, e

foram solicitados incrementos
nos serviços. Apenas a contra

tação de um segundo médico
clínieo geral para o turno matu

tino do pronto-socorro aumen

tou a prestação do serviço em
R$ 15 mil", afirmou
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FOTOS LÚCIO SASSl

COLORIDO Em Cima da Hora trouxe samba enredo abordando o bem e o mal

Festa popular
_

Os blocos fizeram
bonito naAvenida

/

"Em Cima da Hora" conquistou pela lOª
vez o troféu de Campeão do Carnaval

JARAGUÁ DO SUL

Heloísa [ahn

receberam o Estandarte de ouro.
O bloco estreante "Unidos do

Manequínha" ficou com a tercei
ra colocação. Através da homena
gem prestada a Manoel Rosa, o

para casa os troféus de Estan-, -_'j;M(ill�quinha, o bloco conquistou
......................

.: -·!ltNte dê Ouro nas categoriasf t, o Estàhdarte de Ouro na catego-
bateria, fantasias e mestre sala e ria Samba Enredo. O quarto lu

porta bandeira. gar ficou com "Verde e Rosa' e o

"Ontem (sábado) quando vi quinto lugar com "Despertar do
o desfile fiquei balançada, pois Amanhã", que, devido ao atraso

os outros blocos vieram muito para iniciar o desfile, perdeu seis
fortes e preparados. Esse prêmio décimos na pontuação:
foi o mais saboroso. Abençoa- O presidente da Fundação
do", afirmou Adriana. Ela desta- Cultural, Leone Silva, destacou
cou que este ano a competição que apesar do pouco tempo que
foi _ bem disputada, mas que a equipe teve para organizar o

nada abalou a confiança para evento, o Carnaval jaraguaense
.

conquistar o título. superou as expectativas. "Nós
Com o tema "O equilíbrio da apostamos na participação dos

vida é entre o bem e o mal", o blo- blocos e tivemos o retomo. Foi
co desfilou alegria na ruaWalter um Carnaval de superação para
Marquardt. Os 180 integrantes todos nós. Agora fica o sentimen
abusaram do samba no pé e do to de alegria por ter feito um Car
sorriso no rosto para encantar os naval muito bonito para a cida

jurados. de", disse. Silva afirmou também
A segunda' colocação ficou que o bonito desfile quê as escoe

com o bloco "Império da Fênix", las fizeram atrai o público para
que obteve 370,6 pontos. O sam- esperar que em 2014 o Carnaval
ba enredo do grupo se chamava seja aindamelhor.

.

"As cores e suas culturas". As·ca- V�jamais fotos e informações
tegorias de Alegorias e Adereços

.

sobre o Camaval2013 de Jaraguá
e Comissão de Frente do bloco dó Sul no ocponline.com.br.

Olhares atentos e preocu
pados. Papel e caneta. nas

mãos. A cada nota lançada,as ex
pressões eram de alegria, descon
tentamento, alívio, tristeza, ex

pectativa, nervosismo. Algumas
pessoas representavam o que
sentiam com risadas, outros não

.

aguentaram e deixaram a emo

ção falar mais alto pelo choro.
Esta foi amistura de sentimentos
durante a apuração das notas do
Desfile de Carnaval de Iaraguá do
Sul, na tarde do último domingo,
na PraçaÂngelo Piazera.

Ao final da divulgação das

notas, a responsável pelo figu
rino, Adriana de Mattos, e todos
os foliõ.es do bloco "Em Cima
da Hora" soltaram o sorriso e

grifaram "Decacampeão" Com

383,5 pontos a escola sagrou-se
pela décima vez campeã do Car
naval de Iaragua do Sul. Além
deste título, o grupo ainda levou

VICE Império da Fênix falou sobre a diversidade

MANEQUINHA Bloco ganhou o Estandarte de Ouro

CORES Baianas foram o diferencial no Despertar

ALEGRIA Verde e Rosa cantou as brincadeiras
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Desrespeito
Motoristas ignoram a Lei Seca

mg/l e o condutor não tinha

habilitação.
. Cinco acidentes de trânsito
no domingo revelaram a im

prudência de motoristas que
haviam ingerido bebidas alcoó
licas. No primeiro caso, a Polí
ciaMilitar precisou encontrar o
condutor, de 32 anos, que havia
colidido contra outro veículo e

