
Manifestação

Empresários contra
aumento de impostos
Uma comitiva de 42 pequenos e micro empreendedores de Jaraguá do Sul parte
hoje a Florianópolis para pressionar os deputados a revogar o decreto do governo

q�e iguala o percentual do ICMS cobrado na compra de produtos de fora.

Página5

Começou quente!

UFC
Evento na cidade
sem confirmação
Competição naArena Iaragua
não está certa, apesar de

organizadores teremvisitado
local. Página 18

.Segurança.
[araguáterá nova
estrutura do IGP
Governo garantiu que R$ 1,5
milhão está reservado para
a sede do Instituto Geral de
Perícias. Página 17-
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Nova

diretoria
da Apevi
Foi eleita no dia 18, a
diretoria da entidade que
substitui a tão elogiada
diretoria comandada

porAIessandro Truppel
Machado. A nova

presidente é Leonir
Zacarias de Souza - que
era vice-presidente na
diretoria que sai. Ela terá
como vice- presidente
Leandro Schmõckel

Gonçalves. Os demais
integrantes são:
• Renilda Funka - Diretora
lo financeiro

• Ivan Pilon Torres -

Diretor 20 Financeiro
• Paulo Henrique Felicioni

- DiretorAdministrativo
•Marcela Generoso
Alves - Diretora de

Capacitação
• Rogério Soares Coelho -

Diretor Comercial
• IurgenIoesting - Diretor
de Feiras de Negócios

• IzabellaWagner -

Diretora de Eventos
• Júlio César da Silva
Diretor de Marketing e

Comunicação
• Marciano Alves -

Diretor da Indústria e

Tecnologia
• Daniela Nasato -

·üraziela Bordin
Diretora Núcleos

.• IdéiaReiter Marotte -

Diretora Social

O Conselho Fiscal séráj
composto por Renato
Flesch, Maí Lazzaris e
)3enitez Buzzi (titulares)
€AlvorliXavier Ribeiro,
Acácio Tambosetti e
Maiko Kinas (suplentes).

. Estacoluna desejamuito
sucesso para a nova

diretoria daApevi.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Gestão de· sucesso
No balanço das realizações da di

retoria da Apevi comandada no

período de 2011 e 2012 porAlessandro

Truppel Machado, diversos números
.

chamam a atenção e, entre eles, está
o de capacitações. Em 2012, foram 70
eventos com participação de 2.085

pessoas e em 2012 foram 83 capaci
tações que reuniram 2.541 pessoas.
Nestes dois anos também foram rea-

lizados quatro Ernpretec em parceria
com o Sebrae. Embora o objetivo da
entidade não seja o superávit nas con
tas, em 2012 - graças ao sucesso da

Expo 2012 -, depois de descontadas as

despesas da receita de 1,358 milhão de
reais, ainda sobraram R$143.360. Para
2013, a receita está estimada em R$
957 mil e deverá deixar um superávit
de apenas R$ 3.389.

Carreta escola
Está em Iaraguá do Sul uma das oficinas móveis de que dispõe ô Senai
para a qualificação de profissionais para a construção civil. Trata-se de
uma carreta na qual estão instalados os mais diversos equipamentos,
que permitem levar ensino de qualidade ao canteiro de obras. Segundo
o engenheiro Paulo Obenaus, o trabalho desenvolvido é muito positivo
e traz grandes benefícios para os trabalhadores e também para as

.;: empresas. O setor de construção civil precisa dar um salto de qualidade
e utilizar equipamentos mais complexos. Para isto, o único caminho
viável é a qualificação do pessoal. Este profissional vai ganharmais,
mas também será muito mais produtivo para a empresa.

Plenária Acijs
Na próxima segunda-feira, dia 25, acontece a prestação de contas da
diretoria comandada.porMônika Hufenuessler Conrads, relativa ao

exercício de 2012, e a eleição da nova diretoria, que será basicamente a

mesma, mas com algumas alterações de nomes. No evento também ocorrerá \

o lançamento oficial das ações comemorativas dos 75 anos da entidade.

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA

MALWEE MALHAS LTOA, CNPJ: 84.429.737/0001-14 torna público que-requereu à

Fundação do Meio Ambiente (FATMA), a autorização para Supressão de Vegetação
Nativa do Imóvel localizado na Rua Bertha Weege, n" 300, Bairro Barra do Rio Cerro

em Jaraguá do Sul/$C.

www.ocponlíne.com.br
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Wille
Esta que é uma das mais tradicionais

vidraçarias da região completa
hoje 16 anos de atividades.

Posse da diretoria
A posse da diretoria daApeví, comandada
por Leonir Zacarias de Souza, acontece
no dia 12 de março, nas dependências
do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.
Reserve desde já um lugar na sua agenda.

Fampesc
Mareio Manoel da Silveira,
durante reunião daAcijs/
Apevi, comunicou oficialmente

.

que, depois de quatro anos,
está deixando o comando da
Fampesc. O seu novo desafio
está na Prefeitura de Iaraguá
do Sul, onde esperamos que
desenvolva Um trabalho tão ou
mais brilhante que o realizado
em favor das causas da Fampesc.
Não lhe falta experiência.

Jovens aprendizes
Um número crescente de empresas
está descobrindo que os jovens
aprendizes são uma ótima
oportunidade para formar pessoal.
para seu quadro. O Senai tem

matriculados 1.700 jovens distribuídos
entre a unidade de Iaraguá do Sul- a
maioria - e Schroeder e Guaramirim,
enquanto o Senac tem 400 vagas, das

quais 140 já estão ocupadas. EXistem
diversas formas de as empresas
ajudarem na qualificação destes

jovens e ao mesmo tempo preparar
. mão de obra para si mesma. Nada

garante que este jovem venha a buscar
no futuro seu primeiro emprego na

empresa que lhe proporcionou esta

oportunidade, mas o percentual de
sucesso émuito alto e se obtém um

colaborador que já está totalmente

integrado com as rotinas da empresa.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 869
01 - 03 - 06 - 09 - 10
11 - 12 - 14 - 18 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3122
03 - 11 - 29 - 30 - 37

-
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ICMS: padronização não agradou
Empresários de vários Estados se reúnem hoje em

Florianópolis para pressionar o governo a mudar
a proposta de padronizar a alíquota do ICMS estadu
al, em 17%, para as compras de produtos de outros
Estados que tenham o percentual de imposto maior
do que o cobrado em Santa Catarina.

A iniciativa visa evitar uma concorrêndá que pre
judique a indústria local. Mas, do ponto de vista do

empresariado, essa posição vai onerar ainda mais
os custos da produção, que já é penoso devido à alta

carga tributária. A posição deixa de ser vantajosa aos

microsempresários ligados ao Simples, Com essame

dida, quem estava ligado a esse programa de simplifi-

A ideia é deixa� mais
atraente a compra de produtos
dentro do próprio Estado para
aquecer a economia interna.

cação dos encargos deixa de ter vantagens competiti
vas, porque apresenta aumento dos impostos.

Nessa discussão, cada lado tem alguma razão em

defender seus posicionamentos. O Estâdo quer evitar

'Charge

Do leitor

Potencial turístico

Oturismo em Iaraguá do Sul,
assim como no restante do

país, vem' se desenvolvendo vi
sivelmente nos últimos anos. Ci- .

dade com vocação industrial em
virtude da colonização alemã, a
qual tem por característica prin
cipal o empreendedorismo, Ia
raguá vem se tomando, ao longo
dos.últimos anos,muito procura
da por turistas do mundo inteiro.

O panorama global atual

sugere a. integração entre os

setores predominantes na eco

nomia: agropecuária, indústria,
comércio e prestação de servi

ços. O turismo, considerado um
.

ramo novo dentro da economia,
aquece estes setores. O que se

ria das indústrias jaraguaenses
sem o turismo de negócios, gue
atualmente é o que predomina
nacidade?

O que seria do Femusc sem
os empresários, já que são as em

presas que patrocinam o festival?
Sem contar que todos saem ga
nhando com a renda do evento

e somos atualmente a referência

internacional na área da música.
A Schützenfest é uma festa .de
grande porte que tem a finalida
de de manter as tradições ger
mânicas vivas na cidade, assim
como as sociedades de caça e tiro
o fazem através da busca de rei é

rainha, tradição esta que se per
deu naprópriaAlemanha.

Não podemos esquecertam
bém que, possuímos duas das
três únicas igrejas húngaras do

país: a Igreja Santo Estêvão, no
Garibaldi, e a Igreja Santíssima

Trindade, no Jaraguá 84. Sem
contar ascolonizações italianas
e alemãs predominantes nos

bairros Nereu Ramos e Rio da

Luz, respectivamente. Perceba
mos então.o potencial turístico
que existe em nosso municí

pio e o quanto ainda pode ser

investido nesta área para que,
quem sabe, um dia possamos
nos consagrar definitivamente
como uma cidade turística no
cenário nacional!

Cláudio ScIunitt, agente
administrativo

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

perdas de arrecadação e de competitividade interna
com empresas de outras unidades. da federação, que
levam vantagem na disputa de mercado, oferecendo
alíquotas menores. A ideia é deixar mais atraente a

compra de produtos dentro do próprio Estado parav

aquecer a economia interna.
O setor produtivo quer derrubar a medida para

evitar um aumento nos preços dos produtos que ti
verem a padronização do imposto.A proposta é evitar
também que a população arque com esse aumento

no varejo. O meio termo dessa ação seria uma alter
nativa compensatória ao decreto, com mais redução
de encargos sobre micro e pequenas empresas.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Verdade dói?
Eu faria o seguinte: para cada vez que um profes

sor, uma professora ou um jornalista chegasse a

um hotel, ao assinar a ficha de entrada, teria que res
ponder: - Qual foi o último livro que você leu? Fale
me cinco minutos sobre essa leitura. Sem isso, não
temos vagas ... Faz muitos anos que um irônico cro

nista e pensadormineiro, Oto Lara Resende, fez uma
frase de enorme repercussão no mundo jornalístico.
Ele disse que o jornàlista lê pouco e que o jornalista
de televisão simplesmente não lê ... Bah, a flecha pe
gou na testa do alvo. Não são apenas os jornalistas
que não leem. Advogados, médicos, gente metida e

de todo o tipo, simplesmente diz não ter tempo nem
gosto pela leitura. Agora vamos ao queme traz à con
versa de hoje. É esta manchete: - "Estudo revela que
professor lê pouco". - Ah, mas são os professores das
escolas públicas,mal pagos e sem ânimo...

Vamos por partes. Ler significa para um profes
sor o mesmo que fazer ginástica para um atleta. De
onde o atleta vai tirar resistência para o jogo? De
onde o professor vai tirar ideias para estimular-se e
estimulai alunos em sala de aula se sua cabeça está
vazia de ideias e novidades?

� Abaixo da 'manchete citada, lia-se que a falta de
bibliotecas nas escolas e o elevado preço do livro di
ficultam a leitura para os professores. Que sonora es

tupidez. Quem quer ler, saber, instruir-se, motivar-se
e passar isso tudo adiante em sala de aula, lê jornais '

de ontem, do ano passado e tira boas ideias. Há em

qualquer pedaço de jornal, de qualquer tempo ou

data, textos "eternos". Sem desculpas. E quanto aos li

vros, não há quem não tenha algum para emprestar
ou que o possamos comprarpor preço simbólico. Sem
desculpas, a turminha não lê por preguiça e vadiagem
existencial. E nesse caso, sinto muito, rua da sala de

aula, da redação QU de qualquer lugar. Ruae

Tempo
Há pessoas que se dizem muito ocupadas, di-

�

zem não lhes sobrar tempo para ler. Você acaba
descobrindo que essas pessoas veem filmes na tevê,
novelas, BBB, lutas, jogos de futebol, programas de
humor sem graça, corridas de F-I, tudo, detudo, to-

.

davia, não lhes sobra tempo para ler. Mentira. São
é vadios da leitura. Quem quer achar tempo para
crescer vai descobrir que esse tempo é infinito. O

que pára muitas pessoas élírnitado é o caráter de
suas temperanças e obstinações, tão minguadas
quanto .seus projetos de vida.Vão-se arrepender.

Querér
Tenho comigo formidáveis histórias de jornais

sobre jovens pobres, muito pobres, que venceram
grandes concursos nacionais de matemática ou

obtiveram destacadas classificações em vestibu
lares de ponta. Jovens do meio do mato, literal
mente. Gente de constranger os vadios das "boas
famílias" que vivem ficando em "recuperação" na
escola. Sem essa, vadios bem-vestidos, sem essa.

Só não lê, não estuda e não vence na vida quem
.

não quer. Mas esses têm sempre uma boa descul

pa na ponta da língua. Não naminha escola...

