
Atendilnento

Estado ajuda no serviço de
emissão de documentos

Futebol

SportClub [araguáapresenta
novo uniforme da temporada
Time da Barra do Rio Cerro vai destacar na
camisa a imagem estilizada do Leão, símbolo
do clube. Material feito pela Kaiapós terá três .

opções de cor: preta, branca e azul.

Página 18

Força - tarefa no setor de emissão de Carteiras
de Identidade da Delegacia Regional de Iaraguá
do Sul deve acontecer na próxima quarta-feira,
dia 20. A proposta é agilizar o atendimento.
Página 17

-Os descontentes pr()testaralD·
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Com gritos de "mQDopólio não, qualidade é obrigação", manifestantes criticaram transporte público. Página .17

Atendimento médico
. -

Secretaria de Saúde quer
novo controle de horário ElDaDálise

Dieter Janssen pode
revogar a�entO da

passagem de ônibus..

Segundo o secretário, Ademar Possamaí (DEM), osprofissionais assinam o cartão

ponto manuàlmente, mas esse controle não atende a solicitação do Ministério

Público, feita em 2006, para a implantação do ponto eletrônico.
Páginas 4e5

Patricia Moraes

Plenário, página 6
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Lourival Karsten
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Vendas da
indústria
As vendas reais da
indústria de Santa
Catarina de janeiro
a dezembro de 2012
fecharam com alta de
7,1% em relação ao

mesmo período em

2011, informaa pesquisa
dos indicadores
industriais realizada
pela Federação das
Indústrias (Fiesc) com
200 empresas. Dos 16
setores pesquisados,
dez apresentaram
crescimento. Entre

eles, máquinas e

equipamentos (21,9%);
alimentos e bebidas
(l3%); produtos
químicos (7,4%);
produtos de madeira
(6,9%) e produtos
minerais não-metálicos
(5,5%). Entre os setores

que registraram queda
nas vendas estiveram

produtosmetálicos
(-16,5%); veículos
automotores (-11,1%);
metalurgia básica (-5,6%)
e produtos têxteis
(-2,2%). No acumulado
do ano, as horas
trabalhadas na produção
recuaram 1,1%.As
principais quedas
foram registradas nas
indústrias de produtos
de metal emáquinas,
aparelhos emateriais
elétricos. No mesmo

período, os salários
pagos aumentaram
2,8%. O maior acréscimo
em relação a 2011 foi
observado no setor de
alimentos e bebidas. De
janeiro a dezembro de
2012 o percentualmédio
da capacidade instalada.
ficou em 83,1%, valor
acima dos 82,7%
registrados no mesmo
período em 2011.

Volta
às aulas
Impressiona o número de
alunos da rede estadual
em nossa região. São
mais de 21 mil e cerca da
metade são do segundo
grau. Para atender esta
demanda, aGerência
Regional conta com pouco
mais de 1.300 servidores.

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO

www.ocponlíne.com.br

Mercad
lkarsten@netuno.com.br

Plenária
Apauta para a plenária da Acijs ná

próxima segunda-feira, às 18h,
no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, terá relato sobre o Progra
ma Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec) por
representantes do Senai e Senac; e

prestação de contas da diretoria exe-

cutiva da Apevi, com a apresentação
do demonstrativo de receitas e des

pesas, aprovação do relatório de ati
vidades, apresentação do orçamento
para o exercício corrente e eleição
dos componentes da diretoria exe

cutiva e conselho fiscal para a gestão
2013/2014 da entidade.

Mercado animal
Embora não faltem denúncias de maus-tratos em relação a

animais, o fato é que nunca tivemos, tantos animais domésticos'
tão bem cuidados e que custam cada vez mais caro. A inflação do

ç' setor nos últimos cinco anos é de mais de 70%, e existem cada vez
mais opções para gastar dinheiro com os bichos de estimação. Este
mercado não dá nenhum sinal de que esteja perto da saturação.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRiÇÃO DE CHAPAS

Pelo presente Edital, comunicamos todos os SÓCIOS PROPRIETÁRIOS, REMI
DOS E BENEMÉRITOS do CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI, que se encontram ab
ertas até o dia 20.03.2Q13 às 18h, as inscrições das chapas que concorrerão aos

cargos de Diretoria Administrativa, para eleição na reunião do Conselho Delibera
tivo a realizar-se em sua sede social, sito à Rua Augusto Mielke, 466, nesta cidade,
no próximo dia 25 de março de 2013, às 18h30min em primeira convocação e/ou
às 19h em segunçla e última convocação. Informamos também que somente serão
aceitas chapas completas, com todos os cargos preenchidos e obedecendo o que
determina o Estatuto Social em vigor.
Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 2013.

llário Bruch - Presidente do Conselho D.eliberativo
do Clube Atlético Baependi

UM
------

Contabilidade
Consultoria Empresarial
CRC/SC: 006269/0

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

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

) ( i: ..' . : � t • ! j . I

SELIC ?!?�'Y.0.. 16.JANEIRO.2013
TR 14.FEVEREIRO.2013
'CUB ).2.º�,�?. FEY.FJB)!Jr.�'º:2.ºl?
BOVESPA �:Q,�?"(o 14..r._!i}�Il:EiIIl:92.Q!?
1\I�'º�� 1t.Q,9..4."(o. 14.FEVEIl:EiIl'\9.2.Q.!?.
AÇÕES PETR4 17,67 -0,73%

VALE5 36,75 -1,76%
BVMF3 }���S. .! :���:so/�:
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OURO .0,02%

US$ 119,700
US$ 1636,310
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Innação
O Boletim Focus, do Banco Central, traz a
previsão do mercado para o comportamento
da inflação, que continua sendo avaliada

sempre para cima. A última estimativa é de
5,71% no ano. Na contramão, a projeção do
crescimento da economia segue no sentido
contrário e aponta um índice de 3,09%
para o ano, o que não pode ser considerado
ruim. Quanto ao câmbio, o mercado estima
que o dólar esteja cotado a US$ 2,05 no
final de 2013. Todas as variações têm sido
bem reduzidas entre uma semana e outra,
mas seguem as tendências que estão
desalinhadas com as metas do governo.

EQUIMAQ
Comemora hoje 12 anos de atividades.

Rodovias.
Ao longo dos anos, foram realizadas as

concessões de diversas rodovias e, no início,
a opção foi pelo maior valor que a empresa
pagaria para obter a concessão, o que deixou
o custo para o usuário muito alto. Depois,
a opção foi pelo menor preço de pedágio,
resultando em vantagens apenas aparentes,
pois no trecho norte catarinense da BR-

IOl, o pedágio é tão baixo que as obras de

obrigação da concessionária avançammuito
lentamente. Para as próximas concessões,
o governo acena com um novo modelo
que está em fase de elaboração e tentará
evitar as duas armadilhas já conhecidas.
Esperamos que consiga.

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO N° 1323
01 - 02 - 06 - 07 - 08
10 - 13 - 19 - 28 - 37
43 - 55 - 67 - 71 . 73
77 - 87 - 89 - 90 - 98

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04736
j.." 28.478 250.000,00
20 86.653 17.100,00
3° 91.467 16.600,00
4° 60.071 16.100,00
50 11.864 15.200,00

MEGASENA
SORTEIO N° 1968
01 - 02 - 10 - 19 - 20 - 37

QIDNA
SORTEIO N° 3118
23 - 25 - 41 - 72 - 75
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Editorial

Antes dos JogosAbertos, a Infraestrutura
"Ornteresse demonstrado pelo presidente da Fun

dação Municipal de Esportes, Jean Leutprecht,
em colocar Jaraguá do Sul na disputa com Blumenau

para sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina (Iasc)
tem de ser analisada com ponderação.

A cidade não tem as mínimas condições estru

turais para abrigar esse tradicional evento esportivo
nesse ano. Se Joinville, que é a cidade mais rica do
Estado e sempre foi referência nos Iasc, se negou a or

ganizar os jogos por não ter estrutura para receber os
atletas, não é Jaraguá do Sul que se apresenta com as

melhores condições para essa missão.
Para a realização dos Iasc é preciso estrutura que

o Ginásio ArthurMüller ficou
abandonado. a Arena precisa de

manutenção e também falta solução para
a pista de atletismo. que está parada
desde 2008, quando foi inaugurada.

possibilite aos esportistas desempenharem as ativida
des com qualidade técnica. Se Iaraguá do Sul não tem

espaços para atender nem os atletas lotais, imagina
querer sediar um evento destes. Os últimos anos foram

Charge

SIM,
NÃo COKPl<.é\
NADA POR

IMpULSO I

Do leitor

Acorda povo brasileiro!

Cada dia que passa sinto-me
mais envergonhado de es

tar sendo representado corno

brasileiro por muitos políticos
corruptos. É algo que me deixa

completamente indignado. O

que pensar? O que fazer? Diga
me se tiveres alguína solução,
desconheço até então. Será que
realmente um dia o dinheiro

por nós pago na forma de im

postos será utilizado para a

manutenção de nossas ruas em

prol de benefícios para a nossa

cidade? Será que um dia sere

mos informados corno e onde
está sendo depositado o que
por nós foi pago? Ou continu
aremos vivendo às escuras? Do

jeito que se encontra a nossa

administração, logicamente
nunca iremos ser beneficiados.
Ou melhor, seremos. Somente
em ano de eleição. Infelizmente!

Acorda, povo brasileiro! Jun
tos somos fortes. Precisamos de
união para que possamos então
sentir orgulho de vivermos nes-

ta nação. Precisamos acordar
e exigir de nossos governantes
responsabilidade, pois ninguém
aqui é "trouxa' para sustentar

marmanjo de temo e gravata.
Ninguém aqui trabalha em prol
de pessoas que na realidade são

moldadas pela ganância e pela
falta de caráter.

,

Pergunto-me: será que não

existem mais carros transitando
em nosso país do que casas? Ou
será que os meios de locomoção
por nós usados deixaram de exis
tir? Ou quem sabe receberemos
um par de asas e voaremos feito

pássaros. Toma-se perigoso, po
dem então virem a cobrar pelo
uso do espaço aéreo. Cansei-me
de ficar aturando tamanha dis

plicência e através deste pequeno
texto deixo aqui aminha indigna
ção para com a administração de
meu país. Queromudanças, que
ro respeito, quero ter orgulho de
ser brasileiro!

Leonardo Sasse - Escritor

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.

de descaso com as infraestruturas esportivas. O Giná
sio Arthur Müller ficou abandonado, a Arena precisa
de manutenção e também falta solução para a pista de
atletismo, que está parada desde 2008, quando foi inau
gurada. Mesmo com toda a vontade do presidente da
fundação em resolver esses problemas para deixâr
novamente Jaraguá do Sul corno urna. referência na

.

formação de atletas de várias modalidades, o mo

mento é de arrumar a casa, sem pressa, e com organi_.
zação. Depois que todas as estruturas estiverem aptas
para, primeiramente, atender os atletas locais, aí sim
a cidade poderá sediar novamente os Jogos Abertos,
como aconteceu nos anos de 1980 e 2007.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlosPrates
Ser e renunciar

Quando urna pessoa morre passa a ser um: ..