Qaumento no valor da mul- fugido do local do acidente, na
ta por dirigir sob o efeito . rua Procópio Gomes de Olívei

de álcool será sentido no bolso ra, Centro de Iaraguá do Sul,
de pelo menos sete motoristas por volta da lh30. O motorista

da região, flagrados e autuados tinha 0,83 mg de álcool por litro
entre a noite de sexta-feira e a de sangue e foi preso em fla

madrugada de ontem. Além de grante por dirigir embriagado e

pagar R$ 1.915 de multa, todos deixar o local do acidente.

os motoristas foram encami- Na rua Pastor Alberto Sch

nhados à delegada e os veícu - neider, na Barra do Rio Cerro,
los foram apreendidos. A nova o motorista de um Palo, com
Lei Seca está mais rígida com a placas de Itajaí, fugiu depois de
ingestão de álcool pelos moto- bater contra uma motocicleta,
ristas. Agora a tolerância é de por volta das 20h30 de sábado.

·0,05 mg de álcool por litro de O veículo foi localizado á pou-
ar expelido. cos metros pela Polícia Militar,

Um Celta, com placas de Pi- com a ajuda de testemunhas. O

nhão, no Paraná, foi abordado resultado do teste do bafôrne

na rua alivio Brugnago, naVila tro foi de 0,21 mg/l, e o moto

Nova, às 2h50 de ontem. O mo- rista autuado pelas infrações. '

torista não era habilitado e foi

PM flagra sete casos

de embriaguez ao
volante no final de
semana na regiao

,ARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

conduzido ao Presídio Regional
de Iaraguá do Sul. A mesma si

tuação havia sido verificada na

madrugada de sábado, quando
um motociclista foi abordado
na rua Epitácio Pessoa, rio Cen
tro de Iaraguá do Sul. O 'resul
tado do bafômetro foi de 0,77

Multa para quem
for pego com a

quantidade de álcool
acima do permitido
chega a R$ 1.915 e

veículo é apreendido.

Irresponsabilidade

Perigo nas rodovias
O balanço parcial da Opera

ção Carnaval da Polícia Rodovi
ária Federal em Santa Catarina
mostra que os motoristas co

metem crime de embriaguez
ao volante mesmo nas rodovias
federais. De sexta-feira até do

mingo, 56 motoristas foram en

quadrados na Lei Seca. Excesso
develocidade, transitar no acos
.tamento e motoristas não habi
litados são outras imprudências
registradas pela PRF no final de

semana.

Nos três primeiros dias da

operação Carnaval, a PRF aten

deu 237 acidentes, que resulta
ram na morte de seis pessoas
e mais de 100 feridos. Ontem,
uma pessoa morreu na BR-I0l, '

em Itapema. No domingo, o

acidente em Indaial, na BR-470,
também terminou com uma

morte. A BR-282 teve quatro VÍ
timas fatais em dois acidentes,
ocorridos na sexta-feira.

WILLIAM FRITZKE

DANOS Moto foi atingida por veículo, mas condutor sofreu poucos ferimentos

Final de semana

Canteiros são destruídos porveículos
Os canteiros foram alvos de

motoristas em duas ruas de Ia
raguá do Sul por volta das 5h de

domingo. Ummotociclista de 20
anos andava pela contramão na
rua Venâncio da Silva Porto, na
Nova Brasília, quando colidiu
contra o canteiro. Ele e o pas
sageiro da motocicleta tiveram
ferimentos leves, o veículo fõi re
colhido e o condutor notificado.