Falta dizer.
Dia destes, lendo uma revista Veja, achei um

ótimo conselho de um jovem professor aos de- .

mais professores do país. Ele, que é sucesso em

sala de aula aos 33 anos, dizia que - "Para dar uma
boa aula, só o básico: que o professor domine o

assunto e consiga traduzi-lo com o mesmo entu

siasmo que espera ver em seus alunos". Tão fácil,
não é mesmo? Fácil para os apaixonados, tão raros

quanto dinossauros na missa das oito ...

. Fale conosco
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Nomeado
Ex-vereador, Francisco
Alves (PT), foi nomeado
diretor da Secretaria de

Habitação eRegularização
Fundiária. Ele diz que
pretende desempenhar um
papel importante na obtenção
de recursos junto ao governo

,

federal, também aproveitando
conhecimento de 11 anos de

atuação na área.

Correção
Secretário interino de
Desenvolvimento Regional,
ValérioVerbinen, corrige
informação publicada ontem.
O expediente nas SDR's hoje
'é de 30 e não de 20 horas

por semana. Ele diz ainda

que o descontentamento
com amudança para
funcionamento em período
integral está concentrado
nas duas horas de intervalo

para almoço previstas
anteriormente.

-Transferida
Prevista para acontecer

ontem, a reunião da
Comissão Especial de
Transporte Coletivo foi
transferida para hoje. Nos
bastidores, a informação é
de que aminuta do decreto

que suspende o reajuste de
8% do transporte coletivo

,

já estápronta. O governo
estaria apenas esperando o

momento ideal para editá-lo.

AfagO e cobrança
Ao receber César Grubba,
secretário de Segurança
Pública, o prefeito Dieter
Ianssen primeiro elogiou
o trabalho desenvolvido,
agradeceu a entrega de duas
novas viaturas e confirmou

que nas próximas semanas
a Prefeitura deve doar um
terreno ao Estado para
construção do IGP. Logo
depois, cobrou aumento
do efetivo, tanto da Polícia
Militar quanto da Civil.

'Segurança
Vereador Eugenio Juraszek
(PP) organiza um abaixo
assinado para que seja
aberto um posto policial
entre a Barra do Rio Cerro,
Rio da Luz, Rio Cerro,
Iaraguá 84 e 99 e Garibaldi.

Associações de moradores
e comerciantes andam

preocupados com a alta da
criminalidade na região.

www.ocponline.com.br

)

Plenário
Patricia Moraes

2106.1928 I.patriciamoraes@ocorre�odopovo.com.br

Fragilidade exposta
Em Jaraguá do Sul, ,o?tern, terra onde

nasceu, o secretário de Segurança
Pública, César Grubba fez: questão de
ressaltar que a onda de ataques crimi
nosos, que atingiu até mesmo a região,
está controlada. Prova é de que a frequ
ência está caindo em todo Estado. Se

gundo Grubba, os ataques seriam resul
tado de um maior combate ao tráfico de

drogas -e à lavagem de dinheiro. Mas ele
não nega também que a violência ocor

reu como forma de denunciar a situação
desumana de muitas prisões catarinen
ses, Na verdade, o modelo atual tem se

mostrado falido e inútil, tanto que é das

prisões, justamente, que surgem as or

dens para os atos de vandalismo e ter

ror. Estas estruturas funcionam como

terreno fértil para o fortalecimento de

quadrilhas. ,A segurança pública está
em crise. No ano passado, delegados
ameaçaram entrar em greve,' falta in
vestimento em tecnologia, em pessoal,
em estrutura física. Mesmo que a onda
de ataques esteja acabando, e é de se

esperar que acabe mesmo, não dá para
negar que a fragilidade tão exposta nos
últimos dias é preocupante.

Planejando crescimento
Mais de 200 pessoas participaram do encontro mensal do PMDB na

,

noite de segunda-feira. Deputado Carlos Chiodini lançou um desafio
aos correligionários: quer repetir a marca de 2012 e' angariar este ano 500
novas filiações. "O PMDB é o único partido que conta commais de doismil
filiados e nossameta é ultrapassar três mil filiados em 2014", discursou.

Na,rede Despedida
Deputado CarlosChiodini (pMDB) deve
ocupar a tribuna hoje para fazer um balanço
dos trabalhos desenvolvidos pelaComissão
de Educação daAssembleia Chiodini deixa a
presidência da comissão e será confirmado líder
da bancada do PMDB na próxima semana.

Diretor de Comunicação, Elias
Raasch, pretende lançar no

,

segundo semestre do ano o novo

site da Prefeitura. A ferramenta
deve oferecermaior facilidade de

navegação e novos serviços.

Na capital
Prefeito de Guararnirim, Lauro
Frõhlich (PSD), estará em Florianópolis
hoje. Tem audiência com o presidente
da Celesc, Cléverson Siewert, e depois
com o secretário de Desenvolvimento

• Ecenômico, Paulo Bornhausen.

Na Casa
Projeto de reforma administrativa e o

Plano de Cargos e Salários chegaram à
Câmara de Corupá e devem ser votados
nas próximas sessões. Segundo o

prefeito Luiz Carlos Tamanini, o maior
objetivo foi modernizar a estrutura..

C!RUTTI
INSTALADORA ElÉTRICA

Venda de Materiais
Elétricos e Hidráulicos

Instalações Elétricas:
• Residencias • Industriais
• Comerciais • Padrão Celesc

Rua Venàncio da Silva Porto, nO 769 • Nova Brasília

(47) 3371-0791

UPA
Ademar Possamai (DEM)
participa de reunião hoje
no Ministério da Saúde. A

expectativa é de que o governo
federal aumente o valor

repassado às Prefeituras para
construção das UPA's (Unidades
de Pronto Atendimento). O valor

previsto era de R$ 1,4milhão por
unidade. Na próxima semana, o
secretário deve anunciar onde
será erguida a estrutura.

De bom tom
Todo mundo tem direito
à ampla defesa, é uma
prerrogativa constitucional.
Alegando perseguição política,
a vereadora NatáliaPetry
(PMDB) pediu a revisão do

processo administrativo que
culminou com a sua exoneração
da Prefeitura; e que a deixou
sem aposentadoria depois de
35 anos de trabalho prestado.
Porém, para não criar ummal
estar à coligação que ajudou a

eleger, Natália deveria abrir mão
da liderança de governo que
exerce na Câmara, enquanto o .

processo estiver sendo avaliado;

'Cadeira
•

com vice
Prefeito de Corupá e presidente
daAgência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento,
Luiz Carlos Tamanini (PMOB),
embarca para aAlemanha no

'

início de março, onde deve

conhecer-projetos nas áreas
de tratamento e coleta do lixo
urbano e destinação de resíduos.
Com isso, quem assume o cargo
por dez dias é o vice, Loreano
Rogério Costa (PSDB).

.

- Sem 'jeitinho'
Procurador Raphael Rocha Lopes
foi pressionado por integrantes
do primeiro escalão, que
queriam achar um meio para
que a Prefeitura pudesse efetuar
repasse ao Juventus. Como hoje
essa possibilidade não existe,
teve gente fazendo cara feia. A

eles, Raphael lembrou que a

coligação foi eleita levantando
a bandeira da legalidade .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

to", declarou, afirmando ainda

que não serão feitas propostas
de negociação ou apresenta
ções de alternativas ao decreto.

Em comunicado oficial, a Se
cretaria da Fazenda do Estado es

clarece que a Difa não é um novo

tributo e que amedida tem como

objetivo proteger a indústria lo

cal, já que ficaria mais barato

adquirir produtos dentro do Es
tado. Como consequência, ainda
de acordo com o comunicado,
mais empregos e renda serão

gerados, além de proporcionar o
crescimento da arrecadação.
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MARCELE GOUCHE/ARQBIVO ocr

ICMS Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Neivor Bussolaro,
afirma que medida ameaça pequenas empresas de Santa Catarina

ao consumidor. O medo do

empresariado é que a medida

comprometa os empreendi
mentos no, Estado.

"Na verdade, essa medida
cria mais um imposto, não po
demos aceitar isso de braços

cruzados, temos de oferecer o
melhor serviço para o consu

midor paramantermosmais de
90% das empresas (do Estado)
que são de pequenos varejos",
disse o presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL) do

município, Neivor Bussolaro.
De acordo .com o presi

dente 'da Apevi, cerca de dez
mil empresas da região serão

.

afetadas. "Nós somos total
mente contrários e vamos

buscar a revogação do decre-
-;

Mobilização contra ICMS
,

Decreto gera protesto na Capital
Comitiva de

, .

empresanos
jaraguaenses

participa de reunião
na Assembleia

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Uma comit.iva de 42 pe9�e
nos e rmcro ernpresanos

de Jaraguá do Sul parte na tarde
de hoje em direção à Florianó

polis para uma reunião na As

sembleia Legislativa. O motivo é
fazer pressão aos deputados es

taduais para a revogação do de
creto 1.357/2013, assinado pelo
governador Raimundo Colom
bo e publicado em 30 de janei
ro deste ano, que iguala o ICMS
cobrado na compra de produtos
de fora do Estado com a alíquo
ta praticada em Santa Catarina.

Segundo o presidente daAs
sociação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu
(Apevi), Alessandro Truppel
Machado, com a instituição da
Difa (diferencial de alíquota),
em vigor desde o início do mês,
o empresário irá pagar de 5% a

7% a mais de impostos, resul
tando em um aumento no pre
ço final do produto, que chega

Aos 63 anos, o presidente da
Câmara de Vereadores de Iara
guá do Sul, José de Ávila (PSD),
foi internado no Hospital da
Unimed, em Joinville, na ma
nhã de ontem, para colocação
de uma ponte safena. Durante
o procedimento, a equipe mé
dica teve a confirmação de que
três artérias estavam obstruí-

Estado estável

Presidente daCâmara passa por cirurgia
das e foi necessária a colocação' ta-feira. "Na semana que vem função de presidente da Casa o

de stent (pequeno tubo feito de ele deve trabalhar. Tem muita vice, João Fiamoncini (PT).
uma malha de metal que é po- coisa para fazer e ele não quer fi- Conhecido como Zé da Far

sicionado na artéria para man - carparado", diz Jackson. Se a pre- mácia, José azorio deAvila émi
tê-la aberta). Segundo um dos visão for confirmada, não haverá tural de Barra Velha, e veio para
filhos, Jackson Ávila, a cirurgia a necessidade de um suplente Jaraguá do Sul aos 21 anos. Des
durou cerca de três horas, mas - a vaga seria de Maristela Me- de cedo trabalhou com os pais
o estado de saúde do presiden- nel- ser nomeado para assumir na agricultura. Trabalhou em al
te é estável. A previsão é de que a cadeira com a ausência tem- gumas das grandes empresas da
Ávila deixe o hospital nesta sex- porária. Neste período ocupa a cidade e, aos 35 anos, ingressou

A RADlQ QUE
BATE A AUDlEI\ICIA.

1 '

Para entender
o decreto

Com a Difa, os empre
sários que comprarem
produtos de fora de Santa

Catarina, que possuam
alíquota de ICMS mais
barata que a praticada
no Estado, de 17%, terão
que pagar a diferença. Por
exemplo, se em um Esta
do a alíquota é de 12%, o
empresário que. comprar
o produto desse Estado
terá que pagar a diferen-

-

ça, de 5%, que não era co

brada antes do decreto.

no Hospital Jaraguá, onde atuou
como enfermeiro. Anos depois
abriu a Farmácia Drogão Ávila,
que mantém até hoje. Na polí
tica ingressou em 1987, quan
do filiou-se ao PMDB. Em 2000,
filiou-se ao antigo PFL, atual De
mocratas (DEM) e em 2011 mi

grou para o PSD. Foi eleito vere

ador pela primeira vez em 2000.
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Aguas Claras

Obra- inacabada causa transtornos
Falta de concreto

torna acesso às
moradias perigoso

. . .

nas pnncipars ruas

que levam ao bairro

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Desde o segundo semestre

de 2012, os moradores do
Bairro Águas Claras, em Iara
guá do Sul, aguardam ansiosos
a conclusão das obras de con

cretagem das ruas e reivindicam
muros de contenção para a pre
venção de possíveis quedas de
barreiras. Entretanto, até agora a
obra não foi concluída. Ficaram
inacabadas as ruas RI. 1192, e

RL466, que dá acesso ao Mor
ro da Boa Vista, além das late
rais RI. 60, RI. 58, de uso quase
exclusivo do Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (Sa
mae) para captação de água na
nascente, e aRI. 47.

De acordo com o presidente
daAssociação de Moradores do
bairro, Luís Carlos Markíewícz,
o contrato prevê a concretagem
de todas as ruas da região, in
cluindo as laterais, mais a ins-

talação da tubulação para es

coamento da água. Entretanto,
segundo ele, além da não con

clusão de 250 metros da rua, a

tubulação também não foi rea
lizada. "Vai ser preciso quebrar
o que está feito para colocar a

tubulação", afirmou ele.
Sem o concreto nas ruas, QS

.

acessos aos pontos mais altos do
bairro, repleto de morros íngre
mes, é quase impossível e peri
goso durante os dias de chuva
ou posteriores a eles. "A água
corre rua abaixo e leva as pedras
do macadame, abre buracos e as

pessoas não conseguem chegar
às residências", afirma Luís. Outro
problema, segundo ele, é o trá

fego intenso de veículos no local.
"Osmotoristas que não conhecem
a região têm dificuldades de subir
onde não há concreto", conclui.