Um nada. Até que me tragam as pedras lu
nares da prova da sobrevivência humana à morte,
sintomuito, morrer é o apito final da tragicomédia
das ilusões "encarnadas". Mas é bom lembrar que
existem muitas formas de morrer e não apenas a

convencional ...
Renunciar a algo que nos foi - e é - importante

é urna delas. E há duas razões para urna renúncia;
a primeira é a renúncia por simplesmente a pessoa
não querer mais o que um dia a encantou. A pes
soa se cansa, perde o gosto e ... Diz adeus à sua ou
trora paixão. Isso acontece e muito. A outra razão

de renúncia é a renúncia por pressões, pressões de
todo tipo, internas à pessoa e externas a ela. Caso
da renúncia de chefes de Estado e do atual Papa,
Bento 16. /

O Papa está renunciando por questões "internas"
aoVaticano, pressões políticas fortes de parte dos lo
bos que o cercam. Lobos, eu disse, lobões... Ou você
vai me dizer que um grupo de cardeais é um grupo
de passarinhos de asas angelicais? Só os epidermica
mente ingênuos acreditam nisso. O Papa, corno de
resto todos os que o antecederam, vive cercado por
gente que lhe quer o poder, isto é, o mal. E quando o

Papa, corno qualquer gerente de empresa, não tem

jogo de cintura para driblar os lobos, ele próprio vira
carniça desses "lobos". Ou seriam urubus? Renunciar
ao nosso amor na vida, corno um padre ama o sacer
dócio e as promoções que o podem levar ao Trono
de São Pedro (...) pode matar. O Papa está doente?
Está. Mas essa doença física ele a levaria aos últimos
momentos de vida. Ele está saindo porpressões con
jugadas à doença. Vai viver enclausurado, não mais
vai ter aplausos e saudações ruidosas, não mais vai
dar entrevistas, ser fotografádo, nada. Bento vai vi-

rar lembrança. E virar lembrança em vida depois de
"ser" é veneno que mata mais que as doenças que
nos corroem as entranhas. Pobre do Bento, vai deixar
de "ser" paratentar "sobreviver". Ele terá que serbem
"vigiado", ou seria cuidado? Um ex-Papa vivo é urna
encrenca paramuitos "vivos" e por perto...

Ser
Todos nós na vida damos um dedo para "ser",

ser o que for, mas ser. Quando algo na vida nos

pressiona a deixar de "ser", a vida passa a ser urna

sombra sem sentidos. Não é por outra razão que a

apos�ntadoria para a vida é o que mais mata ho
mens aposentados. Ainda que sobre dinheiro no

banco, sema autoadmiração na frente do espelho
ninguém se suporta. Melhor é sair de cena...

Amigos
O Papa, ao sair do Trono de São Pedro, vai vi

ver fechado, enclausurado, vai precisar de quem
.lhe cuide a saúde e lhe dê apoios emocionais,
morais. Duvido que ache esses parceiros de vida.

Quando perdemos o poder, perdemos os amigos,
isto é, os urubus voam para longe, vão cheirar ou
tras boas "carniças". Só os verdadeiros amigos nos
dão o ombro e o abraço na hora do infortúnio e do
"anonimato". Poucos, raros, ninguém ama os sem

poder., Pobre do Bento!

Falta dizer
Por que os "sábios" e quase "santos" cardeais

que cercavam o Papa silenciaram sobre as doen

ças dele e,mais que tudo, sobre o marca-passo que
ele usa? Porque quem faz "negócios" olhando para
os dois lados antes de agir, não tem interesse em

fragilizar o seu próprio poder de apoio...
-

�

Fale conosco,

-I
f-

I
r

I
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Trabalho na rede pública
Uma rápida passagem pelo posto

No posto do Bairro
Estrada Nova, o
médico que deveria
fazer quatro horas
gasta apenas uma
nos atendimentos

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

"

As 10h de ontem, um carro

estacionou em frente ao

Posto de Saúde Mathilde Se
bold Blunk, no Bairro Estrada
Nova. Dele, saiu um homem
com passos apressados. Apesar
de não portar nenhum jaleco
branco, ele entrou em uma das
salas laterais do saguão de es

pera do posto de saúde em que
se lê: "Clínico Geral e Pediatra".

Neste local, o médico ini
ciou uma série de consultas.
Tem que atender dez pacientes
que pré-agendaram os exames

em dias anteriores.
O médico passou no con

curso público da Secretaria da
Saúde de Iaragua do Sul em
2011 para cumprir 20 horas se

manais - quatro horas diárias
na unidade. Mas não ficou esse

período no posto.
As consultas aos dez pacien

tes iniciarampor volta das lOh30.
O tempo dedicado aos atendi
mentos variava de dois ao máxi
mo de cinco minutos. Às llhl4,
o médico deixou o consultório
do posto e foi embora. A agili
dade do profissional garantiu a

execução do trabalho em me

nos de uma hora de serviço.

ESTRUTUBA
No posto de

Nereu Bamos, o
atendimento médico é
feito por um pediatra e

dois clínicos gerais

Como funciona o atendimento na unidade de saúde
"

Para casos emergenciais os pacientes devem sedi

rigir ao local antes das 7h e aguardar a abertura dos
portões, quando são entregues senhas por ordem de

chegada. O total é de 12 atendimentosprioritários, cujas
consultas serão realizadas pelo médico da saúde da fa
mília, que tem obrigação de cumprir 40 horas semanais
� oito horas diárias - dentro daunidade de saúde.

Também há a possibilidade de agendar as con-

sultas commédico clínico geral, cujos atendimentos
iniciam às lOh. Os agendamentos ocorrem sempre
no primeiro dia útil do mês, quando são marcadas
dez consultas diárias para o profissional, até o 15°
dia útil do mês. Neste dia, outras dez consultas di
árias são marcadas até o último dia útil do período.
No horário do profissional também há "brecha" para
que ele atenda até duas pessoas que cheguem à uni- .

dade em condição emergencial.
As consultas marcadas com o pediatra acontecem

diariamente, com exceção das quartas-feiras, quan
do não há esta especialidade no posto de saúde. Os

agendamentos ocorrem todos os dias e apenas para
os menores de- um ano de idade podem ser feitas

pelo telefone. O agendamento presenciá! pode ser
. realizado a qualquer dia e horário.

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DESAN1l\ CiITARJNA
Tabelionato do Município eCornareadeGuaramirim - CHRlSTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n" 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
. Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTlMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando ás devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no

mesmo prazo, sob pena de, em não O fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. Apre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a ultimação no

endereço fomecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos doCNCGJ.

Protocolo: 41611 Sacado: ADEMlLSON DE CRISTO MARCIUO CPF: 053.696.249-92 Endereço: Rua
Herminio Stringari n" S/n, corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE CREDITO, FINAN
CIAMENTO E [NVESTIMENTO CNP): 07.707.650/000[-10 Número do Título: 20017210667 Espécie:
Cédula de.Crédíto Bancário por Indicação Apresentante: PORrAL DE DOCUMENTOS SA Data Venci
mento: 19/06/2012 Vaiar: 8.800,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 22,76, Dili
gência: R$ 37,60, Edital: R$ 15.00

Protocolo: 40998 Sacado: ANTor,no FRANCISCO AlVES - ME CNP): 08.369.540/0001-59 Endereço: Rua
Marechal Castelo Branco n" 2743, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: HMJ PNEUS TIDA - EPP CNP):
04.086.028/0001-44 Número do Título: 986563004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 14/01/20[3 Valor: 642,50 Liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 24,14. Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 1,5,00

Protocolo: 41644 Sacado: COLOR MlX BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LIDA CNP): 14.636.696/0001-51
Endereço: Rua Rodolfo lanh n" s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRlTORlO CONTABIL
BUCHMANN LIDA CNP!: 76.371.582/0001-84 Número do Tftulo: 2956 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClÂGUARAMIRIM Data Vencimento:
31/01/2013 Valor: 12.312,50 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41670 Sacado: flAVIA )OANA HAMMES CPF: 006.305.939-81 Endereço: Rua Orlando
Stringari n" 68, Avai, 89270-000, Guararnirim Cedente: TECNO MOTOR PEÇAS E SERVIÇOS lIDA CNP):
06.173.37010001-07 Níunero do Título: 1640 Espécie: Duplicata de Venda Mereantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 02/02/2013 Valor. Ll74,86
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41001 Sacado: LUClAAPARECillA DA SILVA SOUZA CPP: 703.184.250-68 Endereço: Rua HeI
muthKanzler n"436, Centro Norte, 89275-000, Schroeder Cedente: COMERCIODEVIDROS ROMIG L'IDA
CNP!: 05.891.218/0001-05 Número do Título: 000.000.509 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresen
tante: CAIXA ECONOMlCA Flj,DERALDataVencimento: 10101/2013 Valor: 154,00 Liquidação após a inti-
mação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 41422 Sacado: LUlZ CESAR HENRIQUE MARKIEWICZCPF: 921.880.449-91 Endereço: Rua
Santina Machado de Borba n" 20, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFlNANCEIRA,S/A CEI
CNP): OLl49.953/0oo1-89 Número do Título: 131039711 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por indica
ção Apresentante: BV P1NANCElRA S/A CEI Data Vencimento: 1lI10/2012 Valor: 32.422,51 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41058 Sacado: MAICO ClAUDIONlR PETRY CPP: 039.993.499-56- Eodereço: Rua Helmuth
Kanzler n" 571, Centro Norte, 89275-000, Schroeder Cedente: AUTO POSTO SAlOMON lIDA CNP):
95.823.365/0001-22 Número do Título: 161 ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMTRlM DataVencimento: 15/01/2013 Valor. 553,40
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$_37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41460 Sacadà: MARCELO M1'J1A DOS SANTOS CPF: 036.227.459-24 Endereço: Estrada
Geral n" 16341, Guanliranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: PlANTAR AGROPECUARlA lIDA CNPI:
81.295.982/0001-98 Níunero do Título: NF - 3478 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencunento: 25/01/2013 Valor:
2.629,80 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 40837 Sacado: MARCOS ROLlM ESPANHOL CPP: 059.496.839-94 Endereço: Rua Afon
so Ruon n" 563, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: WElITEC COML IMP E EXP lIDA CNP):
08.088.938/0001-17 Número do Título: 7699-4/ II Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: !TAU UNlBANCO SA DataVencimento: 08/0l/2013 Valor.1.364,OO Liquidação após a inti
mação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 41650 Sacado: NllZA BRUCH COMERCIAL CNP): 14.722.328/0001-26 Endereço: Rua Leo
poldo Friedel n" 84, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: SEARA AlIMENTOS SA CNP):
02.914.460/0001-50 Número do Título: 3532173081 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRfM Data Vencimento: 28/01/2013 Valor:
858,53 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 13,87,Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 41675 Sacado: REINALDO RÜDJGER CPP: 403.721.799-53 Endereço: RuaHervinoHanemann
nO 201, Avai, 89270-000, Guaraníirim Cedente: D R T SOM E ACESSORlOS AUTOMOTIVOS LIDA CNP):
05.234.31l1000l -39 Número do Título: 0003975302 Espécie: Duplicata de Venda Mercantíl-ápresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 29/01/2013 Valor: 213,27 Liquidação após a Ultimação:
R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 41694 Endereço: Rua Hervino Hanemann n" 201, Aval, 89270-000, Guaramirim Cedente: D R
T SOM E ACESSORlOS AUTOMOTIVOS lIDA CNP): 05.234.31110001-39 Número do Título: 0003982502
'Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data vencimento:
30/01/2013 Valor. 147,10 Liquídação após a intimação: R$12,25, ConduçãoiRâ 5,00, Diligência: RS 24,50,
&lital: R$ 15,00

Protocolo: 41390 Sacado: SILVIOREISMOREmA CNP): 00.109.708/0001-85 Endereço: RuaHerminio Strin
gari n" 1472, Corticeira, 89270-000,Guararnirim Cedente: KNAUF ISOPORITDACNP): 01.685.556/0001-21
'\
Número do Título: 0OOO09868A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO BRADESCO SA Data Vencimento: 24/01/2013 Vaiar: 863,25 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41392 Endereço: Rua Henninio Stringari n" 1472, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
KNAlJF ISOPORIIDA CNP): 01.685.556/0001-21 Número do Título: 00009868-C.Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 24/01/2013 Va
lor: 863,23 Liquidação apósa intimação: R$12,25, Condução: R$22,76, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 41393. Endereço: Rua Herminio Suingari.n- 1472, Corticeira, 89270-000, Cuaramírím Cedente.
KNAUF rSOPOR ITDA CNP): 01.685.55610001-21 Nilmero do Título: 000009868-8 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 24/01/2013 Va
lor: 863,22 Liquidação após a ultimação: R$12,25, Condução:R$ 22,76, Diligência; R$ 37,60, Edital: R$15,00
Guararnirim, 15 de fevereiro de 2013.