com placas da cidade, chocou
se contra o muro de uma re

sidência na Estrada Fundos

Sueco, em Massaranduba, por
volta das 13h de domingo. O

motorista, de 33 anos, fez o teste
de alcoolemia, que resultou em

1,06mg/1. Ele teve a carteira de

habilitação (CNH) apreendida e

o carro recolhido. Confira o VÍ
deo no ocponline.com.br

O canteiro da rua Walter Mar

quardt foi destruído porum Cel
ta, de Iaraguá do Sul.Amotorista
estacionou o carro próximo ao

local e se recusou a fazer o teste
do bafômetro. A PM lavrou um
auto de constatação de sinais de

embriaguez, recolheu a CNH da
condutora, que foi levada à De

legacia, e apreendeu o veículo.
Em Massaranduba, um Vectra,

Ferido gTave

Jovem de 19 anos permanece naUTI
Permanece internado na

UTI do Hospital São José, de

Jaraguá do Sul, o motociclista

que se envolveu em um aciden
te por volta das 22hlO de sába-

do, dia 9, no bairro João Pessoa,
perto da ponte pênsil de Schro
eder. Maicon Adriano Rosa de

Souza, de 19 anos, apresentava
suspeita de traumatismo era-

niano e fraturas na face, e está
em coma induzido. O motoris
ta do outro veículo envolvido

fugiu do local do acidente e não

foi localizado.

Acidente de trabalho

Funcionária quase perde amão
MarcileneAlves dos Santos, de 27 anos, continua

internada na UTI do Hospital Dona Helena, de Ioín
ville, � deve passar por novas- cirurgias nos próximos

dias para reconstituir amão direita:Ela se feriu grave
mente enquanto fatiava frios, na manhã de sábado,
no supermercado onde trabalha, em Iaraguá do Sul.
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Campeonato Esta ual

Juventusdeolho 1l0Snúmeros
Técnico Pingo prevê
que, com 33% de

aproveitamento, a
equipe se garante
na elite catarinense

J���!!,t\ J?g �!!�
Agência Avante!

/\ pÓS seis rodadas .dísputadas
.l1.no Campeonato Catarinense,
o Juventus soma seis pontos. São
duas vitórias e quatro derrotas,
para um aproveitamento de 33%
até aqui.Aproveitamento este su

ficiente, na avaliação do técnico
.

Pingo, para manter a equipe na

elite do futebol de Santa Catarina

por mais uma temporada.
"Acredito que o time que

somar entre 18 e 20 pontos es

tará livre do rebaixamento",
afirmou. Levando-se em consi

deração o fato que cada equipe
disputará um total de 54 pontos
nesta fase classificatória, basta
ao tricolor jaraguaense manter

o rendimento atual pra alcan

çar seu primeiro objetivo.
. Já para a equipe buscar uma

vaga no Campeonato Brasilei
ro da Série D, será preciso me-

IRIANE PORTO/AVANTE!

AMBIÇÃO Se quiser a vaga na Série D, Juventus terá que melhorar

lhorar. Pingo crê que a vaga
solitária será alcançada pelo
clube que somar entre 25 e 26

pontos. Neste caso, o aprovei
tamento de pontos necessá
rios sobe para 44%.

Hoje, para alcançar esta

pontuação, o Iuventus precisa
ria somar mais 20 pontos, dos

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PRESENÇA Prefeito Dieter Janssen entregou o

troféu para os atletas Jardel (E) e Gledson (D)

36 em disputa. Grosso modo,
seria como vencer sete jogos
e empatar outros 'quatro dos
doze que restam. Ou vencer

oito partidas e empatar uma.
O treinador terri na pon

ta da língua a receita para
esta corrida atrás de pontos.
"Precisamos converter o bom

futebol que estamos apresen
tando em gols e assim buscar
os resultados", informou.

No domingo, o Iuventus
encara o . Guarani, fora de
casa. Até lá a diretoria do clu
be pretende disponibilizar
mais um atacante e um meia
de armação para Pingo.

CoremacovencenoBeiraRio e
'.ganha:moralparaSchroeder
A Coremaca conquistou o

título da 2a Copa Beira Rio de
futsal na última sexta-feira, dia
8. Em jogo pegado, superou o

Baga por 6 a 3, na partida rea�
lizada no Ginásio do Beira Rio
Clube de Campo. A competição
serviu como preparação para
oito equipes, que pretendem
disputar o Torneio de Verão de
Schroeder.

Com gols de Xoxo e André

(2x), os schroedenses abriram

vantagem. Luan tentou recolo
car o Baga na partida. Na volta
para o segundo tempo André
marcou

.

o quarto da Corema
co. Novamente Luan descon

tou, mas Iardel fez o quinto. Zé
devolveu a esperança ao Baga,
mas nQS segundos finais, Xoxo
fechou o placar.'