,

EDUARDO MONTECINO
- .

A água corre rua
abaixo e leva
o macadame.

As pessoas não

conse�em chega..r
às residências.

LUIS Markiewicz;
presidente

PRECÁRIO Luís Markiewicz mostra situação da rua sem a pavimentação

Outro lado

Prefeitura vai cobrar da construtora
Segundo o secretário de Obras do municí

pio, Hideraldo Colle, uma equipe da Prefeitura
visitou a região na semana anterior para co

nhecer de perto as dificuldades dos moradores.

Agora, uma reunião deverá ser marcada com

a empresa que iniciou a obra, a Infrasul, para

que sejam conhecidos os motivos da interrup
ção dos trabalhos. "O contrato de prestação de

serviços prevê a obra concluída. Vamos saber

porque ela foi interrompida e cobrar a conclu
são. Acredito que a obra reinicie na próxima
semana", disse.

Unta cortina de folhas
sobre as placas da SC-413

As placas de sinalização da
SC-413, entre Guaramirim e

Massaranduba, estão tomadas

pelo mato, que já atinge quase
dois metros de altura. A falta de
manutenção da limpeza urba
na torna a direção no localmais
perigosa do que de costume, já
que os motoristas passam sem

perceber as placas que adver
tem sobre a proximidade com

uma curva acentuada, o limité
de velocidade permitida 'eu a

divisa entre os municípios de
Massaranduba e Guaramirim.

Além de tapar as placas de

sinalização, em alguns trechos
a falta de manutenção do pai
sagismo local dificulta que os

passageiros caronas desçam
dos veículos estacionados no

acostamento sem sujar a roupa
PERIGO Mato toma conta do acostamento na estrada e esconde a sinalização no mato ou tatear com o pé en-

r , .t ,I

..

tre as folhagens.
De acordo com a Secretaria

de Desenvolvimento Regional
de Iaraguá do Sul (SDR), alim
peza das margens da rodovia

já está programada para acon-
-

tecer dentro. dos próximos 15
dias. A contratação é realizada

pelo Deinfra e eles quem fazem
a programação.
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Teatro

Entre o
"

ceu eo

inferno
JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

manhã, o palco
da Sociedade Cul
tura Artística será
transformado em

um jardim som

rio. Em cena, os

atores de "O Jardim do Inimigo",
Um dos espetáculos cristãos
mais assistidos no Brasil, inter
pretam situações dramáticas,
mas com uma pitada de humor.
A peça terá apresentação única,
às 19h30, no Grande Teatro. Os

ingressos custam R$ 30 (inteira)
,eR$15 (meia).

E enredo narra histórias de
várias pessoas que sofrem com

problemas familiares, drogas
e violência. Logo no início da

peça, o personagem "Satanás"
semostra o protagonista no pal
co. Com o desenrolar da trama,
surgem personagens como a

pregadora, a prostituta, um ca

sal de drogados, umamendiga e

um crente. "Acho que o público
começou a gostar da peça, e a

se identificar com os persona
gens, porque nos baseamos em

.

fatos reais. Já nos apresentar em
locais de risco, como as cadeias
e favelas do Rio de Janeiro", afir
mou o diretor Caíque Oliveira.

O elenco é formado pelo ro

teirista, diretor e atar, Caíque
Oliveira, e pelos atores Angela
Baptista, Fabricio Lacerda, Ilian
Marassato, Weilla Martha, Aline
Menezes, Otávio Menezes, Nel
ma Cestari, Diego Cestari, Cris
Cruvinel e Marcos Oliveira.

Antes de chegar á Iaraguá
do Sul, a Cia de Artes Nissi já se

apresentou emCuritiba, Ioinvil
le, Porto Alegre, Criciúma e Flo

rianópolis. "Como será a nossa

primeira vez em Iaraguá do Sul,
espero que sejamos bem rece

bidos e que o público goste do

espetáculo", disse a atrizWeilla
Martha. A obra foi apresentada
pela primeira vez há 13 anos e,
deste então, já passou por vá-_
rias regiões do país e foi lançada
em DVD em 2007.

O' trailer pode ser assistido
em http://migre.me/djMI7.

FOTOS JOÃO CAlDASIDIVULGAÇÃO

A Rede Mime está selecionando

candidatos de 14 a 24 anos

incompletos, para o projeto
"JOVEM APRENDIZ"

Os interessados devem comparecer
no RH da empresa ou encaminhar
curriculum por e-mail a/c de Elaine

rh.elaine@agricopel.com.br
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

sãO Miguel
do Oeste
T.
20° 30°

Chapecó
T •
19°300

Temperatura
segue elevada
Condição de pancadas
isoladas de chuva na

, madrugada e entre a tarde e

noite, com sol entre nuvens
no decorrer do dia, Persiste
o risco de temporal isolado,
especialmente no Oeste

eMeio Oeste, devido ao

calor e um cavado no RS

(área alongada de baixa
pressão). Temperatura
elevada e ar abafado.

Joaçaba
T •
18° 27°

Ensolarado IrÍsfável Parcialmente
Nublado

.

Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Nordeste 2km/h 95

·9h Leste-Nordeste 1km/h 95
• 12h Nordeste 2km/h 88
• 15h Noroeste 8km/h 75

6mm

• 18h Noroeste 9km/h 74 80%
de possibilidade

• 21 h Noroeste 6km/h 86 de chuva.

Humor
A arte de faturar
o cara era conhecido por tentar ganhar dinheiro em tudo que faz. Certo

dia, ele apareceu na casa de um velho amigo e disse:
- Pereira,meu amigão! Aposto que você não adivinha o que euvim fazer aqui!

.
- Émuito simples - disse o amigo, calejado - Você só veio aqui tentar
arrancar dinheiro de mim!
- Imagina, Pereira... Só passei aqui pra te dar um abraço...Viu?Você perdeu
a aposta! Pode ir me passando a grana!

Sudoku
.'

4

3 9

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:
.. =::

��������

Jaraguá do Sul
T ...
7026°

Rio do Sul
T •
210300

Florianópolis
T •
240320

CrieiÚlna
T •
210320

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região ..

AMANHÃ
MiN: 22°C
MÁX: 29°C

SEXTA
MiN: 21°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MiN: 19°C
MÁX: 28°C

MINGUANTe 3/2

São FraJlCisco do Sul
• Preamar
• Oh21: 1,4m
• 12h: 1,2m
• Baixamo,
• 6h49: 0,5m

Tábua
-

·,9h06:0,3m

das marés 'Iajai
• P,eama,
• 9h55: O,7m
• Baixamo,
• 5h59: 0,5m
• 18h04: 0,3m

Florianópolis
• Preamar
• 9h41: O,8m
• 16h04: 1,lm
• Baixamar
• 6h02: 0,4m
• 18h02: O,2m

4mbituba
• Preamar
• Oh45: O,5m
• Baixamar
• 7h39: O,4m
• 17h04: 0,2m

NOVA 10/2

e CRESCENTE 17/2

Palavras Cruzadas

CHEIA 25/2

HORIZONTAIS
1. A mãe da esposa / Sufixo diminutivo ,1
2. Prato preparado com batatas, manteiga e leite /

Interjeição para chamar ou mandar calar
3. Demonstrar
4. Endurecimento epidérmico / Relação amorosa,

especialmente a clandestina
5. Conferir o cargo de
6. As iniciais da atriz Isabela / Um dos cônjuges
7. O começo da .. , nevasca / Estar muito quente
8. Justificação ou escusa aceitável/Abreviatura

de álgebra
9. (Ingl.) Sala de estar / Gemido, lamento
10. Oferecer ou obter refúgio, proteção ou con-

forto físico
11. Laço de difícil desate / Gprducho
12. A capital da Venezuela
13. (Matem,) Reta orientada / Cauda de vestido.

VERTICAIS
1. São Paulo Futebol Clube / Que aspira 12
2. Conjunção usada para indicar que um termo

exclui outro / Próprio de um anjo 13

3. (Gír) Grande preocupação / Presente na memó
ria /110, em algarismos romanos

4. Bom conceito I Importante cidade espanhola,
onde está localizado o Museu Guggenheim

5. Picar ou ferir com determinado órgão de defesa
das plantas

6. Pequeno caminhão para transporte de merca

dorias / Resfriar
7. Uma variedade de chicória muito usada como

ingrediente de pizzas / Cana ou vara usada rta

fiação manual
8. As irmãs da mãe / Local onde são ministradas

as aulas / Sigla da nossa força aérea
9. Moeda única dos países da União Europeia /

Barrento.

< '

23456 789

2

•
•

•
•

• • •
•
•
•
•
•

•
•
'.

3

4

5

6

7

8

10

11
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Uni ersoTPM
Elijane Jung lDliversotpm@ocorreiodopovo.com.br

Dia desses estávamos, eu e uma amiga solteira, debatendo
sobre se conseguiriamos, depois de tanto tempo solteiras,

conviver com alguém sob o mesmo teto. A conversa tomou

várias direções e as opiniões não tinham nada de firme. Ela
apontou o fato de ter que dar satisfações sobre seus'atos.
Eu vislumbrei a cena de ter que dividir a minha querida
cama com outra pessoa. Ela ainda falou sobre os afazeres
domésticos que semultiplicariam e cairiam unicamente
sobre os nossos ombros. Eu acrescentei o fatode termais uma
família para visitar, presentear, agradar. .. Mas no fim, mesmo
com todas as nossas negativas, chegamos à conclusão de que é

feliz quem tem alguém ao lado. Não é verdade?
.

o unbt.erso

Coisas da vida

Maternidade, sua linda!
.

Mande a espoletice, a pérola do seu filho para o email

universotpm@ocorreiodopovo.com.br.
"Na semana passada, saí pra comprar um tênis pro Enzo,
meu filhote de três anos que não para de crescer e nadamais
serve ... A vendedorame mostrou ummuito fofo, em formato
de carro, com pneuzinhos e tudo, imitando os personagens do
filme 'Carros'... Nem eu e muito menos a vendedora sabíamos

que ele acendia as luzinhas ... No outro dia pela manhã, fui
colocar o tal tênis nele pra levá-lo para a creche e quando
ele pisa no chão, me olha encantado e diz: 'Olha mamãe! Ele
acende os faróis!'"(História damamãe.Adriana de Souza) .

...................................................................................::
�

:

Desejo da
semana
Já que eu tô numa vibemais
"Amélia",meu desejo da
semana são os panos de prato
da "Passaumpano" marcá. da
catarinense FernandaWagner,
que deseja peças diferentes pra
fugir damesmice (passaumpano.
com.br), Uma cozinha precisa
ter o seu encanto e, por que não

começar pelos panos de prato? São

estampas divertidas e diferenciadas
que deixariam minha cozinha
muito mais charmosa. E que vem

conquistando cada vezmais fãs...
Desejomesmo!

.

: :

Dicas de ouro
A dica de auto é um evento especial, que merece um espaço por aqui: o
aniversário de 107 anos de existência do Clube Atlético Baependi e o jantar
dançante que o clube promove no dia 8 de março. Fica aqui adica pra
prestigiar participando do jantar, que traz um cardápio caprichado, do '

.

delicioso café (com direito a bolo de aniversário!) e do baile que vai rolar ao
som da Banda The Champ & Coral da Cidade de Ibíporã(Plt). As reservas
de mesa já estão sendo feitas e os ingressos estão à venda na secretaria do

clube-Vale a pena aproveitar essa noite!
•••• 1

Não cresça sobre
os outroS.

,.5\, 'Tá
L
-

lindo
Paloma Bernardi tá com tudo.
em cima e pode arriscar uma
ousadia. Aindamais pra pular
um baile de Carnaval. O vestido
dourado com as costas de
fora só evidenciaram o corpão
da atriz. Um decote pra lá de

profundo, mas que, ainda assim,
não deixou a produção cair na
vulgaridade. Pra equilibrar, a

-

parte frontal, mais fechadinha,
'deixou o look com um arzinho

comportado. Tá lindo, não tá?

- "\ Tátenso
'� Sempre achei Isadora Ribeiro linda demais, mas

"
.

"COmo muitos, não a tinha visto mais nas telinhas.
Ah, mas nada como o Carnaval pra trazer de volta quem está fora
da programação da TV; certo? Fato é que a beldade escorregou
bonito, naminha opinião. Talvez, custornizando o abadá para
ficarmais fechadinho, até poderia dar.certo. Mas. ficou estranho e

- desproporcional. Meio tenso, achei..