CHRlS:))\. INGE HlLLEWAGNER, interventora
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EDUARDO MONTECINO

Regi�tro do ponto

Saúde
•

quermaior
controle

Hoje, médicos assinam o cartão manualmente,
diferente do que previa o TAC firmado em 2006

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

_ Tentando criar regras mais rí-

gidas' moralizar emelhorar o
atendimento no sistema público
de saúde, em 2006, durante o

governo do ex-prefeito Moacir
Bertoldí (PR), e após diversas
denúncias de irregularidades,
foi firmado um TAC (Termo de

Ajustamento de Conduta) entre
o Ministério Público e a Prefei
tura de Jaraguá do Sul. O docu
mento previa o controle eletrô
nico ou mecânico do tempo de
horas trabalhadas pelosmédicos
que atendem na rede municipal.

Passados mais de seis anos,
o acordo, que não estipulou
nenhum tipo de punição, con
tinua sendo ignorado. Segundo
o secretário de Saúde, Adernar
Possamai (DEM), no cargo há
um mês e meio, hoje os profis
sionais assinam apenas manu

almente o cartão ponto. E mais,
este controle só é repassado ao

setor cerca de 30 dias depois do
pagamento do respectivo mês,
o que impede que qualquer
desconto seja aplicado, mesmo
quando os médicos assumem

ter trabalhado menos do que o

tempo estipulado. "E descobri
mos que é assim em quase toda

Prefeitura, na prática não existe
controle. A Secretaria de Admi

nistração está trabalhando jun
tamente com setor de Recursos

Humanos para resolver o pro
blema", conta Possamai.

Nos últimos dias, diversos e

mails de outros profissionais da
Secretaria de Saúde circularam

pela internet. A reclamação é de
que enquanto alguns concursa

dos cumprem o expediente,mui
tos médicos trabalham menos

do que deveriam. Para Possamai,
esta é uma questão que precisa
ser solucionada, mas é apenas
uma pequena parte do problema
que atinge o setor. "A carga horá
ria precisa ser respeitada e con

trolada por todos os profissio
nais, principalmente no serviço
público, onde a necessidade de

transparência é maior. Porém, se
colocar ponto eletrônico resol
vesse, teríamos implantado em

todos os postos de saúde já no

dia Iode janeiro. Precisamos de
um olhar muito mais abrangen
te", defende o secretário.

Um dos temores é de que ao

tomar uma medida unilateral,'
o sistema de saúde afugente
ainda mais médicos. "Causarí
amos um problema maior para
a população. Então, vamos ter

o controle, mas conjuntamente
com outras soluções", diz.

, Uma das dúvidas é se a exi

gência do cartão eletrônico será

capaz de aumentar aprodutivida
de dos médicos, já que eles traba
lham com número de consultas

pré-definidas, em média 16 para
4 horas de trabalho por dia.

PLANO Secretário Ademar Possamai estuda formas de controle do horário
de atendimento médico para evitar problemas, como a falta de profissionais

Especialidades
Fila tem sete

mil pessoas
Uma das preocupações de Pos
samai é equilibrar o atendimento
da atenção básica até chegar ao
especialista.A fila para consulta
avançada temmais de setemil
nomes. Para exames e cirurgias,
são cerca de 10mil pessoas
esperando. Sãomais de 1,5mil
pacientes aguardando por aten
dimento de um oftalmologista e

mais de 1.200 porum angiologis
ta Quantomais a fila anda nos
postos de saúde,mais afunila nas
especialidades. "Por isso digo que
o processo todo precisa ser revis
to. Estamos fazendo justamente
isso. Posso garantir que a fila já
está andando com uma velocida
demaior. Dentro de um ou dois
meses teremos números para
apresentar. Nosso projeto é deixar
de administrar doença, que é o

que acontece hoje, pará adminis
trar a saúde", garante Possamai.

Concurso e salários
estão sendo debatidos

Atualmente, 102 médicos, médicos. Mas este é um pro
divididos em 25 postos, atuam blema de todo país, que acaba
no serviço público em Jaraguá dificultando a atração de pro
do Sul, número insuficien - fissionais", avalia. Os próprios
te para atender a demanda. médicos e outros funcionários
Como meta dos primeiros 100 do setor devem apresentar um
dias de governo, a Secreta- relatório com sugestões ge
ria de Saúde deve apresentar rais ao secretário, envolvendo
até o fim de'março um edital não só a questão salarial, mas
para lançamento de concur-

.

também o controle de horas
soo A equipe de Possamai tra- políticas paramelhorar o aten
balha para saber quais são as dímento e tornar o serviçomais
maiores prioridades e quan- eficiente.
tos profissionais de cada área

precisam ser contratados. O
número deve ser superior a

20 médicos. Além disso, o se

cretário admite que a questão
salarial pa-ssará por avaliação.

O salário de um clínico geral
que atua 20 horas por semana
é de R$ 4.300, já de um médico
do ESF (Estratégia da Saúde da

Família), com 40 horas, chega a

R$ 12mil com a gratificação. "É
uma antiga reivindicação dos

"
A carga horária

precisa ser respeitada
e controlada por todos

os profissionais,
principalmente no

serviço público.
Ademar Possamaí,
secretário de Saúde

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

LICITAÇÃO N°: 13/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALI

BRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BANCADA E PROCESSO E FORNECIMENTO DE

PEÇAS PARA SUBSTITUiÇÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/2/2013, das 7h30 às 11 h30 e das 13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 5/3/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC ou no site: www.samaejs.éom.br. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

.

Ademir Izidoro - Diretor Presidente

LICITAÇÃO N°: 18/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TIJOLOS, TUBOS DE CONCRETO E ESCORA DE MA
DEIRA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/2/2013, das 7h30 às 11 h30 e das 13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 4/3/2013 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC ou no site: www.samaejs.com.br:Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

.

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

Ademir Izidoro
Diretor Presidente
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Equipe do urbanista Jaime
Lerner esteve ontem em

Iaraguá do Sul.Vieram
conhecer a realidade
domunicípio para, nas
próximas semanas,
apresentar algumas
sugestões e uma proposta
de assessoria à Prefeitura.

Cargo entregue
Responsável pelo
setor de Comunicação
da Secretaria de
Desenvolvimento

Regional há quatro anos,
a jornalista DeboraVolpi
(sem partido) entregou
o cargo, que vem sendo

cobiçado pelo PSD.

Segundo Debora, que
é proprietária de uma

empresa de assessoria
de imprensa, um dos

prinoípaís motivos é a

mudança de horário
de funcionamento das
SDR's, que a partir de
segunda - feira passam
a atender em petiodo
integral. A saída oficial
vai acontecer no
dia 25 deste mês.

Para torcida
Muitos servidores
da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
foram pegos de surpresa
com a ampliação do
horário de funcionamento
da estrutura. O
descontentamento
émaior porque as

Secretarias de Estado,
em Florianópolis, vão
continuar atendendo
somente emmeio

período. E como uma
coisa não funciona
sem a outra ...

Befis
Por unanimidade, a
Câmara deVereadores
de Corupá aprovou
a realização de mais
uma edição do Refis,
programa de recuperação
fiscal. Os contribuintes

poderão quitar impostos
municipais atrasados em
até 36 vezes. Segundo
o prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), a
previsão é de que
entre no cofre
cerca de R$ 1,2 milhão.

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

LegitilDidade
de uma gestão

Pelo menos 200 servidores da Prefei
tura de Jaraguá do Sul devem par

ticipar da primeira edição do curso de

"Normatização e Padronização de Roti
nas", marcado para acontecer no início
do mês de março. A intenção, segundo
a coordenadora da área, DeiseWischral,
é equipar a gestão pública com normas

claras. "O que acontece hoje é que mui
tas informações estão apenas na cabe

ça de algumas pessoas. Precisamos que
tudo esteja formalizado, com procedi
mentos pré-definidos", explica Deise,
que também coordenada o sistema de
metas implantado pelo prefeito Dieter
Janssen (PP). O objetivo maior por trás
da orientação é melhorar a qualidade
do atendimento à população. Segundo
Deise, o projeto faz parte do Programa
Nacional de Gestão Pública, que existe

há 20 anos, mas que até hoje é pouco
explorado pelos municípios brasileiros.

Entre os princípios da administra

ção pública está o da eficiência, embo
ra tradicionalmente a realidade mostre

que muitos gestores ignoram este va

lor, colocando a política como a grande
prioridade. E não existe eficiência sem

o aproveitamento da capacidade dos
servidores públicos, com exercício fun
cional sério, tecnicamente adequado e

eticamente comprometido com as ne

cessidades coletivas. A legitimidade de
uma gestão pública está condicionada
aos resultados que ela traz à socieda
de. Por isso a importância destas duas
frentes que vem sendo trabalhadas na

Prefeitura de Jaraguá do Sul, com metas

específicas e profissionalização dos ser

viços prestados.

"

DIVULGAÇÃO

Para gerar renda
Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação de Guaramirim,
Jaime de Ávila (PT), participou de encontro com integrantes dos grupos
de mães do município. Ávila anunciou que a Prefeitura vai ampliar os
projet9s voltados às mulheres, principalmente os cursos e oficinas.

Mais mudanças
Com ii. derrota nas eleições municipais, o PSD de Iaraguá do Sul vai passar por
mudanças que estão sendo negociadas com o diretório estadual. A intenção é de

que figuras como Alcides Pavanello e JairAlquini deixem o PSB para se filiar �o
partido do governador Raimundo Colombo.

Tarifa

podé cair
Integrantes da Comissão
do Transporte Coletivo
se reúnem na próxima
semana para avaliar o
trabalho desenvolvido
até agora. Em pauta, a
possibilidade de redução
do valor da passagem de
ônibus em Iaraguá do Sul.
A brecha encontrada para
possível redução de preços
está nos contratos de

publicidade firmados pela
empresa Canarinho, que
não constavam na planilha
de custos apresentada à
Prefeitura. A intenção de
Dieter Ianssen é revogar
decreto assinado no fim
do ano passado pela então
prefeita Cecília Konell,
que autorizou a empresa a

aumentar a tarifa em 8%.