"Antes do jogo conversamos

sobre marcar bem e aproveitar
as oportunidades de gol. Abri
mos três. gols de diferença, eles
encostaram, mas tivemos tran

quilidade para fazér os gols",
afirmou o veterano Xoxo, que
fechou a competição como ar

tilheiro, com dez gols.
A' programação da noite

iniciou com um amistoso en

tre a Imprensa e osVeteranos
do Beira Rio. Na sequência, a

Kaiapós conquistou a terceira

colocação ao vencer a KSDM/

PQN por 2 a 1.

Congresso técnico
do Torneio de Verão
está marcado para
sexta, no Centro
de Múltiplo Uso.

/

Futsal

CSMinovana

preparação
Devido ao. pouco tempo

de folga e aos muitos jogos no

decorrer da temporada, a CSM
utilizou uma técnica inovadora

para precaver possíveis lesões
nos atletas. Sob o comando do

preparador físico Mauro San

dri, os jogadores passaram por
uma avaliação muscular na Clí
nica dos Joelhos, em Curitiba.

Com os exames' realizados,
os profissionais da comissão
técnica poderão controlar os

desequilíbrios musculares e

buscar o melhor condiciona
mento dos atletas.

"É algo ainda pouco utili
zado por atletas. No futebol,
ganhou um pouco de difusão
na última década. No futsal,
pelas dificuldades de acesso,
ainda é limitada esta 'prática
pelas equipes brasileiras. Por

exemplo, o Corinthians possui
aparelhos dentro do próprio
Centro de Treinamentos para
a realização deste exame, mas

para nós o localmais próximo é

Curitiba', comentou Sandri.
O primeiro compromisso

da CSM na temporada será um

quadrangular, na cidade de Foz
.do Iguaçu (PR). A competição
ocorre entre os dias 25 e 27 des
te mês, com a presença do Foz/
Cataratas, do Joinville e do Co

rinthians, A estreia jaraguaense
será contra os donos da casa,
no dia 25, às 21h15.

1

,
É algo ainda pouco

-

utilizado. No

futebol, ganhou um
pouco de difusão:
na :última década.
No futsal, ainda é
limitáda a prática.

,

Mauro Sandri.
preparador físico
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ChalDpions League

Kaká pode ganhar,
uma chance noReal

Brasileiro deve iniciar como titular no confronto
contra o Manchester, amanhã, pelo inata-mata

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Em meio aos escândalos por
manipulação de resultados

no futebol europeu, a Cham

pions League inicia nesta sema
na suas oitavas de finais.

,

Na Escócia, o Celtic enfrenta
a Iuventus, hoje, às 17h45, no
Celtic Park. No lado italiano, o
diretor Pavel Nedved acredita

que a Juventus teve sorte no

sorteio.. "Corríamos o risco de
enfrentar um adversário difícil,

mas tivemos um sorteio tran

quilo", comentou o ex-atleta. O
meia Kris Commons, do Celtic,
torcepor uma surpresa escoce
sa. "Estamos confiantes. Vamos

jogar como azarões, mas sabe
mos que somos capazes de ga
nhar'" afirmou.

Na Espanha, o Valencia tra

va duelo de grande dificuldade
contra o PSG, hoje, às 17h45,
no Mestalla. Os franceses terão
os desfalques dos brasileiros

Thiago Silva e Thiago Motta.

Porém, o técnico Ernesto Val-

verde teme a presença do meia
Lucas. "É urn jogador rápido,
que vai nos causar problemas.
Apesar da juventude, não teme

a responsabilidade", comentou
o técnico do Valencia.

Amanhã, o Real Madrid en

cara o Manchester United, às .

17h45, no Santiago Bernabéu. O
meia Kaká pode iniciar a partida
como titular do Real Madrid. No
lado inglês, o técnico Ferguson
terá o desfalque de Phil Jones.

Na Ucrânia, o Shakhtar Do
netsk enfrenta o Borussia Dort

mund, às 17h45, na Donbass

.