Coisas da internet (via Facebook)
�
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MUNDO DOS BRINQUEDOS

47 3310-6978

BOID dia!
Hoje é quarta-feira, dia 20

de fevereiro, Dia do. Far
macêutico. O papo de agora já
é Páscoa. Não sefala em outra

coisa. Mas enquanto o coelhi
nho não chega, vamos come

çar a nossa coluna com muita

. energia positiva, pois já esta
mos no meio da semana e al
tos encontros prometem agitar
a urbe sorriso, já que cada um
debandou para um canto no

último final de semana. Com
binado? Porém, antes umafra
se: "Ofuturo temmuitos nomes.

Para. os incapazes o inalcan

çável, para os medrosos o des

conhecido, para os valentes a

oportunidade': VictorHugo

Na moda
O empresário Eduardo Fogaça
está feliz da vida com o sucesso

da marca que ele representa
em nossa terrinha, a Sensses,

.

uma linha de roupas modernas
e jovens. Anotem esse nome e,

quando forem conferir o site
www.ssenses.net, comprem!
Você vai ver a diferença!

Armani Code
Um dos perfumes mais
aplaudidos pelo mulherio
americano é o Armani Code.
Sensual e refrescante, está
sendo disputadíssimo na loja
de perfumes importádos Le'
Bru, em Jaraguá. Quer saber
mais? Tecle 3373-5037.

_"

www.ocponline.com.br
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Te contei
PRESENÇA·

Emerita Jacobi,
Mali Zimath, Fabiane
Pamplona e Maliane

Pamplona, lindas na
última sexta-feira, no

coquetel de dez anos do
Saint Sebastian

Coluna do Moa
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

.

Elisa Berchtold, que brilha no comando da Confeitaria

Bela Catarina, o maridoMarkolfBerchtold, e o i....lbo Zion Berchtold,
que recebe hoje muitas beijocas pela troca de idade

CLEITON METZGER

BALADA O DJ número 1 do Brasil, Mario Fischetti, Iadeado
pelo DJ Diego Alves e o caps da Epic, Eduardo Fogaça

Que tal"!
Na sexta-feira, uma das casas mais concorridas de
nossa terrinha deve soltar gente pelo ladrão, se é que
você me entende. Neste sentido, quem dá o tom da
voz é o cantor sertanejo e amigo, Fernando Lima, que
deverá reunir os antenados para uma noite concorrida

que apeaase.LondonPub oferece. Anotem!

Na adversidade, a maiór
consolação é a consciência

das boas ações.

Cícero

N srodas
• Anote aí: vem novis no
setor financeiro de nossa
terrinha! Depois eu conto.

• O hospital daUnimed em
Jaraguá será inaugurado
dia 18 de julho. O
lançamentomarcará os

grandes eventos da urbe.
Volto ao assunto.

• Os noivos do ano, a

advogada Girlane Rubini
Pradi e Otávio Fracalanza
do Amaral, passaram o

último Carnaval solteiros,
já que dia 9 de l!_larço os

dois se tornammarido
e mulher em uma bela
cerimônia religiosa.

Valeu!
GenteChie é outra coisa, né?!
Chie mesmo é você agradecer
a uma simples nota social
colocada por um colunista.
Dr. Rafael Antelo Lopes, você
é muito chie. Thanks!

PR

J�"'ll::lttW'*'
Boa pedida
Vai almoçar hoje? Então
anote o nome do Restaurante
Galo Londrino, bem no

, centro de nossa terrinha.
É em frente à Studio FM.

',�

V.&'«�t/Jl

3370-3242

HOMENAGEM O advogado Fábio de Oliveira e a

esposa Julia, que representou o avô Eggon João da
Silva, incentivador do projeto, nas homenagens de
dez anos do Hotel Saint Sebastian, Da' última sexta, I

FOTOS DIVULGAÇÃO

MENOR TAXA
DO MERCADO
NO SEGMENTO
AUTOMOTlVO

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO lANCE

Dica!
A quem interessar possa,
a palavra "chique"
nunca sai de moda.
Como todos sabem, ela
é usada para rotular

.

pessoas. Ninguém é

chique por decreto, pois
algumas boas coisas 'da
vida infelizmente não
estão à venda. Elegância
é uma delas. Então, para
ser chique é preciso
muito mais que um
guarda - roupas recheado
de grifes importadas
e muito mais que um

possante carro alemão.
O que faz uma p'essoa
chique não é o que ela

tem, mas a forma como

ela se comporta.

Newhouse
Quem está no maior corre

para a reforma da casa
. nova é o radialistaValéria

Gorges. A bela casa fica
em um lugar privilegiado
e o amigo já prometeu
ao plus da urbe sorriso
que terá churras de

inauguração. A notícia foi
dada ontem, em rodada
de bom vivants na mesa
do grupo Loks. Thanks!

.• Hoje tem happy concorrido
noMadalena Cozinha.
Pointantenado a uma boa

gastronomia, oMadalena tem
um happy superconcorrido
e sempre está com promoções
supimpa.

•Gioiani Carlo Knolseisen é o
aniversariante mais festejado
de hoje. Tim tim pra você.

• Os irmãosHumberto e

Felipe Lehmann's estão unidos
ao mestreda culinária, o
grandeKalico. O trio prepara
uma mega novidade para
nossa urbe efará emergir no
cenário de nossa terrinha

p famosafeijoada. Super
aguardem! Volto ao assunto
em breve!

1
I

; .

•O boa praçaRicardo Sasse
recebegrupodeamigosno
sábadopara um churrasem
torno, éclaro, dos seus bem
vividos30anos. Valeu o convite.

• Pois é, sem explicação,'
aquela linda morena resolveu
jogar o futuro rico para o alto
e curtira vida livre, leve e solta.
Por quê? Também não sei.

•Adote um cão.

• Com essa, fui!

'j
f

1
1
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Elyandria Silva,
escritora

Salomão morreu dois anos depois de
chegar àÁustria, seu novo lar. Presente

de casamento de dom João III para o
arquiduque austríaco Maximiliano II,
recém-casado com a filha do imperador
Carlos V, o elefante viajou meses a fio,
percorrendo os caminhos de Portugal,
Espanha e Itália, enfrentando perigos reais
e imaginários ao lado de personagens
que surgiam e desapareciam ao longo do

trajeto. Chegou onde tinha que chegar, fez
o que tinha de ser feito, depois, encerrou

.

a jornada nesta vida e partiu. É o ciclo,
início, meio e fim, inevitável, aos bichos e

humanos. Desde que terminei o livro ele
não me sai da cabeça. O mundo elefantino
a povoar sonhos e pensamentos.
Ele estava num cercado de madeira e vidro,
aberto em cima, muito pequeno para seu

tamanho; muito fora do contexto para sua
natureza. Espantada, me aproximei do
vidro, colei o rosto e ficamos bem próximos,
pude ver meu reflexo dentro de seu olho.
Um boi grande, de feições tranquilas, nas
cores bege e branco. A conformidade com
o seu destino transparecendo nos olhos.

Novelas

LADO A LADO - GLOBO· 18R
Isabel diz a Laura que não quer ver mais Zé Maria sofrer. Guerra propõe

que Antônio Ferreira dispute com Paulo Lima, escrevendo ambos a mesma

rnatéria. Edgar aceita o desafio proposto por Guerra. Afonso e Jurema ficam
sem entender o motivo de Isabel ter terminado o noivado com Zé Maria. Alzira

sugere que Mario troque as personagens de Diva e Neusinha. Isabel vê Zé
Maria com Fátima entrando na confeitaria. Afonso não gosta de ver Isabel
vestindo uma tantasiàde Carnaval, logo depois de ter terminado o noivado.
Zé Maria luta capoeira para salvar Fátima de bandidos. Laura fica surpresa
ao saber, por 'Ciço' (qço não consta da lista de personagens da novela), que
Edgar é jornalista. Edgar confessa a Laura que ele é Antônio Ferreira.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Nieta faz um escândalo na loja por causa de Carolina. Vânia descon

fia da secretária de Roberta. Nenê surpreende Veruska no hotel. Roberta
e Nando vão ao encontro do fornecedor da Positano. Baltazar leva uma

bronca da pessoa com quem está ao telefone. Charlô decide ir até, a loja.
Nenê e Véruska entram no quarto de Carolina e vasculham os pertences
de Roberta. Carolina afirma que fará Felipe ficar com ela. Vânia-e Ulisses

pensam um no outro. Baltazar avisa que Charlô saiu de casa. O depósito
da loja é sabotado. Roberta acredita que F,elipe assediou Carolina. Nieta,
Isadora e Frô ficam presas no elevador, que começa a inundar. Caroli
na convence Roberta a deixá-Ia ficar no Rio de Janeiro até a convenção
acabar.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Zyah se surpreende com a forma como Russo se refere à Morena e de

cide falar com Mustafá. Mustafá se culpa por não ter entendido q pedido de
socorro de Morena. Jô entrega a Helô a cópia da denúncia que a mãe de
Jéssica fez quando ela desapareceu. Russo combina com lrina de dividir o
dinheiro da venda de Morena. Élcio conta para Theo que Lívia vai processá
lo. Helô tenta tranquilizar Lucimar. Lívia reclama de Russo ter levado Jéssica
para o Brasil com Morena. Helô expulsa Stenio de sua casa ao saber que ele

representará Lívia fia processo contra Theo. Morena fica preocupada quando
é deixada sozinha na boate. Berna vê Mustafá guardar dinheiro para sair e
fica intrigada. Wanda mente para Lucimar sobre Morena. Ricardo diz a Helô

que investigará os bordéis na Turquia. Irina desconfia de Rosângela. Morena
consegue fugir, mas um carro explode perto dali. •

'* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

'Alcionir Vieira
Alison R. Cavaleti
Altamiro Hamburg
Amirio Floriani
Ana Beatriz jansen Piermarm
Anderson Pires

-

Claudiane Muller

heverson thrun
Isabel C. Streme
João V. Saganski

.'

) -

consumo feliz de coxinhas engorduradas.
O calor tornou o ambiente surreal demais
e o enjoo já ameaçava ultrapassar a
garganta quando uma rajada de vento
bateu no rosto. Tudo ali almejava ser um

lugar aconchegante e bom, mas algo deu
errado, Engenho de qualquer coisa, diziaa
placa no alto. Um boi exposto para enfeitar
e atrair pessoas, o mesmo destino do
elefante de Saramago. Amesma tristeza da

delinquência humana para com aqueles
que nada podem fazer ou dizer para se

defenderem ou se revoltarem.
Boi e elefante dividem espaço agora,
companheiros da rotina óbvia que insiste
em povoar meus dias. Quisera trazer os
dois paramorar comigo, livres, longe de
sofrimentos. Ninguém sabe desse desejo,
guardo só comigo, em silêncio velado.
Em algum momento vou esquecê-los, sei
disso. Àmedida que desempenho papéis,
que sorrio para quem não gostaria, que
percorro caminhos árduos, assim como

Salomão. Negão e Salomão, passado e

presente, há situações, males no mundo
que prescrevem e desafiam o bom senso.

Crônica

.Negão e Salomão
Murmúrio alto damistura de conversas,
cheiro de fritura no ar, música, um rapaz na
entrada entregava e recolhia as comandas,
Homens cujas camisetas não cobrem mais
as barrigas cabeludas absorvendo calorias
na fila do buffet. Perto de onde estava o

boi tinha uma loja, estranhamistura de

loja e restaurante à beira da estrada, o auge
da glcibalização interiorana. Frigideiras,
panelas, bonecas, sandálias fora de moda,

"
Quisera trazer os dois para
morar comigo, livres, longe

de sofrimentos.

enfeites de casa, livros e revistas, cd's,
um arsenal de coisas cercavam o boi que
posava ao lado de uma placa de madeira
escura talhada àmão, onde estava escrito
"NEGÃO". A pequena multidão passava
perto como se nada tivesse ali rumo ao

CliflU8 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

Rafael Oening envia o

clique de Pandora, da
raça Labrador, que sabe
bem que no calor que
está fazendo nos úItilnos .

dias, nada melhor que
uma água fresca

Lucia Draeger
Lucieni V. Bonkowski
Luis Carlos Ribeiro

Pedro P. Bassani
Rafael Fagundes
Rodrigo Franzner

,
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Dirceu R. da Silva Jonathan Lopes Marcel� Tillmann
'-�'-

Ednaldo L. Eggert José O. B. da Rocha Marcia D. Muller
Fernando Paulo Grotl José V. Henkemaier Matin Petry
George L. de Freitas Limércio Mathias Murilo A. Kobeoviski
Gustavo A. Woginski Lineu Laube Nicole Poliana da Costa
Haroldo Hoist Luan R. L. Marcelino Oneide Urbanski

Hosilaine das Graças Lemos
Sandro J. Novello
Suzana Sudan
Tais Carreira

. Thiago Souza
ValentinO G de abreu
Vilmar Delaqnolo
Vilmarize Peters
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Fez30 anos em 2012 que
Lulu Santos anunciou
um novo começo de era
no pop brasileiro com

.

o lançamento de seu

primeiro álbum, "Tempos
Modernos", em 1982. Para

festejar a data, foi lançado
..0 box de quatro CDs "Toca
Lulu". Com 55 fonograjnas,
a caixaé o apanhado
mais completo da carreira

. fonográfica do cantor e
compositor carioca. Toca
Lulu - cujo título reproduz
o grito de espectadores
na estreia carioca do atual
show do artista, Lulu Santos

InterpretaRoberto Carlos
e Erasmo Carlos � dá essa

geral na obra do Rei do Pop
no Brasil através de reunião
inédita de fonogramas.