Herança
de lado -

Ex-prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt (PMDB), lamenta
a.decísão do sucessor, Lauro
Frõhlich (PSD), de não renovar
contrato com o sistemaAprende
Brasil, do Positivo. "Isso é não

priorizar a educação. Paramim, os
professores elogiavam o método",
argumenta. Os livros para a rede
municipal custariam R$ 1 milhão
este ano aos cofres públicos.

Benefício maior
Segundo reportagem publicada
pelo jornal O Globo, Santa
Catarina é o Estado que paga o

mais generoso auxílio moradia aos

deputados (R$ 4.378), sem exigir
comprovante de pagamento de
aluguel e atingindo atémesmo
aqueles que possuem imóveis .

em Florianópolis. Um deputado
catarinense custa emmédia
R$ 130mil pormês aos cofres

públicos, incluindo salário de R$
20mil, auxílio-moradia, verba de
gabinete, e outras despesas, como
passagem aérea, telefone e aluguel
de escritórios políticos.

. Jogos Abertos
Embora a Prefeitura de Jaraguá do
Sul tenhamanifestado o interesse
de sediar a edição deste ano dos
JogosAbertos de Santa Catarina,
a possibilidade será descártada se
não houver participação do governo
do Estado na divisão dos custos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Substâncias do chã
verde e do vinho
tinto podem,barrar
o Alzheimer

oCORREIO DOpovo SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2013 '

Substâncias presentes no chá verde e no vinho tinto
têm o potencial de interromperum dos fatores responsá- ,

veis por desencadear a doença de Alzheimer, revelou um
novo estudo daUniversidade de Leeds, na Grã-Bretanha,
A partir de testes feitos em laboratórios, os autores da

pesquisa descobriram que a EGCG, uma enzima encon
tradano chá, e o resveratrol, presente no vinho, impedem
que a proteína beta-arniloide, associada à doença, se li-

FOTOS THINKSTOCK

gue às células nervosas do cérebro e provoque a morte

delas. Esses achados foram publicados nesta terça-feira
no periódico TheIournal ofBiological Chemistry.

A doença de Alzheimer é caracterizada por uma

acumulação anormal da proteína beta-amoloide no

cérebro. Juntas, essas proteínas formam um aglome
rado tóxico e pegajoso que se liga a proteínas pre
sentes na superfície das células nervosas do cérebro,
podendo prejudicar o funcionamento dessas células e

até leva-las à morte. Nessa nova pesquisa, a equipe de

especialistas investigou se o formato desses aglome
rados - se em formato esférico preciso ou sem forma
definida, por exemplo - interfere na capacidade de
eles se encaixarem nas proteínas das células nervosas.

Estudos anteriores já haviam indicado que uma en-:

zima encontrada no chá verde e o resveratrol, composto
presente no vinho tinto, têm a capacidade de alterar a
forma da beta-arniloide.

A partir desse dado, os cientistas formaram, em la-

• cirurgia,
videoendoscópica

facial

Dr. Marcelo Rudy
Cirurgião plástico

41 3310-0424
9952-1122

deoendoscópica a mais moderna aliada

para sua correção estética.
Trata-se de uma técnica muito me

nos invasiva e menos traumática do que
usadas no passado e consiste em cinco

pequenas incisões localizadas no couro

cabeludo, sob anestesia local e sedação.
Por estas pequenas incisões, o cirurgião
plástico, utilizando uma microcâmera e

outros instrumentos, realiza a dissecção
dos tecidos, enfraquecendo a forte mus

culatura dá expressão facial , elevando
as sobrancelhas e, quando necessário, o
terço médio da face.

A videoendoscopia facial com míni
mo trauma cirúrgico consegue suavizar
as rugas da testa, enfraquecer amuscula
tura glabelar e frontal, elevar as sobran
celhas e o terço médio da face e corrigir,
assimetrias .

'

-Muito comumente, esta cirurgia é re
alizada em conjunto com a blefaraplas
tia (cirurgia das pálpebras) e o laser. Os
resultados obtidos com estas cirurgias
combinadas representam uma melhor

correção destas estruturas contínuas o

que é, muitas vezes, indispensável.
Nas blefaroplastias retiramos o ex

cesso de pele e de bolsas de gordura 10-

E TRAUMATOLOGIA se

3370..0366 J 3370-1867
!Jtv, {)M/�/II, úlalfl
OI!§t<ir��iÍllêI GRJ,;....._

boratório, aglomerados de beta-amiloide e juntaram
essa substância a células cerebrais de humanos e de
animais. Depois, a equipe adicionou extratos de vinho
tinto e de chá verde em algumas dessas células. Segun
do os autores, quando as substâncias dessas bebidas
foram adicionadas às células, o formato do aglomera
do de proteínas beta-amiloide de fato se alterou. Além
disso, eles observaram que, com a forma distorcida,
o grupo de beta-amoloide não foi capaz de se ligar às
proteínas da superfície das células nervosas e, assim,
não danificaram tais células.

"Esse é um passo importante para aumentar nossa

compreensão sobre a causa e a progressão da doença de
Alzheimer", diz Nigel Hooper, coordenador do estudo.
"Não devemos pensar no Alzheimer como parte natural
'do envelhecimento, mas sim como uma doença para a

qual acreditamos que um dia haverá cura. E é por meio
de novas pesquisas como essa que desenvolveremosme
dicamentos capazes de barrar a doença."

calizadas nas pálpebras, pelas incisões
abaixo dos cílios, o cirugião plástico con
segue descolar e reposicionar os tecidos
da região malar ou "maçã do rosto". '

Com um laser de C02 faz-se uma

ablação da pele que varia de intensi
dade conforme o tipo de iJele e grau
de envelhecimento. Esta ablação causa

uma descamação intensa e, após al

guns dias de cuidados, surge urna pele
mais homogênea e lisa, com menos ru

gas, manchas e flacidez.
Obviamente que, com estas assócia

ções, tanto o tempo cirúrgico quanto o

tempo de recuperação são um pouco
maiores, mas ainda sim compensam
com um resultado natural e relativa
mente rápido.

Por tratar-se .de, um procedimento

minimamente invasivo, realizado sob
sedação e anestesia local, que tem dura
ção entre uma e duas horas, a alta hos

pitalar ocorre normalmente ao fim do
dia. Recomendamos um cuidado inicial,
com repouso nos primeiros três dias e
uso de analgésicos leves, pois é uma re

cuperação com pouca ou nenhuma dor.
As compressas geladas e drenagens lin
fáticas auxiliam no pós-operatório e o

pacientemuitas vezes volta às atividades
em menos de uma semana.'

-

Também é preciso lembrar que são

procedimentos que devem. ser feitos em
ambiente hospitalar ou' em clínica cre

denciada, sempre sob a supervisão de
um cirurgião plástico membro da So
ciedade Brasileira de Cirurgia Plástica

(SBCP)j M rte,wn- njlé<;l;c1q anestesíologista.

Sem dúvida, é cada vez maior a pro
cura de pacientes, mulheres e homens,
aos consultórios dos cirurgiões plásticos
para o rejuvenescimento facial.

Com uma maior aceitação da socie
dade, -as pessoas perceberam que não'
necessariamente precisam carregar em
seus rostos as marcàs, rugas ou sinais de
um envelhecimento facial precoce que
muitas vezes não condiz com a idade

cronológica ou psicológica do paciente.
Na verdade tudo que ele quer, é sentir
se bem ao olhar no espelho pela manhã,
não ter mais um aspecto cansado ou

uma face preocupada e pesada.
Portanto, não é somente para reju

venescer que a cirurgia plástica é neces
sária, mas também para harmonizar o

emocional e o físico.
Nos dias de hoje, queremos mais saú

de, qualidade de vida, tempo, energia,
juventude. Queremos sim, envelhecer

graciosamente.
A face, por sermuito complexa e pos

suir diversos orgãos e tecidos, necessita
de diferentes abordagens para obtermos
um resultado harmônico e natural.

As regiões da testa, sobrancelhas e

área dos olhos encontram naCirurgiaVi-
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aMUNDO DOS BRINQUEDOS
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,ParkAurora
Agendem! Neste domingo, dia 17, não podemos perder a
reabertura do Restaurante ParkAurora. Saborear aquela
comida, beber uma gelada e ainda curtir a paisagem
natural do local. Os caps, Fábio Hartwig e Sandra
Borchardt, estão com mil novidades. Anotado?

a
Suelen Lescovitz • interina

Salve!
Bom dia! Já estamos no fim

de semana e hoje é minha

penúltima coluna. Como passa
rápido.ládizia Cazuza: "o tem

po não para". Vamos à coluna,
pois hoje é sexta-feira, e sexta é
dia de muitos bebericas, come
ricos e de celebrar a vida inten
samente ao lado dos amigos e

da família. Vamos nessa!

FÉRIAS Agora oficialmente cidadão-americano, residente em Nova I�rque,
-

,.William Diego Bernardi, com sua sobrinha, familiares e o casal de amigos,
Maico Petry e Cynthia Bridaroli, no seu último dia de férias no Brasil

::I
EPIC
l:lOIW!CWll

Saint Sebastian
Hoje, todos os caminhos em Jaraguá do Sul levam a um único
local: a direção é o Hotel Saint Sebastian. Pois é lá que acontece o

grande evento que marca qs dez anos de um dos mais importantes
empreendimentos da construtora Pamplona. Nomes de A a

Zmarcarão presença. O fotógrafo da Revista Nossa, Mauricio
Hermann, estará presente. Depois a gente mostra tudo. Haja flash!

�.
IP L

�
_.

.'

�

- 08007025152
RUa Jose Jesulno Correia 1 300 - Industrial
Zeferino Kuklll,skl Mossoroncuoo SC

www.dipilcorn.br
1II1i11H11

3370...3242

Fiq_ e por
dentro

• A competente
dermatologista, Dra.
Marcia Galli, vem
recebendo muitos elogios

. pelo seu excelente
trabalho. Parabéns!

• A querida Ianete
Siqueira Kel prepara
os comes e bebes para
receber os amigos no

, próximo dia 19. Ela vai
comemorar mais um
aniversário! Viva!

• O super carro Sportage,
damarca Kia, é
considerado o melhor
utilitário do Brasil.
Confira amatéria na
Revista Nossa!

• Hoje à noite, na Lico,
quem anima o pedaço é o

DJAndré Heat.

suelen@revistanossa.com.br

MAURICIO HERMANN

r

BELAS Ingrid Rodrigues e Camila Tauany, no Madalena

Café Colonial
Amanhã, sábado, o restaurante e

confeitaria Beja Catarina volta com
tudo para servir o delicioso café
colonial. Anota aí: a partir das
lSh. Vai perder?

Balada
Hoje, sexta-feira, a badalada Upper
Floor abre as portas para receber a
galera agitada e alto astral da região.
A noite será embalada pela dupla
sertaneja Nicolas e Matheus. Até lá!

Garoto hi-tech
Depois de bater pernas nos states,
o empresário Flavio Vieira aterrissa

maquinado amanhã, em Jaraguá
do Sul. Na bagagem tênis, iPhones
e iPads de última geração.
Quem pode, pode!

FORMATURA
João

Guilherme
Moretti

Izidoro, tllbo
de Rosane
e Ademir

Izidoro, se
formaboje
no curso de

Engenharia
Civil pela
F'urb.A

colação de

grau será no
Teatro Carlos

Gomes, em
Blumenau, e o

jantar e baile
no Bela Vista

COW1try Clube

Leitoras queridas
As queridas IrondinaBortolini, Lurdes
Scheuer eMarlene Reis, consideradas
as tias queridas da família Lescovitz,
também acompanham a coluna
todos os dias. Valeu!