Arena. Repleto de brasileiros em

campo, os ucranianos querem
surpreender.

• ./'l
.

ESPERANÇA Recente desempenho pode determinar a titUlaridade de Kaká

Fórmula ·1

Razia inicia
bem os testes
Luiz Razia sabe das limita

ções da Marussia na disputa
do campeonato, mas está
empolgado com a parceria
firmada com a McLaren. Os

ingleses cederão suporte de

pacotes aerodinâmicos, que
acrescentará consideravel- .

mente na evolução do carro.

Nos treinos da última sema

na, o brasileiro superouMax
Chilton, seu companheiro
de equipe, demonstrando
bom desempenho.

Voleibol

Rio do Sul
nos playofls

De forma inédita, Rio do
Sul garantiu presença nos
playoffs da Superliga de
Vôlei Feminino. Fundada
em 2005, esta é a segunda
participação da equipe no
brasileiro. Com a con

quista, a comissão técnica
decidiu cumprir promessa
e raspar a cabeça. Faltan
do duas rodadas para o

encerramento do returno,
Rio de Janeiro deverá ser o
adversário nas oitavas.

. Copa Africana

Nigériaé
,..,

campea
Após 19 anos, mais de 170

milhões de nigerianos
puderam festejar o título da

Nigéria-na CopaAfricana de

Nações, realizada naÁfrica
do Sul. A consagração'
veio na vitória dramática
contra Burkina Faso, por 1

a O. Desta forma, a Nigéria
representará o continen-

te africano na Copa das

Confederações e estará no

'Grupo B', ao lado de Taiti,
Uruguai e Espanha.

AFP

-

Avante!
Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Trabalhando

OiníciO do ano está sendo demuito trabalho na Fundação
Municipal de Esportes, ao menÇls nos bastidores.

Inicialmente, o novo corpo técnico conversou com cada urna
.

. dasmodalidades apoiadas, em separado, buscando entender
as particularidades de cada esporte. "Dava para escrever urn
livro", me confidenciou o diretor Cláudio Tubbs. Agora, de
posse dessas informações, começa a fase de planejamento
da temporada. Pelo andar da carruagem, teremos muitas
surpresas. Nem todos ficarão felizes, mas será urnaminoria.

Bolsa atleta
E o primeiro viés a ser atacado pela atual gestão será o

'BolsaAtleta Municipal'. A ideia do grupo é regulamentar
o repasse e evitar possíveis manobras de favorecimento a

algumas modalidades. No entender dos atuais gestores,
a distribuição dos recursos precisa ser justa, pautada em
normas claras e de difícil manipulação. O objetivo do
'Bolsa Atleta' é nobre, mas sua aplicação vinha gerando
questionamentos entre dirigentes esportivos. Nada mais
justo que seja revisto e corretamenteaplicado.

Beira Rio
Uns chamaram a atitude
de populista, outros
entenderam como algo
simpático. Naminha
modesta avaliação, a
presença do prefeito
DieterJanssen na final da
Copa Beira Rio apenas
reflete a atenção que o

esporte terá por parte do
GovernoMunicipal nos
próximos anos. Verdade
seja dita, Jaime Negherbon
é 'figurinha carimbada'
em eventos esportivos
hámuitos anos.

Voltando
O Iuventus deve anunciar
em breve a contratação
de um meia armador e
urn centroavante. Os dois

passaram pelo clube em
momentos distintos, Um
teve destaque, conduzindo
o tricolor numa grande
campanha. O outro

acabou saindo antes da
estreia,mas manteve seu
'compromisso moral' em
voltar. De momento'não

posso divulgar nomes,
mas adianto que
chegam para s9mar .

Futsal
Em preparação para a LigaFutsal, que inicia em abril, aCSM
agendou partidas amistosas.A primeiramovimentação será
no dia 20, em Blurnenau,contra a Hering. Os blurnenauenses
retribuem a cortesia após a Copa Cataratas, em data a ser
definida. E aproveitando a estada no Paraná, foi agendado
um amistoso contra o.Marechal Rondon, no dia 23.

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

Contabilidade
Consultoria Empresarial
CRC/SCs006Zi9/(l

35 ANOS
umA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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