A Rosa e o Drapo -

Vanessa Pereira

Nosso destino está definido
ou somos nós que o

.

escrevemos através de
.

nossas escolhas? Desirée
é uma típica adolescente,
com amizades fortes desde
a infância. Pais ausentes,
amigos presentes e uma
certeza: a amizade não se

trocapor nada. Mas e quando
surge um amor inimaginável?
Tudo se transforma ao
conhecerAndrew, um-rapaz
eleganté, que chama a

. atenção por seumodo de ser.

O amor acontece e dispara
o coração adolescente. .

Contudo, Desiréemal sabe.'
.0 que a espera. Um único

pedido de.Andréw e toda sua
vida podemudar.

Hlll1l1 rm! nlll I fllllllllllllll'Úllll,11l111
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

Noivado de Latino
e$taria por um fio
Mesmo apaixonada, Rayanne Morais

estaria vivendo um dilema em seu relacio
namento com Latino.AMissRio de Janeiro
2012 pensa em terminar o noivado, devido
às constantes puladas de cerca do cantor.

Rayanne ainda teria dito que está cansada
de ser "passada para trás", apesar de a rela
ção lhe render espaço na mídia. Recente

mente, Latino foi fotografado em clima de

paquera com uma loira num show.
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Suzuki e Novaes
teriam se separado
Daniele Suzuki teria se separado do

marido, Fábio Novaes. O empresário só
teria comentado o fim dó casamento com

os amigos mais próximos. A assessoria de

imprensa da atriz alega que não comen

ta a vida pessoal de seus clientes. A última

aparição pública do casal foi no final de
novembro, quando foram clicados noaero

porto Santos Dumont. Os dois se casaram

em 2011, e têm um filho de um ano emeio.

,

Linhas de crédito
o Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE) estará em
Jaraguá do Sul hoje, das 8h às 12h para
prestar às empresas associadas da

Acijs esclarecimentos sobre linhas de
financiamento destinadas ao fomento
de novos negócios ou para atividades
já existentes. Agendamento prévio
deve ser feito pelo telefone 3275-7021

ou pelo e-mail cra@acijs.com.br.·

Teste de aptidõ�s
Para aqueles que buscam se .

profissionalizar no concorrido meio
artístico ou simplesmente querem
descobrir suas habilidades, a JP

.

Talentos abre inscrições para o "teste de

aptidões". o cadastro para as seleções,
que acontecerão no final de fevereiro
em Blumenau, Florianópolis, Itajaí.e
Joinville, já pode ser feito pelo sitewww.
jptalentos.com.br. Emmarço, inicia o
curso profissionalizante, preparando
atores para os aquecidos mercados
de cinema, teatro e Tv. Contarão com

as aulas de aperfeiçoamento todas as

cidades que já receberam a seleção.
Para jovens entre 10 e 14 anos, o

período é de seis meses, para adultos,
duração de 18 meses.

en a
Inovação
AAssociação dasMicro e Pequenas
Empresas doVale do Itapocu começou
2013 com novidades. A entidade agora
aceita pagamentos com cartão de
crédito de pessoas físicas ou jurídicas,
medida que proporciona comodidade
nas transações de crédito e débito das
bandeirasVisa, MasterCard, American
Express, Diners Club International e
Elo. Amáquina para pagamento está
na sede da entidade, junto ao Centro

Empresarial, de segunda a sexta-feira,
, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. Trata
se demais um benefício para que todos

possam participar das capacitações e

demais eventos, com a possibilidade
de parcelar em até quatro vezes - com

valor mínimo por parcela de R$ 20.

Mais informações: 3275-7003.

Eneagrama,
AAssociação Empresarial de Jaraguá do
Sul realiza hoje a palestra "Eneagrama -

Liderança com inteligência emocional",
com o objetivo de apresentar a técnica.
A atividade seráministradaporRicardo
Castello Branco, às 19h, e a entrada
é gratuita. Informações e inscrições
no setor de Capacitação Empresarial,
telefone 3275-7017. O eneagrama
tem como objetivo eliminar conflitos,
reconhecer o que limita o indivíduo,
além de fortalecer as relações entre
osmembros das equipes, ampliar o
potencial de comunicação e liderança.'
Na vida pessoal, o curso visa a integração
entre a perspectiva instintiva, a
emocional e amental; a descobrir
porque se reprime um dos centros
da inteligência (teórico, emocional e
instintivo) e como lidar com ele.

,

Fergie anuncia que está
grávida do ator Josh Dultamel

A cantora doThe Black Eyed Peas, Fergie disse na
segunda-feira que ela e seumarido, o ator IoshDuhamel,
estão esperando um bebê. "Iosh & Eu & Bebê formamos
um trio!", tuitou ela.A cantora postou fofos dela e de seu
marido quando crianças. É o primeiro filho deles, que se

casaram em 2009. Duhamel, de 40 anos, fez aparições nos
filmes "Transformers" e estrela neste ano o filme "Safe

Haven". Fergie, de 37 anos, cujo nome verdadeiro é Stacy
Ferguson; juntou-se ao The BlackEyed Peas em 2002.

Plant diz que Led
pode_ volta-: em 2014

Depois de 33 anos oficialmente sepa-.
rados e de diversas declarações evasivas, o
Led Zeppelin pode finalmente-estar se reu
nindo. O ex-vocalista Robert Plant, o único
.que negava os boatos sobre a volta da ban

da, disse recentemente que tudo depende
dos outros integrantes" o guitarristaJimmy
Page e o baixista John Paul Jalles. O quar
teto britânico se separou em 1980, após a

morte do baterista John Banham.

Tirinhas

Roberto Justus volta
para O Aprendiz
Roberto Iustus reassumirá a apresen

tação do reality show O Aprendiz, Porém,
ainda não há uma data para a reestreia.
Vale lembrar que Iustus - que tem ou

tro programa na casa, o Roberto Iustus +

-, comandou O Aprendiz deste a estreia,
em 2004, até 2009, quando foi contratado
pelo SBT. O empresário João Doria Ir, foi
chamado para fazer O programa, de 2010

a 2011, quando a produção saiu da grade.

J

Horóscopo f
ÁRIES
Procure se recolher um pouco mais hoje e aproveite
para fazer uma autorreflexão. Quem trabalha em casa

ou por conta própria terá ajuda especial das estrelas.
No campo afetivo, este é o momento de cortar alguns
vínculos de dependência. Cor. creme.

TOURO
Este dia revela alguns contratempos. Situações
inesperadas podem trazer prejuízo ou perdas
materiais. Você estarámais emotivo(a) nesta quarta e
mais receptivo(a) às pessoas da sua estima O setor
sentimental ganha um novo embalo à noite. Cor. rosa

II GÊMEOS
Controle a impulsividade ou poderá reagir a todos.
Tudo o que conseguir hoje será por meio de seu

esforço. É um bom (lia para obter um aumento OU uma,

promoção. Nos assuntos do coração, saiba se valorizar e
conquistará quem deseja Cor. cinza.

.n.. UBRA
O setor profissional recebe poderosas víbrações
neste dia, podendo conquistar algo que sempre julgou
impossível, então, arregace as mangas e siga em busca
dos seus objetivos. No romance, agitar sua vídasocial
pode estimular a relação. Cor. vennelho.

.

CÂNCER
No campo profissional, procure controlar a sua
ansiedade e o seu nervosismo ou poderá se prejudicar
à toa Nos assuntos do coração, siga os seus desejos,
pois uma atmosfera romântica vai invadir o seu
relacionamento amoroso. Cor. azul-escuro.

m ESCORPIÃO
II 4 A Lua transita pela Casa da Fé e da Espiritualidade,

razão pela qual sua intuição e confiança estarão em
alta nesta fase. No campo sentimental, tudo indica
que o período da noite traz boas vibrações para o

relacionamento: curta o momento! Cor. vinho.

SAGITÁRIO
Este é o momento ideal para buscar soluções definitivas
para problemas recorrentes e renovar a sua vida de
um modo geral. Na paixão, aproveite para romper com
aquilo que já não te satisfaz e siga em busca dos seus
sonhos de amor. Cor. bege.

YL CAPRiCÓRNIO
.

P A Lua deixa você mais acessível e capaz de captar o
desejo dos outros. Quem trabalha com o público em
geral não pode reclamar da sorte neste período. Em
casa, evíte conflitos e no amor, curta o clima de grande
envolvimento com seu par. Cor. bege.

� AQUÁRIO
� Excelente dia para manter o seu foco no trabalho e nas

questões que envolvam sua saúde, pois o seu corpo
também merece atenção. A dois, você estará em busca
da sua segurança emocional. Brigas e rompimentos não
estão descartados. Cor. tons escuros.

LEÃo
De manhã, tenha cuidado com a sua impulsividade, pois
há uma tendência a reagir a tudo e a todos. Dedique-se
a tarefas que exijam concentração e isolamento. Há
sinal de fragilidade e carência no decorrer desta noite:

aproxime-se do par. Cor: marrom.

PEIXES

Dedique-se a uma atividade com a qual se identifique
e que traga mais alegria ao seu cotidiano. O período
da noite será agradável. Na paixão, momentos de
descontração estão favorecidos, mas não provoque o
ciúme da pessoa amada Cor. azul-escuro.

YYk VIRGEM
.

I l..,v Tudo que te incomoda ficarámais nítido e você saberá
como lidar melhor com isso. Sua vida profissional pode
passar pormudanças, mas não desanime antes de ver
os resultados. Nos assuntos do coração, conte com a .

ajuda dos amigos. Cor. vennelho.
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Sapevate che ii 21 feb
braio e il giorno Naziona
le dell'Immigrato Italiano in
Brasile? Infatti, II21 jebbraio e
stato decreta to Giorno Nazio
nale dell'Immigrato Italiano in
Brasile con la legge n.11686 dei
2 giugno 2008, come riconosci
menta dei contributo degli ita
liani alla formazione politica,
economica, sociale e culturale
dei Brasile.

Un graduo regalo, quindi,
da parte dei governo brasiliano
agli italiani emigrati in Brasi
le. Ma ad essere [eiici di questo
regalo saranno anche quei 30
milioni di brasiliani che pos
sono vantare origini italiane.

ziale dei Planalto, a Brasiua,
nel corso di una cerimonia
alla quale hanno partecipato
l'Ambasciatore d'Italia in Bra

sile, Michele Valensise, e tutti i
Consoli.

Era infatti il 21 [ebbraio
dei 1874 quando un grup
po di emigranti veneti sbar
cõ per la prima volta , a Vi

toria, nello Stato brasiliano

dell'Bspirito Santo a nord di
Rio. Iniziaua COSl l'epica sto

ria dell'emigrazione . italiana
nel Paese che avrebbe portato
un milione e mezzo di ueneti,
trentini, [riulani, piemonte
si, lomhardi, toscani, cam

pani e sicüiani. nelle regioni
dei Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paranà, San Paolo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Espirita Santo, in base a un

accordo firmato dall'allora re

d'Italia, Vittorio Emanuele II,
e dall'imperatore dei Brasile,

AGGIORNAMENTO La data e'
stata istituita con una legge fe
derale promulgata il 2 giugno
2008 dai Vice Presidente della

Repubblica brasiliana, Jose'
Alencar, nel palazzo presiden-

�-__ -'L_

dom Pedro II. Secando gli ul
timi dati demografici, attu

almente gli oriundi italiani
in Brasile sono 31 milioni, 6
milioni dei quali abitano la
"città italiana piu grande dei
mondo'; la megalopoli di San
Paolo che conta 20 milioni di
abitanti. "E' un riconoscimen
to importante dei ruolo della
comunità italiana nel grande
sviluppo dei Brasile - ha detto
l'ambasciatore valensise - E' un

'

premio alla stima e all'affetto
che gli italiani hanna saputo
conquistarsi in questo paese
con anni di duro lauoro".

.