ARQUIVO PESSOAL

Esquecer é uma necessidade. A vida é uma
lousa, em que o destino, para escrever um
novo caso, precisa apagar o caso 'escrito.

Machado de Assis

Diretas
•A equipeViva com
Mais Saúde, comandada
por Cintia, Alberto e

Iérry. dá dicas de como
emagrecer e controlar
a ansiedade. Quer
saber mais? contato@
vivacommaissaude. com

• O casal mais que
querido, formado por
Rafa eMalu Rausis, anda
numa tremenda sintonia.
É de dar inveja.

• Abraço especial para
Dra. Daniela Brecht,
médica veterinária que
cuida muito bem dos
nossos bichinhos de
estimação. Thanksl

NÍVER A belíssima Gabrie� KuhI, tUba
de Laurinllo e Isolete, é a aniversariante

mais festejada de boje. Viva!
• Fiquem com Deus!

I
"

I
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Revanche dig I
Dás considerações quanto à "ocupação" que acontece no Ginásio
Arthur Müller no período noturno, há uma a ser destacada: se
não há cliente, não há prostituição. Qual seria na área o efeito
da aplicação de algumas câmeras de segurança e faixas no estilo

"Sorria, você está sendo filmado"? É sabido que vez ou outra

gravações desse tipo acabam vazando para a Internet, coisa que
certamente certos frequentadores da área não desejam.

DIEGO JARSCHEL

Auapaula Pellin, Karol Elizabeth Gielow,
Charles Lux: e Jean Stabelin. na Patuá
Music. Amanhã, os anfitriôes recepcionam o

público na abertura da temporada 2013 da

casa, em balada com dupla Dany & Rafa
.'

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

t--
.

.

__ .c. .. o ._-

-·-------------l
Vai rolar Sambõ IA notícia vem do promoter Jota Sacht, que está tocando a ImiI'as negociações para que role um show com a banda de I .

. pagode-rock - pop aqui em Iaraguá do Sul. Caso tudo ocorra
dentro do planejamento, o evento será no mês de abril.

t
I

I

I

Na agenda
Neste fim de semana, rola a primeira noite ativa de

domingo do London Pub em 2013. O retorno não

poupamunição, será promovida nova edição do evento

Mistura Sertaneja, apresentando oito músicos ao palco.
Confiram os detalhes na agenda desta edição.

ERICDELIMA

Eduardo Cabral e Deco
Almeida marcando

presença na Quinta

�������.. �.� ..����.��.. ��....
/

to
* Sacramentum Pub:Ambiente

muito bacanapra confraternizar
com os amigos com uma cerveja
sempregelada;
.Madalena:Melhor cardápio
da cidade e um dosmelhores
atendimentos, com certeza;

Villa: Os domingos
de sunsetsão

sensacionais, e
o atendimento
também é

. exemplarna casa.

Heloísa Iahn,
estudante de

Jornalismo,
19anos

ERlCDELIMA

Diego Tizock e Betinho,
rJg1ll"as responsáveis por
manter o atendimento da

Contraria do Churrasco como

um dos melhores da cidade
.....................................................................................

Gustavo

Henrique
Franzner
Maase
Camila

Brand.alyse
. na·

balàd.a de
reabertura

daThe

WayClub

Colecionadóres de Vinil
Amantes da bolacha prestem .atenção e preparem
suas relíquias! Mr. Kélson e equipe do Blackbird Bar
mandam avisar que em março rola o 10 Encontro de
Colecionadores deVinil da cidade. Ainda sem data

específica, por hora apenas ocorrem as chamadas
a quem deseja oportunidade para expor, vender ou
trocar peças. Publicaremos aqui, éonforme forem
aparecendo as novidades.

Hoje à noite
.

• 22h - 17h - HipHop Deluxe / DIAndré Heat /Warmup com

Will Pereira
-

Local: Licoreria 147 3373 4845

• 22h - Discotecagem rock.com DI Sérgio Paralelo
Local: Blackbird 147 3275 2398

• 22h - Sacra-Feira / Shaw com Rordák
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

Sábado 16/2
• 22h - Moam Dose Dupla / Shaw com a bandaMoam
Ceuntry e Ney Soares
Local: MoamArt n' Music, em Ioinville 147 8411 7001

• 22h - Pocket Shaw com Club /2
Local: Blackbird 147 �275 2398

• 22h - Música aoVivo I Shaw com Homem Banda e SuaMina
Local: Saeramentnm Pub 147 88,321524

• 22li - Reabertura 2013 I Shaw comDany & Rafa /Warm UP
comDI Léo Silva / Elas free até as Oh

L0Cal.: PatuáMusic J 47 3054 0800

Dom.ingQ 17/2
.16h - Sunset noVilla com DIs Leonardo Silva e Marica
Morno
'Local. Villa Restaurante e Choperia 147 3275127.7

• 22h - Domingos deVerão / Sertanejo com Nicolas &
'\ , Matheus e Pagode comMarcinho Doãn

Local: MoomArt n' Music, em Ioinville 147 8411 7001

• 22h - Mistura Sertaneja I Shaw com músicos Fernando
Lima, GabrielBorges, Alvaro &Mateus, Clelton &Thiago e

BIber & Lucas I DIDiego Feller / Elas free até as 23h
Local: London Pub 147 3055 0065

CONTATOS e OUTRASOpÇÓES:AnibaMexjcanBar· 33711160/Confraria doChunasco - 3275 1449 f EspaçoOca - 3370 9160 1 lheUvingRestaurante· 3376 '18221LondonPub- 3055 00651
(aChaçarjaÁguaDoce- 3371 8942/Ucoleria- 3054 0855/MadalenaChoppeColÍnl>a - 3055 30591MovingUp- 9966 66911Mr8eef- 9608 21661PatuáMusic - 305500641

RoomMusic&Arts·Q6541373/SaaamentumPub- 8832 1524/1heWayOub-B433 00831UpperFloor- 9915-22391OivinoOub - 96444767NdlaRestauranteeOioperia - 3275 1277

l _ �'ki:,4'", l�lJjUIQi;�)cT.�fMIi(iiD' _"' �S�'ii ...t;j",J.;a1;J�t.tiJt'.it.,L.'Cl�f"J�i.� i�,,"'ldjl�{�_._�· l�,t1:Ji[j .:ki'=l"'
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era tão legal ser livre. Ainda mais quando
não se tem pique para aguentar cinco
dias de folia e não se está tão em forma.

Principalmente quando Moacir percebeu
que não pegou todas asmulheres que ele
imaginou que pegaria e que a únicamulher

que foi atrás dele foi um travecão que entrou
na cabine errada e, meio que à força, seduziu
Moacir.
Claro que os "muito amigos" filmaram tudo
e o vídeo já está bombando na internet.
Moacir pensa que seria uma boa ideia

ligar para Matilde e dizer que tudo aquilo .

não passou de ummal entendido, que ele
ficou "meio fora de si" com a pressão do
casamento e que eles deveriam apagar
aquele episódio da vida deles.
-Alô?
- Alô, Tidinha? É o Cid, Que saudades
eu senti de você, meu amor! Tidinha, eu
percebi que o amor é a maior forma de se

expressar a liberdade.Vamos voltar a ser

aquele. casal apaixonado!
- Sei lá, Moacir. Acho que tenho que assistir
mais uma vez o vídeo: "Moacir, o folião
espadachim" antes de te dar essa resposta.

Clique
animal

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

Harghus, da raça Boxer, tirando uma onda com o chapéu de
palha do Maneca. E Madona, também da raça Boxer, intrigada

com a borboleta. Um a�ração de Danuza e Pablo!

15/2
• Aldair (Principal Calçados)

Alida Marquardt
Aurelio Jose Rosati

Cecília Stenger Sanches
Clara Zamboni Alves da Silva

Dalva Rontani

DanieleA. Jalénskí

Edeniar Dumke

Edilene Álbuns
Gabrielia Araújo
GIJilherme Fontana

Helena M. G. Prochnow

Henrique 11ago Fodi

Irani Ap. Ansini
Ivete Krueger
Jackson Decker

José Carlos Rahn

Karoline dos Anjos
Laion F. de Araújo
Leno A. Nagel
Léo Gustavo Ristou

Luis C. Koepp

Mairon de A. Nagel
Mara Hening
Marilda Santos

Marineusa T. da Silva

Norival Viebrantz

Ronaldo J. Limberger
Sandro Voltolini

Sérgio Alberto Martins:

Teodoro J. de Castilho

Vanderlei Avila

William R. F. Oliveira

CrônieaJoão Chiodini,
escritor

.

escritor@joaochiodini.com.br

Acontece que na quinta-feira, véspera
de Carnaval, Moacir sentou-se "cara

a cara" comMatilde, sua noiva, e iniciou
uma conversa:
- Matilde, precisamos conversar.
- O que foi, Cicí, algum problema?
- Sim. Tem um problema, sim.
- Ai, Cicí, você tá me assustando. O que
aconteceu?
- Em primeiro lugar, Matilde, eu detesto
ser chamado de Cicí. Isso fere minha
masculinidade, entende? Depois, quero
dizer que não dá mais.
- Não dá mais o quê? M-O-A-C-I-R?
- A gente! A gente, Matilde, Não dámais pra
continuar.
- Não dá mais pra continuar é o cacete,
Moacir! Nós temos um casamento

marcado. Entende isso?
- Eu sei, mas infelizmente...

.
- Infelizmente uma pino ia, seu cachorro!
Quem é?
- Quem é o quê?
- Quem é a vagabunda, Moacir? Há quanto
tempo vocês estão juntos?
- Não tem vagabunda nenhuma, Matilde. É

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
• ARCOPLEX 1
• As Aventuras de Tadeo - Dub. -14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 2
• De Pernas pro Ar 2 - Nacional - 19:30
• Detona Ralph: Dub. - 14:20
• Jack Reacher - O Último Tiro / Leg. - 18:30, 21 :00
• ARCOPLEX 3
• João e Maria: Caçadores de Bruxas - Leg. -14:10,16:00,17:50,
19:40, 21 :30

Novelas
LADO li LADO - GLOBO - 18H

Berenice conta a Constância que Elias estudará na escola do morro.

Padre Olegário aconselha Alice a esquecer Jonas. Alzira, mãe de Diva,
chega ao teatro, e Frederico e Mario demonstram não gostar da surpresa.
Guerra diz a Edgar que ele e Laura estão com ciúmes de Ferreira e Helo
ísa. Elias está com medo de encontrar Albertinho. Constãncia afirma que
aos poucos resgatará Elias. Albertinho acusa Zé Maria de envenenar Elias
contra ele. Afonso encara Albertinho.

.

GUERRIl DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Veruska observa Roberta guardar a chave de Vitória e avisa a Nenê.

Roberta afirma que Charlô é apaixonada por Otávio. Felipe não dá aten

ção a Carolina. Kiko tenta tirar Nando do estúdio. Nenê e Veruska vão para
o aeroporto. Roberta procura Nando no estúdio de Fábio. Analú acorda
e se apressa para tentar ajudar Nando. Felipe entra em pânico com a

decolagem e Carolina disfarça o riso. Juliana pensa em Nando. Analú leva
Ulisses e Zenon para o estúdio de Fábio. Kiko e Nando chegam ao beco.
Roberta, Vânia, Analú, Ulisses e Zenon seguem para o local da armadilha
de Kiko. Nando briga com os capangas. Todos chegam ao beco e ajudam
Nando. Durante a briga, Ulisses desmaia nos braços de Vânia. Charlô
aconselha Juliana a se declarar para Nando, Felipe teme ficar no mesmo

quarto que Carolina. Roberta decide adiantar seu casamento com Nando.

SIlLVE JORGE - GLOBO - 21H
Morena e Waleska não conseguem enganar Wanda. Bema pede para

desabafar com Lívia. Morena garante aWalllska que não vai deixar que nada
aconteça a seu filho. Pescoço mente para Delzute para não trabalhar. Theo
e Márcia se beijam. Helô fica animada por continuar investigando o caso de
Aisha. Lívia manda Wanda não pensar em se envolver com Mustafá. Érica es
tranha o comportamento de Márcia e comenta com Julinha, que tenta disfar
çar. Celso e Antônia assinam o divórcio e reclamam de compartilhar a guarda
de Raissa. Márcia fala para Theo que Érica voltou para o Rio de Janeiro. Érica
e Celso se beijam. Rosângela comenta com Morena que esteve na casa dela.
Helô confidencia para Ricardo suas suspeitas contra Lívia. Márcia conta para
Érica que ela e Theo se beijaram. Áurea diz ao filho que Márcia está inte
ressada nele. Sheila vê Lívia na TV e decide falar com Lucimar. Stenio não

consegue proibir Drica de dar uma festa. Lucimar fala para os repórteres que
Lívia não quer contar sobre o paradeiro de Morena na Turquia.
• o retnIIIlO dos capitalos é de ...............Wdade das emissoras.

A-Ia-Ia-olt
algo do âmago do meu ser. Ser livre!
- Livre?
- Isso. Minha não natureza não é termeu

coração .domado. Sou um homem do
mundo. Matilde, começando a chorar,
começa a jogar coisas no Moacir, que vai
saindo de fininho,
Ela ficou com o coração partido, abraçada
em seus travesseiros, derramando um
oceano por seu amor que foi embora. Seu
futuro feliz, com um marido dedicado ...
JáMoacir... Moacir embarcou num cruzeiro

Ela ficou com o coração partido,
abraçada em seus travesseiros,
derramando um oceano por seu

amor que foi embora.

de Carnaval com dois amigos. Open bar.
Tchutchuquinhas. Piscina. Festa 24 horas
por dia. E livre! Um homem livre.
Acontece que, na quarta-feira, depois do
Carnaval, Moacir voltou para a vida real. Não

-\

! '
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, CABANA ClJLT

Quando fiquei sabendo, por
intermédio de amigos, que haveria o
shawdo Iamiroquaí em Florianópolis
no domingo, dia 10. Eu eminha
namorada, como grandes fãs que
somos, e junto demais cinco amigos,
compramos os ingressos na hora,
para garantir o lugar num show com
certezamuito concorrido. Com os

ingressos garantidos, combinamos
de sair cedo de Iaraguá do Sul, para
aproveitarum poucomais do dia em

Floripa, que não é nadamal. E assim
fizemos. Acordamos lá pelas 8h30 da
manhã e, tomo combinamos antes,
nos encontramos numa famosa
confeitaria de Jaraguá para tomarmos
um daqueles belos cafés e partimos
rumo à IlhaViagem tranquila, mas
cheia de ansiedade pelo fato de
estarmos indo a um showque com
certezamarcaria a vida de todos que
estavam naquela trip.
Chegando lá, atempo nublado e

com algumas pancadas de chuva
não agradoumuito, mas, pra
ser sincero; isso não estavame
incomodando em nada, pois a única
coisa que eu queria era que o tempo
passassemuito rápido até ahora de
abrir a bilheteria para retirarmos os
ingressos que havíamos comprado
pela internet.
Finalmente chegamos ao Devassa
On Stage, Iurerê Internacional, local
de remada dos ingressos e do shaw.
Descendo do carro, escutamos o que
seria o começo da passagem de som
da banda. Retiramos os ingressos
e procuramos alguma fresta para
ver alguma coisa do ensaio, mas era
impossível, estava tudo fechado. Foi
quando eu vi uma van chegar e ir
ate a parte de trás da casa de shaw.

Fomos lá e achamos uma entrada

para a parte de trás da casa, que
estava sem segurança, parecia que
estava aberta pra nós. Entramos e

assistimos a passagem de som perto
do palco, vendo a banda de cima

pra baixo, melhor impossível. Só
faltou um detalhe: não vimos o Iay
kay, vocalista da banda, antes do
segurança nos retirar de lá. Mas com
os ingressos namão, isso também
estava garantido: ia ver a banda
completa, tocando pravaler e só
faltavam algumas horas.
Chegando omomento de abrir os

portões da casa, já estávamos na
fila, esperando ansiosos. Entramos
e fomos direto pro bar, pois a boca
estava seca, se é queme entendem.
O show começou por volta de
meia-noite e foi uma explosão
total. Muitas cores, efeitos visuais e
som com uma qualidade incrível,
exatamente o que esperamos de um
show internacional. Mais de 20mil

pessoas cantaram todas asmúsicas
-

e pularam sem parar até o fim da

apresentação, que teve seu auge
nasmúsicas Cosmic Girl e Traveling
WithoutMoving. Com certeza, todos

-

.

que foram não se arrependeram,
pois viram um som de altíssima

qualidade e sem erros. Bom, você
percebe que o show foibom olhando

pras pessoas que estão saindo e vê -

um sorriso imenso de orelha a orelha
na cara de cada um.
Afinal, era isso que todos esperavam

.

e foi isso que todos receberam:
uma demonstração perfeita de arte,
música e entretenimento.

Por Rafael Verch

o

O Sacra, como é carinhosamente conhecido, bar
dosmeus amigos Depiné, Acássio eMada, teve uma B.

grande sacada quando implantou nas quarta feiras, o .��
. "Palco Aberto". O Palco Aberto nada mais é do que uma

oportunidade de você,músico, dar uma canja e poder compartilhar o
seu talento ou a falta dele (rsrsrsrsr) com a galera. Mas isso não é omais

importante, o que valemesmo é dar essa oportunidade paramúsicos
locais se apresentarem semmuita frescura e é nessas condições que
você descobre os talentos de verdade. Como diz o ditado popular: "só se

descobre talentos gerando oportunidade.Valeu, Sacra!

.

®

IDIOMAS Ione
o jeito inteligente de aprender inglést

(47) 3371-7665
www.thesmarloneidiomas.com.br

afellãnnento@ mmanoneúfianl'atMnnJrr
lIIIItb&$martonefdí®l�

No próximo dia 21, quinta-feira, a companhia teatral JeováNissi apresenta
peça que abordavários fatos que acontecem em relações humanas e
cristãs, como violência doméstica, uso de drogas, prostituição, miséria,
pobreza, descompromisso comDeus e a Igreja O texto é narrado pelo
personagem principal, dito como oAcusador, o Diabo (Caique Oliveira),
que acusa todos aqueles que seguem o caminho pecaminoso de uma
forma sarcástica,misturada com humor negro.Apesar de ser um drama

. trágico-impactante, foi aceito pelosmais diversos públicos e idades. O
ingresso custaR $30 (inteiro) eR$15 (meia). RolanaScar, às 19h30.

Agenda
---,---- � -

./ HOJE
• RORDAKACÚS_TlÇ,O _

sae���ub-22h
-. D1SCOTECAGEM ROCK

Blackhl;ct Bar - 22h

--�-

./ AMANHÁ
� HOMEM BANDAE SUAMINA

SaeramentumPuh - 21h

r . BANDATRMUM
.

LicolJar - 23h

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

tamlDtisch
in Pomeeode

Bald ist eswieder soweit, ein Sommerbierchen in der Nãhe
zu geníeâen. In diesem Iahr passiert der 12. Starnrntisch in
Pomerode, es ist am 23. Februarvon 09 bis 17 Uhr. Nochein paar
Tage, aberman kann es schon in denTerminkalender eintragen.

Lach'lDit

Witz 1:
Beim Examenwird derMedizinstudentgefragt:
"Was ist das beste Schlafrnittel, ihrerMeinung nach?"
Antwort des Studenten: "Das Bett!"

Witz 2:

.Gefãllt IhremMann eigentlich den neuen Posten in der Brauerei?"

.Undwie! Er nirnrnt sich sogar jedenAbend noch
-

Arbeitmit nach Hause!"

Witz 3:
Der Gast ruft den Kellner:
.Kõnnen Sie mir bitte sagen, was die Fliege
in meiner Suppemacht?"
Der Kellner sieht ein Moment auf den Suppenteller
und sagt dann ganz ruhig:
.Ich meine, sie schwirnrnt!"

Das Weite liegt 50 oab.

Frauenkirche, Dresden

Nicht immermuss derUrlaub
weitwegwoanders sein.
Das Innenland selbstmal
kennenlemen ist doch ebenso
sehenswert. Und diese Idee gefiel
FabianKuntz besonders gut
Fabian ist ein 21-jãhriger
Student aus der Nãhe von
Landau und studiert in
Karlsruhe. Er hat 80 Stãdte in
nur 30 Tagen in seinem Land,
Deutschland, kennengelemt.
Mit einem 30-Tage-Ticket ist er
mit dem Zug in alie deutschen
Grolsstãdte gereist.
Für ihnwar das schõnste Gefühl,
dass er eigentlich überali zu
Hause seirrkõnnte, Manmerkt
zwar kleine Unterschiede, aber -

das deutsche Lebensgefühl
ist sem ãhnlich, sagt er. Noch
dazu fand er es einfach cool,
Deutschlandmal richtig
kennenzulemen.AmAnfang
stand die Route noch nicht fest,
erwollte eigentlich spontan
reisen. Er ist einfach in einen
ICE-Zug gestiegen und zur
erstenStadt gefahren, erwusste
überhaupt nicht genau, wo er
übemachtenWÜIde.
Ais Erstes hat er immer
versucht, sich in dem neuen

Ort zurechtzufinden, und
dann suchte er diewichtigsten
Sehenswürdígkeiten auf.

.

Eindrücke über die Leute vorOrt,
über die Landschaften, über die

bisschen lernen
"Jemandem die Daumen drücken"

Es ist einAusdruck in Deutsch,
sehr gebraucht, und damit
mõchte man jemandem
Glückwünschen. Auf gut
Portugiesisch: "apertar os
polegares para alguém". Es
gibt zweiVersionen für den
Ursprung des Ausdrucks. Die

erste ist, den Daumen in der
Hand tu verstecken war
ein Zeichen der Barrnherzigkeit
für die Gladiatoren im alten
Rom. Die zweiteVersion
ist, dass der Daumen als
ein rnagischer Finger galt,
wenigstens imVolksglauben.

bis dann unbekannten Stãdte
und ihre bunten Seiten, und über
Geldausgaben bereicherten seine
Erfahrungen besonders.
Sein eigenes Heimatland <

besserzu kennen fand er
-

sehrwichtig und er bereut es
sicher nicht, denn er hat die
Intensivreise geschafft, die
Liste mit den 80 Stâdten. Die
schõnen Momente und alies
drum rum hat erin einem

Blog festgehalten. Mõchte
mancher es hier in Brasilien

ausprobieren, müsste man
doch schon mehrere Tage
einplanen, denn schõn wãr's
auch. Mehr in seinem Blog:
http://www.fabian-kuntz.de

Nota de Agradecimento

A família IVANIR TODT,
consternada por seu fale
cimento no dia 11 de feve
reiro de 2013, aos 49 anos,
convidamos a todos para
missa de sétimo dia, a ser

realizado as 19h, na Igreja
Matriz São Sebastião, Cen
tro, do dia 15/02/2013.