Con questa nuova legge [e
derale il Brasile rende omaggio
ai contributo che l'emigrazione
italiana ha fornito alla cultura,
all'economia e ai carattere na

zionale deiBrasile.
In quel periodo in Italia sifa

ceva la pubblicitã perché i citta
dini si recassero in America:

Un Italo-brasiliano e una

persana nata in Brasile con

antenati italiani, o un Ita
liano iui residente da molti
anni: II Brasile ha oggi la piii
grande popolazione italia-

,

na fuori dell'Italia. Secando
['ambasciata d'Italia a Bra

sitia, vivrebbero nel paese
'circa 25 milioni di italiani
o discendenti di immigrati
italiani. Altre fonti concor
dano con tale stima.

Altre jonti ancora parlano
di 28 o addirittura di 32 mi
lioni di persone, includendo
i numerosi figli illegiuimi e

rifacendosi all'emigrazione
(specialmente di marinai e

commercianti liguri) duran
te l'Impero portoghese nel
Seicento e Settecento.
'A Ioinuille ii Circolo Ita

liano pruomove un evento

culturale con musica forma-
ggi e uini per festeggiare. I,

Imigrantes italianos no Brasil

Navio chegada imigrantes em Vitoria

cartellone dell'immigrazione in �merica

zes da Vida
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MEGA FEIRAo DE FÁBRICA· CHEVROLET.
UMA AçAo DE VENDAS IMBATrVEL,
EM COMEMORAÇAo A CHEGADA DA
NOVA FÁBRICA. EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS.

f _

CLASSIC LS 2013 �

A PARTIR DE
R$24.eeO,Oo.
o DANMAIS
A ODOSRA IL'

11.'----.---""

I' "

I 'r-----_,-�
1 1 1

: :3A01 :
�_J EJ � 1
,I

.

1
"" .J

201C L A·L
48X DE R$ 488,00
COM TAXA DE
1,1 %A.M. N RADA
DE $8.e80

TAXA

Celta lS 1.0, Flexpower (Config. R9A), ano/modelo 2013/2013, com preço promocional à vista a parlir de fl$ 23.990,00 ou através de plano de financiamento com 26,92% de entrada (RS 6.590,00), '48 prestações mensais de R$ 498,95
com taxa 1.18% a.m. CEl: 18,02% a.a. Valor total financiado: RS 30.539,70. Classic lS 1.0, Flexpower (Config. R6R), ano/modelo 2012/2013, com preço promocionat à vista a parlirde R$ 24.990,00. S10Cab. DuplaDiesel 4X4 LTZ (Config.
R7S), ano/modelo 2012/2013, com preço promocional à vista a partir de RS 130.840,00 ou através de plano de financiamenln com 65,86% de entrada (R$ 86.490,00), 24 prestações mensais de RS 1.897,63 com taxa zero amo CEl: 2,60% a.a. Valor total
financiado: R$132.033,09. Ofertas válidas para o periodo de 20 a 24 de fevereiro de 2013 para o Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou

cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veiculas Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE � Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores. www.chevrole!.com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

GMA RE PITE-OS LIMITES DE VELOCIDADE.

I

f
t
t
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ESTA NA HORA DE VOCE TER UM CARRO
COM TECNOLOGIA DE VERDADE.

CITROEN C3 PICASSO 2013
GL 1.5 FLEX

A PARTIR DE

R$47.990 1ÁVISTA

Air bag duplo· Freios ABS • Ar-condicio'nado • Direção hidráulica
Travamento central das portas na 'chave > Vidros elétricos dianteiros e muito mais! VENHA FAZER UM TEST ORIVE NALE MONOE.

NOVO CITROEN C3

VERSÕES A PARTIR DE

Air bag duplo e Freios ABS de série

em todas as versões • Ar-condicionado

Duas novas motorizações: Motor 1.5 Flex
com 95ÇY e Motor VTi 122 Flex Start
com 122CV e muito mais!

CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

Freios abs • Ar-condicionado
Air bag duplo' Faróis de neblina

CD/MP3 com entrada USB e Bluetooth
Rodas de liga leve 16"e muito mais!

À VISTA

Faça revisões em seu veículo regularmente."

A PARTIR DE

R$49.9901 l
/

CRÉATIVE TEGHNOLOGIE CITROEn

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

KM 10.000 20.000 30.000 '40.000 50.000

C3PICAS50 3XR$109,00 3XR$174,00 3XR$166,00 3XR$174,00 3XR$174,00

NOVOC3 3XR$89,00 3XR$153,00 3XR$161,00 3XR$153,00 3XR$153,00

UNHAC4 3XR$121,00 3XR$185,00 3XR$166,00 3XR$185,00 3XR$185,00

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais, Citroên C3 Picasso GL 1,5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 47.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com

entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Novo Citroên C3 Origine Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 39.990,00. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vistade R$
49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 566,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito

"

sujeito. a aprovação realizado pelo Banco PSA Fjnance. Financiamento simulado par,a Pessoa Física. Ofertas válidas até 28/02/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.

,.

-t
===="=
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Corretlwd&I�
C�19.368

"rud&p�naq�qwv »1.l7ftwwleceP fiUip� 4:13

{47} 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos nnais de semana e feriados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



41 NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2013

Rua Linda Rux Mathlas, 36 • Saependl - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075· E-mail: mg_mecanicaltda@hotmall.com

Novo C3 Exclusive 1.6
2013

�'
51.000,00

Prata - Flex - 1.500 Km - Ar-condicionado Digital, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga Leve, Bancos em Couro, Alarme, Faróis de Neblina, Sensor de
Estacionamento, Acendimento Automático dos Faróls, Sensor de Chuva,
Cd Player, Piloto Automático, Freios Abs, Air Bag's.

New Civlc Lxi 1.8 AT
2011

561i5�0,00

Carros Nacionais e Importados. I'Novos e Se_mi-novos Revisados

..

�----
___�-�__

�___

e...............
_'_'_ ...., lIiftt

/.
__

=�
P

... PROGRAMAÇAO DE CURSOS

-..

--,
cP'

Enfermagem - início 18�022

• Segurança no Trabalho - início 18/02

Pós Graduação
• Desenvolvimento Cognitivo _ início 05/03

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

• Segurança da Informação - início 05/03

Cursos Informática

• Workshop Fotografia Digital - início 04/02

Excel Básico - início 26/02

, Autocad - início 27/02

Cursos de Gestão

Bombeiro Voluntário - início 16/02

Relacionamento Interpessoal - início 16/02

Corsa Sedan Classic 1.0
2008

17.500,00
Prata - Flex - 55.000,Km - Travas Elétricas, Alarme, .Desembaçador
Traseiro, Ar-quente.

Ranger CS Sport 2.3
2008

35·900,oP
Preta - Gasolina � 22.500 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player, Faróis de,Neblina, Rodas de
Liga-leve.

Saveiro 1.6 CS .

2011

31.000,00
Prata - Flex - 21,000 Km - Ar-condicionado, Direçãp Hidráuliça, Vídros,
Travas e Espelhos Elétricos, Lona Marítima, Protetbr de Caçamba.

www.maurinhoveiculos.com.br

Prata - F.le�".45.000 Km - Ar-condicionado, Direção HldráuJic�, ll:idrqs
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Ti'aseiro, 'RP,íÍ�
de Liga Leve, Faróis de Neblina "

cs Excrusive '1;'6 Ar
20i11El

�

Prata - Flex _ 50.000 KM ; Ar-condicionado Digital, Direção
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e üesemqaçaoor Tras
Faróis de Neblina, Alarme, Bancos em Couro, Cd Player, Air Bag'S, Fr
Abs..

=
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Agua

Guaramirimprojeta investimentos
Águas de Guaramirim faz estudo para
ampliar o atendimento no município

GUARAMIRIM

Bárbara Elice
água e conseguirmanter o abas
tecimento da cidade no futuro
sem riscos de desabastecimen-

/\ companhia Águas de Gua- to", explicou o diretor da com

I\.ramirim está desenvolven- panhia, Osni Romeu Denker.
do um estudo para melhorar a A atual fonte da cidade é o rio

distribuição de água na cidade. Itapocuzinho, que está poluído
Com a chegada de novas em- e por isso exige tratamento mais
presas e moradores, a demanda rigoroso. A companhia pretende
está aumentando e necessida- fazer um estudo para achar ou
de de planejamento também. tras opções de captação a fim de
Atualmente, existem oito mil reduzir custos de tratamentos.

ligações na rede. A expectativa
é que, no prazo de cinco a dez
anos esse' número aumente

para doze mil.
"Está no limite máximo, en

tão estamos buscando fontes
em cachoeiras na cidade para
ver a capacidade de volume de

Poços
artesianos

Cerca de 60% do município
têm água encanada. Uma das
comunidades sem esse tipo
de atendimento é o bairro Rio

Branco. Para ter o atendimento,
os moradores precisaram optar
pela construção de um poço
semi-artesiano.

Na Rua Tibagi, é possível
ver os poços ao lado das casas.

A moradora Maria Railda dos
Santos afirma conseguir fazer
todos os serviços de limpeza
com a água do poço. "É bem

limpinha e fresca, dá para be
ber também", contou. Antes
de morar em Guaramirim, ela
viveu no interior de Alagoas,
que, também não tinha a rede
de água. De acordo com o mo

rador Samuel Santana, o poço
caseiro nunca secou e a água
não é suja, contudo, a instala
ção da rede seria umamelhoria
para a comunidade. Para Silvio

Santana, não há incômodo com
o poço semi-artesiano, mas a

higiene é uma preocupação.
"Pode existir alguma substância

que pode fazermal", disse.
O comerciante Sérgio Jor

ge Beber instalou uma peque
na estação de tratamento que
abastece quatro estabeleci
mentos e duas casas. O equi
pamento, que custou R$ 8 mil,
foi uma exigência da vigilância
sanitária paramanter a lancho
nete aberta. A cada seis meses,
ele leva uma amostra da água
ao Serviço Autônomo Munici

pal de Água e Esgoto de Iaraguá
do Sul, para saber como está a

qualidade do material. Para isso
gasta mais R$ 90 pelo serviço.

Cerca de 60% do

município têm
água encanada. Um
dos bairros sem o

atendimento é o

Rio Branco.

Aluguel

Isenção no
pagamento
Conforme o diretor da

Águas de .Guaramirim Osni

Denker, a rede de água não
chegou ao bairro porque
seria necessário pagar uma

quantia ao Departamento
Nacional de Infra-Estru-

_

tura de Transportes (Dnit)
pelo aluguel da área próxi
ma à rodovia para a insta

lação de um reservatório.

"Existe um projeto para
uma caixa no Rio Branco,
mas temos dificuldade em

passar pela rodovia", afir
mau. Na próxima semana,
Denker irá à Florianópolis
para negociar a isenção do

pagamerito do aluguel.
EDUARDO MONTECINO

Schroeder

Equipe trabalha para resolverproblema no abastecimento
Os técnicos da Águas de

Schroeder estão trabalhando
há dois dias na manutenção
da rede. A hipótese do dire
tor da companhia, Valdemar
dos Santos, para os problemas
de abastecimento em todo o

município é que teria entra-

do ar em algum cano. "Não
sabíamos se era ar ou algum
cano que rompeu, porque
não tínhamos acesso. Uma

equipe foi a campo e não en

controu nada, então estamos

trabalhando com a hipótese
de bolsa de ar", explicou San-

tos. Algumas casas já tiveram
o abastecimenfo regularizado.

Outro possível agravan
te para a- falta de água seria a

grande demanda de consumo

para apenas três filtros. Segun
do o diretor da companhia,
deveriam passar 14 litros de

água por segundo pelos filtros.
Contudo, a quantidade atual é
de 37 litros por segundo. "On
tem conversei com o prefeito
para pedir melhorias e adquirir
mais filtros, porque a demanda
é muito grande. Não adianta

. pensar no ano que vem, tem

que pensar já porque a cidade
está crescendo, então tem que
planejar"; afirmou Santos.

Um orçamento foi passado
para o prefeito Osvaldo Iurck
namanhã de ontem. A compa
nhia foi autorizada a comprar
um filtro no valor de R$ 93 mil .

J

I
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Um pouco de educação
Diz o adágio popular que pru

dência e canja de galinha
não fazmal a ninguém. Jorge Ben
jor (ainda sou do tempo do Jorge
Ben) acrescenta dinheiro: "Olha
aí meu bem, prudência e dinhei
ro no bolso, canja de galinha não
fazmal a ninguém". Se me permi
tirem vou acrescentar mais uma

coisinha: educação. Prudência,
dinheiro no bolso, canja de gali
nha e um pouco de educação não
fazemmal a ninguém.

Segunda-feira estava eu, vol
tando do almoço a pé, quando,
em um cruzamento, uma cidadã,
minto, um "ser" jogou pela janela
do seu belo carro um pedaço de

papel. Acelerei o passo para de
volver o que, talvez, tenha caído
sem querer do carro, mas não
deu tempo. O motorista, apro
veitando uma brecha no trânsi

to, engatou a primeira e foram os

dois embora para seu destino. O
fluxo fluiu.

Divaguei, então, com meus

botões, o que faz uma pessoa
simplesmente jogar lixo pela

. janela do carro, como se não

pudesse esperar até chegar em

APOIO: nand
i 'fim

casa ou onde quer que fosse para
colocar no lugar certo. O que faz

pessoas jogarem bituca de cigar
ro pelas janelas dos prédios ou

mesmo caminhando, no meio
da rua, como se aquele pedaço
babado. de papel contaminado
com milhares de produtos tóxi
cos fosse desaparecer num passe
de mágica.

Quanto aos cigarros, meus

amigos fumantes, alguns se di
zendo perseguidos pelo politi
camente correto (e olha que não
gosto desta história de politica
mente correto), questionam-me
o que vão fazer com a tal bituca.
Colocar no bolso?, perguntam
me eles sarcasticamente. Por

mim poderia ser, já que eu colo
co no bolso o papel das balas que
compro, por exemplo.

As pessoas - algumas - pare
cem ter perdido a ideia dos bons

modos. Empurram nas filas, pão
pedem desculpas e às vezes se

quer olham para o lado. Falam
alto em qualquer lugar como se

todos fossem obrigados a ouvir
suas aventuras da noite ante

rior. Comportam-se sem mo-

o corutEIO (lO POVO

dos à mesa; falam palavrões na

frente de crianças sem qualquer
pudor; não dão lugar às pesso
as mais velhas e muitas vezes

nem as tratam com o mínimo

respeito que a idade determina.
Reclamam de tudo e não fazem
nada para colaborar; acham que
sempre têm razão; consideram
se superiores a todos.

Ioga-se a culpa na família, na
escola, nas amizades, por tama
nha falta de educação. Até pode
ser. Em parte. É um relaxamento

geral. Osmal-educados são, na re
alidade, uns acomodados sociais.
Não precisa ser gênio para perce
ber que desagrada pelo modo de
se comportar. Firmeza de postura
e falta de educação são coisas di
ferentes e todos percebem.

Ou seja, a culpa é principal
mente do próprio mal-educado,
que abusa da paciência alheia e

não faz a mínima questão de se

aprimorar como ser humano.
O que não pode é este tipo de

comportamento contaminar os

demais, sob séria pena de daqui
poucotempo estarmos todos jo
gando papel pela janela do carro.

vêll1aiS8

www.ocponline.com.br

Consultoria Empresarial
CRC/SC, 006269/0

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

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÃ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços - 9/2013
Tipo: Preco e Tecnica - pelo total geral
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERViÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORAMENTO

PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADESDE SAÚDE
Entrega dos Envelopes: 25/03/2013 as 09:00 horas.

Abertura dos Envelopes: 25/03/2013 as 09:05 horas.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e

horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda á sexta feira, das
08:00h ás 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda,
através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM, 19 de fevereiro de 2013

lAURO FROHLlCH
PREFEITO MUNICIPAL

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira. 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL-SC
Novo Telefone/Fax; (47)3274-1700_

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. RCAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 238340/2013 Sacado: CUBlCO INDUSIRIA DE MAQUINAS L Endereço: RUA JOAOJANUARlO AYROSO,
1890 - JARAGUAESQU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente:ATIBRARTTEC IND lIDA Sacador. - Espécie:
D1vD - N°TItulo: 0000175651 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.155,00 - Data para pagamento: 25/02/2013-Valor total
a pagar R$2.237,49 Descrição dos valoresr'Valor do titulo: R$ 2.155,00 - Juros: R$ 7,18 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 238435/2013 Sacado: CUBlCO INDUSIRIA DE MAQUINAS L Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO,
1890 - JARAGUA ESQU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente:ATI BRARTTEC IND lIDA Sacador. - Espécie:
D1vD - N°TItulo: 0000176757 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 930,00 - Data para pagamento: 25/02/2013-Valor total a

pagarR$1.009,65 Descrição dos valores: Valordo titulo: R$ 930,00 - Juros: R$ 4,34Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 238255/2013 Sacado: CUBICO INDUSIRIA DE MAQUINAS lTOA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYRO

SO 1890 - Iaragué do SuI-SC - CEPo 89253-100 Cedente: BAUMANN INDUSIRIA ECOMERCIO DE ACOS e!"DA Sacador:
- Espécie: D1vD - N°TItulo: 55464 2/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.506,00 - Data para pagamento: 25/02/2013-
Valor total a pagar R$1.584,07 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.506,00 - Juros: R$ 3,51 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 238256/2013 Sacado: CUBICO INDUSIRIA DE MAQUINAS lIDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYRO

SO 1890 - Iareguã do SuI-SC - CEPo 89253-100Cedente: STEELROOLINDUSIRIAMEDlLURGICA lTOA Sacador. - Espécie:
D1vD - N°TItulo: 2851-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 571,25 - Data para pagamento: 25/02/2013- Valor total a

pagar R$647,14Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 571,25 - Juros: R$I,33 Emolumentos. R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 238429/2013 Sacado: GISELMAFERRARI AFONSO Endereço: RUA RElNOLDO RAO, 278 - CENTRO - Iara

guádo SuI-SC - CEP: 89251-971 Cedente: MARlAADElAIDE FLORES EPP Sacador. - Espécie: D1vD - N°TItulo: 104536/03
- Motivo: falta de'pagamento Valor. R$ 98,54 - Data para pagamento: 25/02/2013- Valor total a pagar R$169,00 Descrição
'dos valores: Valor do titulo: R$ 98,54 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 237884/2013 Sacado: JOSE JOEL RODRIGUES Endereço: RUA GUSTAVO MARQUARDT 270 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89260-397 Cédente: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie: D1vD - N°

TItulo: 0201951013 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 237,35 - Data para pagamento: 25/02/2013-Valor total a pagar
R$319,50 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 237,35 - Juros: R$ 1,34 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 238466/2013 Sacado: MAlCON l!OCHA ME Endereço: AV.MARECHAL DEODORO DA FONSECA,1ll8 -

CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: IND COM ESCADAS FORTUNATO IlDA Sacador. - Espécie:
D1vD - N°TItulo: 3889-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.116,00 - Datapara pagamento: 25/02/2013-Valortotala pagar
R$1.l91,01 Descrição dosvalores: Valordo titulo:R$1.I16,00 - Juros: R$ 5,20Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96 ,/

Apontamento: 238335/2013 Sacado: MARGARETE GONCALVES DE OUVEIR Endereço': RUA OSCAR SCHNElDER, 85 -

JARAGUA99 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89260-640Cedente: SHOPINGCOM CERMArDECONSTR Sacador: - Espécie:
D1vD - N° TItulo: 23625/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$169,00 - Data para pagamento: 25/02/2013- Valor total a

pagar R$252,38 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$I69,OO - Juros: R$1,01 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 238417/2013 Sacado: NILMAR INDUSTRIAMEll\LURGICA LIDA Endereço: RUA CARLOS OESCHSLER

1165 - IlHA DA FlGUElR - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-820 Cedente: SlNCROTEL ELETRONlCA E TELECOM
lTOA E Sacador: - Espécie: D1vD - N°Titulo: 3842/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 817,25 - Data para pagamento:
25/02/2013-Valor total a pagarR$896,91 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 817,25 - Juros: R$4,35Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 238385/2013 Sacado: PAULO FODI Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO FSfANISIAU AYROSO 321 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEPo Cedente: HIlARlO HORNllURG Sacador. - Espécie: NP - N° TItulo: 02 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 3.000,00 - Data para pagamento: 25/02/2013- Valor total a pagar R$8.720,56 Descrição dos valores:

Valor do titulo: R$ 3.000,00 - Juros: R$ 5.646,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71
--_._-------------------------�-------_._._---------;-----------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 238386/2013 Sacado: PAULO FOD! Endereço: RUA PROFESSOR ANTONIO ESDlNISIAU AYROSO 321 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Cedente: HIlARlO HORNBURG Sacador: - Espécie: NP - N° TItulo: OI - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 25/02/2013- Valor total a pagar R$5.891,89 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 3.817,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 238275/2013 Sacado: SOlANGE MARIA TIESEN DE CASIlLHOS Endereço: RUA PE FRANCKEN 02 L

07 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: cm- N° TI
rulo: 131039696 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.765,15 -Data para pagamento: 25/02/2013- Val6r total a pagar
R$2.263,30 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.765,15 - Juros: R$428,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de lntímação deProtesto foi publicado no jomal"OConeio do Povo", na data de20/02/2013.

jaraguá do Sul (SO, 20 de fevereiro de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto de títulos publicados: 12
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InvestilDentos

Viaturas entregues
e novas promessas

SSP confirma
recursos para
construção do IGP

e aguarda a

doação de terreno

garantia ontem, durante a en

trega de duas viaturas para
Iaraguá do Sul. Dois terrenos

da Prefeitura estão sendo ana

lisados e até março um deles
será escolhido e destinado ao

órgão, conforme informou o

prefeito Dieter Janssen.
Duas caminhonetes Pajero

Dakar foram entregues pelo Es
tado: uma ao Pelotão de Patru
lhamento Tático e outra à Divi
são de Investigação Criminal. O
investimento de cerca de R$ 180
mil para aquisição e adequação
dos veículos veio do Fundo de
Melhoria da Segurança Pública
do Governo do Estado. Segundo
o secretário Grubba, a SSP pre-

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

O secretário de Estado da

Segurança Pública (SSP),
Cesar Augusto Grubba garan
tiu que recursos na ordem de

R$ 1,5 milhão estão reserva

dos para a construção da sede
do Instituto Geral de Perícias

(IGP) na cidade. Ele deu essa

tende adquirir mais 1,6 mil via
turas até 2014.

O efetivo também será re

forçado este ano, com a aber
tura de novos concursos para
as polícias Militar e Civil e para
o IGP. O diretor-geral do Ins

tituto, Rodrigo Tasso, revela

que além de estrutura própria
em Jaraguá do Sul, solicitou a

abertura de 150 vagas para au

xiliar criminalístico, 47 'peritos
criminais e 40 médicos legis
tas para reforçar o quadro em

Santa Catarina. "Talvez, com o

prédio novo, possamos pensar
em investir em equipamentos
e trazer mais profissionais pará
Jaraguá do Sul", declarou.

REFORÇO A Patrulha Tática e a Investigação Criminal recebem caminhonetes

Acidente

Motociclista se fere gravemente
Permanece internado no Hospital São José do Sul, por volta das 19h30, de segunda-feira.

o motociclista de 20 anos que se envolveu num Welinton Barbosa Alves foi socorrido com sus

acidente com um caminhão na Rua José Em- peita de traumatismo craniano e fratura nas

mendorfer, no Bairro Nova Brasília, em Iaraguá pernas. O motorista do caminhão não se feriu.

, 2a Companhia

PM deGuaramirim
tem novo comando

O
.

capitão Ricardo Ribeiro
assumiu ontem de manhã o co-

,

mando da 2a Companhia do 14°

Batalhão da Polícia Militar, em
Guaramirim. Agora está à fren
te de uma equipe de 65 policiais
que atuam em Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba. Ele

ocupa a vaga deixada pelo ma

jor Iofrey Santos da Silva, que foi
transferido para Ioínville, onde
será nomeado subcomandante

do 8° Batalhão da PM.
O capitão estava lotado em

Joinville e tem 13 anos de car

reira na Polícia Militar, muitos
deles no Setor de Inteligência.
"Há mais de um ano estamos

negociando esta mudança de
comando com o major Iofrey",
revelou. "Antes de anunciar

qualquer mudança, vou fazer
um diagnóstico da situação das
três cidades da 2a Cia", destacou.

Melhorias

Prefeitos apontam
prioridades na segurança

A cerimônia de troca de co- . Mario Fernando Reinke ao

comandante da PM. Ele salien
tou que o terreno já foi doado
pelo município. A reforma da

Delegacia de Polícia Civil e a

destinação de novas viaturas
também foram pleiteadas.

Em Guaramirim e Schroe

der, a preocupação é com o efe
tivo da Polícia Civil das cidades.
"Em Schroeder trabalham ape
nas duas pessoas, sendo que um
é o funcionário da Prefeitura ce

dido e outro o responsável pela
delegacia", lamentou o prefeito
Osvaldo Iurck. Assista o vídeo.
no OCPOnline.com.br

I
mando contou a presença do
comandante geral da PM, co
ronel Nazareno Marcinero e do
secretário de Segurança Cesar

Augusto Grubba. Os prefeitos
das cidades que fazem par
te da região de abrangência
da unidade de Guaramirim

aproveitaram a cerimônia

para pedir melhorias, que se

rão analisados pela cúpula da

Segurança
-

A construção de um novo

quartel para a guarnição de
Massaranduba foi Um dos

pedidos feitos pelo prefeito

Fatal

Jovemmorre depois
de, bater em caminhão
O motociclista Maykon Ro

berto Rath, de 24 anos, será

sepultado às 9h de hoje, no Ce
mitério de Massaranduba. Ele

seguia do interior em direção
ao Centro da cidade pela Estra
da Geral de Campinha, quan
do bateu contra um caminhão
e morreu na hora. O acidente
ocorreu ontem de manhã.