\
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Previsão do Tempo

Sensação de
Ensolarado I�síável Parcialmente

ar abafado Nublado

Nebulosidade variável
em se, mais encoberto e "' �,

com chuva pelamanhã
Nublado Chuvoso Trovoada seada

no Litoral Norte e Planalto Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Norte. Entre a tarde e noite Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%),
»

O calor intensifica núcleos ·6h Norte 2km/h 61

de instabilidade e causa
' ·9h Norte-Nordeste 1km/h 60

pancadas de chuva, típicas
• 12h Norte-Noroeste 1km/h 48
• 15h Oeste 1km/h 30

16mm

de verão. Temperatura em ·18h Norte-Nórdeste 1km/h 28 80%
de possibilidade

elevação. ·21h Leste-Nordeste 3km/h 39 de chuva,

Humor
Dinheiro não traz felicidade
o juiz disse:
- Além de você roubar dinheiro, você também roubou câmeras digitais,
celulares, televisor, joias, relógios 'etc.
- Por que fez isso?
E o ladrão cara de pau respondeu:
- Porque só o dinheiro não traz felicidade!

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 22°C
MÁX: 29°C

DOMINGO
MíN: 22°C
MÁX: 31°C

,4,1

SEGUNDA
MíN: 23°C
MÁX: 32°C

Sã. Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 7h15: 1,2m • 5h19: 1m
• 20h26: 1,2m • 1lIh06: 1m

e MINGUANTE 3/2 • Baixamar • Baixamar
• 11 h02: O,2m, • 9h09: O,2m

e NOVA' Tábua
• 23h56: o,5'ní' • 21 h51: O,4m

10/2 das marés llajai Imbiluba
•.Preamar • Preamar

e CRESCENTE 17/2
• 5h04: O,9m • 3h23: O,6m
.17h46: 1,lm • 16h02: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 25/2
• 9h12: O,2m • 8h11: O,3m
• 21 h53: O,3m ·22h41:0,3m

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. A atriz norte-americana Jane; de liA Sogra" / Sím

bolo de quilograma-força
2. Instituto Nacional de Propriedade Industrial! Peça" 2

das armas de toga para auxiliar a dirigir a pontaria
3. O símbolo químiCO do níquel! (Pop.) Dar palpite
4. Comover! União Europeia
5. Mosca verde da carne
6. Terra inculta ou abandonada
7. Repor (o exército) em condições de combate
8. (Buli) Cão de combat€ de grande força e energia,

nascido do cruzamento entre várias raças de ter
riers I Máquina de tecelagem

9. Pessoa intensament,e admirada, que é objeto de

veneração I Contração de preposição e advérblo
de lugar

-'

10. Ficam no meio do.. meio f Juízo falso
11. Conjunto de documentos relativos a uma pes

soa, a um processo, reunidós numa pastai Mi- 10

nistério Público
12. As iniciais da pintora Malf�tli (1896-1964) / 11

Indivíduo que alardeia, ridiculamente, a sua mas-

culinidade 12

13. (Fig.) Espírito de lula / Apresentaração, atitude 13
contra alguém ou algo.

VERTICAIS
,1. O jogo decisivo / Comover
2. Veículo motorizado para transporte urbano e ínte

rurbano de passageiros / A língua de uma nação
3. As letras separadas pelo O / O ato de ajustar, en

direitar
4. Processo de depuração do sangue de suas es

córias e impurezas / (Pop.) Pessoa que revela
lentidão na maneira de pensar e agir

5. Dá-lhe a mão quem se rende às evidênci.t's
6. Superfície de um Quilõmetro Quadrado / Soldado

recém-incorporado
7. (lngl.) Estojo que abriga um conjunto de peças /

Aparelhado, munido! As iniciais da atriz Perissé
8. Unidade de medida de um ângulo / Palmeira com

estípe e pecíolos de que se extraem fibras para
obras trançadas / Camada de tinta ou cal

9. Seguir pelo Cheiro / Mandar com autoridade.

2 8
'

9-3 4 5 7

3

• -

/

II
II

'1/1 \

II

•
•

4

5

6

7

8

9

100Wi
'1e!aJll� '6 -'O?VII '.,el 'noJ!') 'S �H 'oReUiJ\! 'l,� 'L 'oooH 'OJ.�IW '9 'HfJ9jllWIOd 'S
'ews01 'OSIIOIO '� 'opao\! �N 's '.WO'PI 'sn'l!UO 'l �opald\f 'leul, '� :SI\fJI.llI3A

•

'lodO 'ebeH '�� 'og40"W '�W
'G� �W-'�,ssoG 'U '01J3 '13 'O� '!BO 'OIOPI'6 JRal'«d 'S, 'mwJ.a� L '.�"wsas '9
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ElDissão de carteiras

Estado agendamutirão de serviços
Uma força-tarefa
programada para
a próxima semana
vai aliviar demanda

por documentos

JARAGuÁ DO SUL

Débora Remor

Quem precisou fazer a car

teira de identidade ontem,
encontrou um atendimento
mais ágil na Delegacia Regia"
nal, em Iaraguá do Sul. O único
funcionário que faz este traba
lho ganhou o reforço de outros

quatro agentes, que vieram de

Florianópolis para ajudar a ali
viar a demanda das cinco cida
des da região. A próxima força
tarefa do setor deve acontecer

na próxima quarta-feira, dia 20.
"Onde há falta de pessoal,

buscamos realizar esta força-ta-

REGISTRO Alberto Krüger levou a pequena Lara para fazer a identidade

refa. Em dezembro e janeiro o

problema se agrava, quando as

prefeituras entram em férias e

a população procura o setor de
identidade de Iaraguá do Sul",
explicou a responsável pela

força-tarefa do Instituto Geral
de Perícias,Maria Graça Perico.
"Como a identidade é um do
cumento de cidadania, que dá

origem a todos os outros, sem

pre há uma grande demanda."

Transporte público
Revolta contra a passagem e o serviço
Cerca de 200 manifestantes

protestaram no final da tarde de
ontem contra o preço cobrado

pelas passagens de ônibus em

Jaraguá do Sul. Com cartazes,
apitos e caras pintadas, eles per
correram o trecho entre o Termi
nal Urbano até a praça ao lado da
Câmara deVereadores.

Segundo a organizadora deste
terceiro protesto contra a tarifa,

Giovana Bongiovani, o objetivo é
chamar a atenção da população
e dos governantes do municí

pio para a qualidade e preços do

serviço prestado. "Na terça-feira
vamos entregar uma petição. na
Câmara, e ofícios na Prefeitura,
para o Dieter (Janssen, prefeito) e
também para a empresa (Viação
Canarinho)", informou.

O prefeito Dieter Janssen disse,

através da assessoria de imprensa,
que achalegítima amanifestação e

que a atual administração trabalha
em ações para melhorar o serviço
do transporte público. Unia

J
das

ações realizadas' é a implantáção
dos corredores de ônibus. Segun
do o prefeito, esse sistema reduzirá
os custos de manutenção da frota.
Com isso, haverá. possibilidade de

redução no preço da passagem.

A pequena cidadã Lara

Cristina, de um ano e três

meses, chorou um pouco en

quanto os dedos eram pin
tados

.

para cadastrar as di

gitais' na manhã de ontem,

mas o pai aprovou o esforço.
"Foi tudo muito rápido e fomos
bem atendidos", elogiou Alber
'to Carlos Krügér, Para cada ca

dastro no sistema, o agente de

polícia leva em média 25 mi
nutos. Entre a digitalização dos
documentos, fotos e impressão,
a carteira de identidade fica

pronta em dez dias.
Atualmente, trabalham no

local dois estagiários e um fun
cionário, mas o ideal seriam cin
co pessoas, sendo três no aten

dimento direto e outras duas na

digitalização de documentos.
"Em março ou abril devem ser

chamados novos estagiários",
afirmou Maria Graça, "mas até

que o problema da falta de pes
soal não seja resolvido,mas con
tinuar fazendo esta força-tarefa
nas regionais." No próximo dia

20, a equipe volta a Iaraguá do
Sul e vai atender das 8h às 18h,
sem par� para o almoço. Não é

preciso retirar senhas.

PROTESTO Mobilização aconteceu no rmal da
tarde de ontem no Terminal e na Câmara /

\

I
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AFP

Passado

As difíceis histórias
,

de antes do futebol
Jogadores lutavam apenas por um futuro
melhor para a família e superaram barreiras

JARAGUÁ DO SUL familiar. Filho de lavrador pobre,
o já aposentado goleiro Marcos,
ex-Palmeiras, chegou a traba-

OSOnhO de milhões de ado- lhar em uma usina de açúcar
lescentes é ser jogador de para colaborar com as finanças

futebol. Muitas vezes, a escolha da casa. Considerado um dos
tem o intuito de buscar umavida jogadores mais caros da histó
melhor para a sua família e des- ria do futebol, o atacante Hulk,
ta forma muitos jogadores con- do Zenit, é um grande exemplo
quistaram o sucesso nas suas \ desta superação. Iniciando como
carreiras profissionais. Cam- auxiliar de açougue, o atacante

peão da Copa do Mundo e atu- sonhava em alcançar o status de
almente no São Caetano, o meia .Romário e acabou conseguindo.
Rivaldo provém deste passado Revelado na base do São Paulo

indigesto. De família humilde, e atualmente brilhando no Grê
vendia doces e doutrinava galos

.

mio, o atacante William José
.

de rinha paraajudar no sustento teve que deixar o trabálho de

Agência Avante!

feirante para almejar o sonho de

jogar futebol. Exemplo, da mes
ma perseverança dos brasileiros
ocorre também na Argentina.
Ídolo do Internacional, o meia
Dátolo iniciou como entregador
de pizza, em Buenos Aires. "Tive

que conciliar trabalho e futebol,
mas tenho o reconhecimento
de ter evoluído e mantido o que
eu sempre fui na minha vida",
comentou. Dátolo. Com histó
rias surpreendentes, o esporte
é capaz de modificar a vida das

pessoas. Talvez, neste fato esteja
a grande magia do futebol.

"Tive que conciliar
trabalho e futebol",
comentou o méia

argentino Dátolo.

DMJLGAÇÃO

SUCESSO All-Star'Game é o segundo evento mais esperado pelos american�s

Basquete,

Abola vai quicar no Toyota Center
Após o Super Bowl, o evento to, estão o show de enterradas e cias confirmadas. A equipe do

mais aguardado pelos norte- os arremessos cronometrados Oeste será composta por Kobe
americanos é o All-Star Game, da linha de três pontos. O ápice Bryant (Lakers), Dwight Howard
que inicia na noite desta sexta- do encontro será o duelo entre (Lakers), Kevin Durant (Oklaho
feira, no Estádio Toyota Center, os melhores jogadores das Cori- ma), Blake Griffin (Clippers) e

em Houston, Sucesso em todas ferências Oeste e Leste. Com a Chris 'Paul (Clippers). Ng lado

as edições anteriores, o espetá- ascensão dos brasileiros nos Es- Leste, os selecionados foram Le

culo contará com a presença dos tados Unidos, Anderson Varejão Bron Iames (Miami), Carmelo
melhores jogadores de basquete e Tiago Splitter estiveram cota- Anthony (Knicks), Kevin Garnett
da principal liga do mundo. En- dos para participar deste shaw, (Boston), DwyaneWade' (Miami)
tre os diversosatratívos do even- 'mas acabaram sendo ausên- e BrookLopez (BrooklynNets).

DETEBMlNAÇÃO HuIk supera passado de

miséria e preconceito para brilhar_-Da Europa

Basquete
Leandrinho
foradaNBA
A boa sequência de jogos

do brasileiro Leandrinho na

NBA foi interrompida preco
cemente. Com rompimento
nos ligamentos do joelho es

querdo, o brasileiro fará cirur-
.

gia e está fora da temporada.
Entretanto, o desempenho
agradou o Boston, que deve
renovar o vínculo contratual,
"Nós amamos o Leandro", de
clarou Danny Ainge, diretor
dó Boston.

UFC

Pezãoquer
vingança,

Após triunfar contra o ho
landês Overeem, Antonio Sil
va, o Pezão, foi confirmado
como desafiante ao cinturão
do americano Cain Velas

quez. "Conquistar o cintu
rão é o sonho dê todo atleta.
O cinturão da categoria vai
voltar para o Brasil", afirmou
Pezão. O último detentor do
título foi o catarinense Junior
Cigano, que acabou sendo fi
nalizado porVelasquez.

Atletismo

Pístoríus em
escândalo
Primeiro da história a com

petir nas Olimpíadas e Para

límpiadas, o atleta sul-africano
Oscar Pistorius está envolvido
em uma grande enrascada,
Ele é apontado como o assas

sino da sua namorada, Reeva
Steenkamp, morta na última

quinta-feira. Sem provas con

cretas, apolícia estuda diversas
possibilidades. Inclusive, que
Oscar tenha confundido sua

namorada com um bandido.

Automobilismo

r Emoção na
Fórmula1
Nas últimas temporadas,

a Fórmula 1 tem sido critica
da por resultados previsíveis,
mas neste ano a história não

deverá se repetir. A Pirelli,
fabricante de pneus, modi
ficou o padrão dos materiais

que deverão se. deteriorar
'com facilidade no decorrer
das corridas. Desta forma,
forçarão a utilização dos pit
stops e uma organização tá
tica por parte das equipes.

1 _Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UFC em Jaragua

Evento'internacional
mais perto da cidade

afirmou Alessandro Martins,
Gerente. de Projetos da autar

quia. "Após a visita, os dirigen
tes do UFC averbaram uma

, pré- res�rva para utilização do
vista Tatame, especializada na local, mas não entraram em

área, crava em sua última edi- contato posteriormente para
ção que a Arena Iaraguá será o efetivar a reserva", completou.
palco do encontro entre Vitor Caso se confirme a realiza-.
Belfort e Luke Rockhold, no dia ção do evento em Iaraguá do
18 de maio, pelo UFC Brasil. Sul, a cidade ganhará projeção

.

Gestora do equipamento, internacional. Também' terá
a Fundação Municipal de Es- um incremento significativo na

.

portes afirmou que nada foi economía, em diversos setores.
definido até o momento, mas Com o prestígio vivido pelo es
acrescentou informações que porte no momento, o evento
empolgaram os fanáticos pela atrairia turistas de diversas par
modalidade. "Há vinte dias tes do Brasil ao municipio.
recebemos uma comitiva do Além disso, serviria como

UFC, que realizou vistorias na
um incentivo para diversas pes

Arena e concluiu que o local soas doVale do Itapocu pratica
está apto para sediar o evento", rem amodalidade.

Arena [araguá está pré-reservada para receber o
eventomundial, previsto para o dia 18 demaio

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Qque era inicialmente urna

especulação, aos poucos vai .

ganhando contornos reais. No
fim do ano passado, Jaraguá do
Sul flertou com a possibilidade
de sediar a edição do UFC Bra
sil. Porém, a cidade de São Paulo
acabou sediando o evento, que
teve como luta principal Vitor
Belfort versusMichael Bisping.

Apesar da frustração inicial,
a cídadecontinuou cotada para
ingressar no cenário do maior
evento do MMA mundial. A re-

DIVULGAÇÃO

COTADO Vitor Belfort deve ser wna das estrelas do UFC em Jaraguá do Sul

Torneio de Verão

Catorze equipes estão confirmadas
Buscando incentivar o es

porte regional, a prefeitura de
Schroeder está organizando_

a

20a edição do Torneio deVerão.
A competição já possui cator
ze equipes confirmadas, como
Nicocelli, Kaiapós, Baumann,
Kiferro, Coremaco, Noite à
Fora e Incorporadora KSDM. O
número de inscritos é superior
ao da última edição, quando

doze clubes participaram.
Na visão do Diretor de Espor

tes Valéria Onofre, o Torneio de
Verão será de elevado nível téc
nico e com boas perspectivas de
evolução. "Estamos organizando
o evento com urna.preocupação
muito grande em manter o bom
nível técnico das equipes. Já es

tamos no 20° Torneio de Verão e

esta edição deve ter diversos jo-

gos eletrizantes", disse.
Hoje acontece o congresso

técnico, a partir das 19h, no Cen
tro de Múltiplo Uso. Na ocasião
será realizado o sorteio dos gru
pos e a definição da tabela de jo-

.

gos, que iniciam já na terça-feira,
dia 19. A Coremaco é atualcam

peã e também amaior vencedo
ra do Iomeio deVerão, contabili
zando seis títulos na sua história.

\

(Jaraguá
Leão lança seus uniformes
o Sport Club Jaraguá lançou na noite de ontem seus uni

formes para a temporada 2013. A novidade fica por conta do
terceiro rriodelo, que neste ano será azul, substituindo ao ver

melho utilizado no ano passado. A cor foi escolhida em home

nagem à torcida organizada do clube, que tem como símbolo
uma bandeira azul, com um caneco de chope. Dentro de cam

po, a equipe segue se preparando, aguardando uma definição
da Federação Catarinense de Futebol�bre qual divisão o Leão

disputará. A princípio, estará no Acesso.
)

PELAGEM Assim como em 2012, Leão do Vale
terá três modelos de lUliforme à disposição

Guaramirim

Cicloturismo
no domingo

Basquete
Clínica no
dia2'3

Guaramirim realiza neste.

domingo, dia 17, um
passeio de cicloturismo,
Promovido pela Secreta
ria de Esporte e Lazer, o
evento terá urn percurso de
47 km, com concentração
no Ginásio Rodolfo Iahn, a
partir das 7h45. As inscri
ções antecipadas podem
ser realizadas no e-mail
marcíanoêguaramírím.
sc.gov.br.

O "Projeto A Bola daVez"
realiza uma clínica de bas

quete no dia 23, na Facul
dade Jangada. Ministrado
pelo professorMilton Ce
sar Mateus, o treinamento
terá como foco a iniciação
prática namodalidade.
O evento é gratuito, com
participação limitada
a quinze vagas. As
inscrições podem ser

realizadas no Jangada.

Futsal

Segue a
.Libertadores

Grêmio cai
naArena

,..,

preparaçao
A CSM segue em prepara
ção para a Copa Cataratas.

Hoje, o grupo treina pela
manhã naArena Iara-
guá, das 9h às 11h. Após,
assistem a uma palestra
sobre 'Nutrição'. Amanhã,
o treinamento será no Par

que Malwee, também pela
manhã. Na quarta-feira,
a CSM realiza um
amistoso em Blumenau.

O Grêmio patinou na chu
va e perdeu pela primeira
vez naArena. E foi na es

treia da Libertadores, para
os chilenos do Huachipa
to, por 2 a 1. O atacante

Barcos estreou com a

camisa tricolormarcando

gol e jogando bem, mas
não foi o suficiente para
ofuscar os erros defensivos
do time de Luxemburgo.
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COlDunicação
Rádio IaraguáAM

.aumenta apotência
Ilha da Figueira, garantem a

amplitude do sinal para atingir
umamaior quantidade de cida
des do Norte de Santa Catarina.
Além disso, possibilita que o

áudio chegue aos ouvintes com

melhor qualidade.
. Essa ação se soma à estru

tura adaptada nos estúdios
da emissora, que investiu em

equipamentos de transmissão

.................................................. digital. O novo parque da Rá
dio Iaragua foi instalado rigo
rosamente dentro das atuais
normas técnicas em vigor, com
um altíssimo padrão tecnoló

gico, o que coloca a emissora
AM 1010, em um padrão só
visto nas grandes emissoras
nacionais e internacionais.

A Rádio Iaraguá AM, prefixo
ZYP9, {uma das mais tradicio
nais do Estado. Na época em

Emissora investiu
na ampliação de

equipamentos de
transmissão digital.
Força do sinal passou
para 25 mil watts

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

ARádio Iaraguá AM aumen

tou a potência de trans

missão com a instalação de um
moderno sistema digital que
ampliou a capacidade de ra

diação do sinal de dezmilwatts

'para 25 mil watts.
Duas torres com 92 metros

de altura, instaladas no Bairro

que foi instalada, em 1948, exis
tiam apenas 15 emissoras em

Santa Catarina. Nessa história,
se destacou em apresentações
de rádio-novelas, divulgação de
talentos artísticos e culturais da

região. Atualmente é uma das

principais rádios do Norte cata
rinense e conta com uma pro
gramação que alia conteúdo

jornalístico, musical, cultural e
religioso.

SANTINVEST
Empres� genuinamente CATARINENSE atua há 20,anos com
EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

ISem consulta ao SPC/SERASA

ICrédito' com excelentes taxas

ISem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opçãó 1 - Crédito Pessoal '

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO

Prevenção
Vistorias. começani
emGuaramirim

Três casas noturnas de Gua
ramirim passaram por uma fis

calização apurada namanhã de
ontem. Os Bombeiros Volun

tários, Defesa Civil, Vigilância
Sanitária e Secretaria do Meio
Ambiente verificaram o tama

nho das portas, luzes de emer

gência e extintores de incêndio.
A Upper Floor; no Centro,

só poderá reabrir depois de

passar por adequações estru

turais. A porta de entrada é de
difícil acesso, a saída de emer

gência tem tamanho menor do

que o desejado e a área desti
nada a fumantes está em desa
cordo com as normas.

Na choperia Life Live, pró
ximo ao portal da cidade, uma
terceira porta já está sendo im

plantada e o único problema
encontrado pela equipe é o forro
em isopor, que deve ser revisto.

O CurupiraRockClub precisa re
solverproblemas com a poluição
.sonora, "Como é uma área aber

ta, são poucas as adequações ne
cessárias", informou o coordena
dor da Defesa Civil, Silvio Finati.

TRANSMISSÃO Torres com 92 metros de altura

estão localizadas no Bairro DIta da Figueira

Acidente

Criança em
estado grave

Ummenino de 6 anos ficou

gravemente ferida depois que
o veículo onde.ela estava, um

Palio, com placas de Ioinville,
colidiu contra uma van, de

.,

Lontras, por volta das 16h de

ontem, na Rodovia do Arroz,
'no bairro Caixa d'Água, em
Guaramirim. A vítima estava

inconsciente quando foi so
corrida pelo Samu de Gua

ramirim, que encaminhou a

criança para o Hospital e Ma
ternidade Iaragua. Os outros
ocupantes saíram ilesos.

RESTRIÇÃO Upper Floor, no Centro,'só pOderá
reabrir depois de fazer adequações estruturais

,
.
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