Segundo a Polícia Militar, ele

teria ultrapassado três veículos
e não viu o caminhão que vinha
na pista contrária. Os veículos
colidiram frontalmente, cau

sando a morte do jovem. O mo

torista do caminhão, de 26 anos,
não se feriu. Rath foi velado na

Igreja Luterana São Marcos,
na Estrada Ribeirão Gustavo, a
pouco mais de dois quilômetros
do local do acidente.

.

Strasbourg
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20° Torneio de Verão

Pontaria calibrada na
rodada deabertura

Em três jogos, as redes balançaram vinte vezes

na noite de ontem, na vizinha Schroeder

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Média de 6,6 gols na aber-
.

tura do 20° Torneio de

Verão, o' Aberto de Futsal de
Schroeder. Equipes de Iaraguá
do Sul, Blumenau e Joinville
correram atrás da bola pesada
na quadra do Ginásio Alfredo

Pasold, na noite de ontem.
Marcando a abertura do tor

neio, uma grande partida entre

os jaraguaenses Kiferro e Mecâ

nícaOlicar/Finíarte, que empa
taram porõ a S. O azul e bran
co da Vila Lalau chegou a estar

vencendo por S a O, mas viu a

Olicar reagir e empatar, apoia
da na boa atuação de Rabi, au
tor de três gols. "Em momento

algum nós desistimos do jogo.
Nosso time é guerreiro e fomos

para cima", afirmou o artilheiro
da noite.

No segundo jogo, a expe
riente Loes Materiais de Cons

trução, de Blumenau, encon

trou dificuldades para superar
a -Nicocceli/Over Bike/Trans

porte Magalhães, de Jaraguá
do Sul. A Vitória por 3 a 1 só foi
construída na segunda etapa e

na base de muito suor. "Respei-

tamos a juventude e o ímpeto
deles. Sabíamos da dificulda

de", informou Carioca, autor do
terceiro gol do Loes.Fechando a

rodada, o Baga/Asteca/GT So

ciety (de Jaraguá) venceu o Real
Fort/Ouro Preto (de Joinville),
por4 a2.

A programação prossegue
hoje, com Borracharia Senem
versus Kaiapós/Soletex/Global
Pisos (19hlS), Angerô/Cruzeiro
versus Baga/Asteca/GT Society
(20hlS) e Global Pisos/Cavale
te Transportes versus Real Fort/
Ouro Preto (21hlS).

Competição envolve

quinze equipes da
região e vai até o

dia 22 de março.

HENRIQUE PORTO/AVANl'E!

JOGAÇO Kiferro (E), ,de Leandro, empatou em 5 a 5 com a Olicar, de Roni (D)

Lutas

UFC não está confirmado eD1 Iaraguá
Nos últimos dias, um dos as

suntosmais comentados na região
é sobre a realização do Ultimate

Fighting Championship (UFC) na
Arena Jaraguá. Informações pre
liminares dão conta que organi
zação do evento visitou, aprovou
e pré-reservou o local. Esta infor

mação foi confirmada pela FME,
fato que levou diversos veículos de

comunicação a cravarem a reali-

zação do evento na cidade.
Porém, nada foi acertado

até 'O momento. "Houve apenas
aquela visita na Arena por parte
dos organizadores. Mas não teve
nada confirmado. Isso chegou
a ser divulgado ao público, mas
não tem nada concreto e será

muito difícil o evento vir para o

nossomunicípio", afirmou o pre
feito Dieter Janssen.

Na avaliação de Janssen, para
trazer um evento deste porte é

preciso alavancar uma quanti- ,

dade considerável de patrocina-
I

dores, devido ao seu alto custo. O

prefeito lembra o caso de São Pau
lo, que no início do ano porpouco
não teve o seu evento cancelado

pela falta de patrocinadores. A ho
mologação da sede do UFC Brasil
deve ocorrer em breve.

"

CSM

AlaRenatinho reforça o time
O experiente ala esquerdo Renatinho é a mais nova con

tratação da CSM. Aos 34 anos, José Renato Valéria é natural de
São Paulo (SP), onde inicio no futsal nas categorias de base do

Taboão da Serra. "Estou feliz porque vou atuar em uma ótima

equipe, respeitada no cenário nacional do futsal. Vim para co

laborar em busca de muitas conquistas", comentou. O atleta de

1,80 metros e 90 quilos atuou no Brasil pelas equipes de Foz do

Iguaçu, Londrina, Carlos Barbosa, Florianópolis e Joinville. Fora
do país, jogou no Ajerbaijão.

DIVULGAÇÃO/CSM

EXPERIENTE Aos 34 anos, ala esquerdo
Renatinho passou por grandes equipes

Futebol

JuveeJEC
no sábado

Atendendo aumpedido da
televisão, aFCF antecipou
para sábado apartida entre
Juventus e Joinville, pela
oitava rodada do Estadual. O
horário de 16� seguemanti

do. Os ingressos antecipados
podem ser adquiridos apartir
de amanhã, pela tarde, na
rede de postosMime, nos
Supermercados Brasão e na

secretaria do clube.

Futsal

2aCopaSesc
feminino

Prosseguem até o próximo
dia 26, as inscrições para
a 2a Copa Sesc de futsal
feminino.A competição
ocorre entre 3- demarço e

28 de abril. A idademínima

para participar é de IS anos.

A participação de atletas
federadas é permitida, po
rém com restrições. O valor
da inscrição é de R$ 220,00
por equipe. Informações
com Kleber Rangel, no (47)
327S-7808.

Bicicross

Calendário
da FCBx

A Federação Catarinense
de Bicicross divulgou no
fim de semana o calendá
rio do Campeonato Esta-

, dual2013. Ao todo, sete
etapas serão disputadas,
entre março e novembro. A

prova de abertura acontece
no dia 30 de março, em

Brusque. Jaraguá do Sul
sedia uma etapa - a quinta
- em julho, no dia 20.

FME

Pleiteando
verbas

O presidente da FME, Jean
Leutprecht, e o diretor,
Alessandro Martins,
retornam à Jaraguá do Sul

depois de dois dias. em
Brasília. Lá pleitearam
verbas para a construção
de um complexo esporti
vo nos arredores da Arena

Jaraguá e para a reativa

ção do Programa Segun
do Tempo, aqui chamado
de Programa Esporte e

Cidadania.

•
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,Libertadores
,

Fluminense eGrêmio
duelam em clássico

Após'derrota na estreia, Grêmio precisa
resultado positivo sobre o tricolor carioca

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Se na estreia da Libertadores
houve clássico brasileiro, a

segunda rodada também não fi
cará devendo em emoção. Con
siderado duas grandes equipes
do país, Fluminense e Grêmio
medirão forças na noite desta

quarta-feira, às 22h, no Enge
nhão. Na liderança do grupo, o
tricolor carioca deverá ter força
máxima diante da equipe gaú
cha. Recuperados de lesão, o

zagueiro Gum e omeia Deco de-

vem iniciar como titular e fazer

companhia ao artilheiro Fred.

.Após a derrota para o Hua

chipato na estreia da Liberta

dores, os jogadores do Grêmio

priorizam a cautela, mas sabem
que terão de buscar pontos fora
de casa. "Vamos marcar forte o

tempo inteiro. Qualquer vacilo
que tivermos, pode ser o dife
rencial para este jogo. Precisa
mos nos recuperar", comentou
o zagueiro Werley. Atual cam
peão e detentor do título mun
dial, o Corinthians inicia na

noite desta quarta-feira a busca

pelo bicampeonato da compe
tição continental. O primeiro
adversário do alvinegro do Par

que São Jorge vai ser o San José,
às 22h, na Bolívia.

Para prevenir os riscos da

altitude, a diretoria coríntia
na providenciou cilindros de

oxigênio para a utilização no

decorrer do jogo. Um dos rema
nescentes da última edição, o

lateral Alessandro quer Q grupo
focado e respeitando a equipe
boliviana. "Temos de ser ma
duro para administrar e estrear
bem na competição. O primei
ro jogo sempre será difícil, mas
nos preparamos muito e que
remos fazer um grande jogo",
comentou o lateral Alessandro.

BRUNO HADDAD/FLUMINENSE

CLÁSSICO Em boa fase, Fred é a grande arma do Flumin�DSe

/

Copa do Mundo

Fifa confirma uso de tecnologia
No final de 2012, a Fifa ini

ciou os testes das novas tecno

logias implantadas pela enti
dade na linha do gol, que possa
identificar a legitimidade dos

gols e servir de auxílio aos ár

bitros nos lances duvidosos. A

inovação aplicada no Mundial
de Clubes, no lapão.foi um su

cesso e os dirigentes resolve- .

ram aprovar e expandir o avan
ço tecnológico para a Copa do

Mundo de 2014. "Após a experi
ência de sucesso noMundial de
Clubes, a Fifa decidiu utilizar

. a tecnologia da linha do gol na
Copa das Confederações e na

Copa do Mundo", anunciou em

nota a entidade. Apenas duas

empresas receberam o aval da
Fifa. A HawkEye, utiliza câme
ras para descobrir se o gol foi
válido. Por outro lado, aGoalRef
introduz um campo magnético

na linha do gol interligado com

um chip dentro da bola de fu
tebol. Com uma visão conser-

,

vadora no decorrer dos últimos
�

anos, a Fifa abre precedentes
para buscar inovações e adap
tar o futebol ao avanço tecno

lógico. "Outros expedientes no

futuro poderão ser aprovados
e estão convidados a serem

submetidos a provas", finaliza a

nota divulgada pela Fifa.

Voleibol

Melhor do
mundo

·Atletismo

Pistorius
.

negacnme
Bruno Rezende, filho do

técnico Bernardinho, foi elei
to o melhor levantador do

mundo, em eleição realizada

pelo site italiano Volleyball.
Atualmente vestindo as cores

do RlX, o jogador é um dos
líderes da seleção brasileira
e foi o único representante
do país na seleção mundial.
"Muito mais do que meu,
esse prêmio é do voleibol bra-

.

sileiro", comentou Bruninho.

Acusado ao assassinato
da sua namorada Reeva Ste

enkamp, o sul-africano Oscar
Pistorius negou o crime nos

tribunais e a audiência foi
adiada. "Não consigo enten

der como posso ser acusado
de assassinato premeditado",
declarou o paratleta. Na aná
lise dos policiais, Pistorius é o

único suspeito do crime.que
chocou omundo dos esportes
e parou aÁfrica do Sul .

Nat�ção
Cielo em busca do sucesso
Cesar Cielo não se abalou com a perda da medalha de ouro

nas Olimpíadas de Londres e espera brilhar no Rio de Janeiro.
Para alcançar os objetivos propostos, o brasileiro contratou o

técnico americano Scott Goodrich para compor a sua equipe.
"Os treinos estão intensos, mas estou treinando bem e criando
a confiança necessária novamente", afirmou o nadador.

j REUTERS

I

SUPERAÇÃO Após fracasso em Londres, Cielo

espera bom desempenho no Rio de Janeiro

Fórmula 1

Force Indía busca um piloto
Faltando menos de um mês para o início da Fórmula 1, falta

ser preenchida uma única vaga entre as equipes que integram a

temporada. A Force India está buscando um companheiro para
Paul Di Resta e deverá escolher entre Adrian Sutil e Jules Bian
chi. A decisão deve ser oficializada nos próximos dias. O Brasil
terá apenas Felipe Massa e Luiz Razia na competição.

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2013. PARAAQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTí
CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de gêneros ali
mentícios da agricultura familiar e empreendedorJamiliar rural para atender os alu
nos matriculados nas escolas e centros municipais da Rede de ensino do Município
de Jaraguá do Sul, em conformidade com os anexos do Edital. REGIMENTO: Lei
Federal 11.947 /2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até ás 08: 15 horas do dia 08 de março de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraquá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do
Rio Molha. A ABERTURA DOS ENVELOPES serão as 08:30 horas do mesmo, no

endereço abaixo, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação. VALOR
ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.230.960,00 (Hum milhão, duzentos e trinta
mil e novecentos e sessenta reais). INFORMAÇÕES: A integra da chamada pública
estará disponível no site www.jaraguadosuLsc.gov.br e os esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, 1111, Bairro do RioMolha,
municipio de Jaraguá do Sul:SC, na Secretaria Municipal de Educação ou ainda

pelo e-mail: id7969@jaraguadosuLsc.gov.br (Adriana/Educação). Jaraguá do Sul,
SC, 14 de fevereiro de 2013.

DlETER JANSSEN .

Prefeito Municipal
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Ooméreío"

Páscoa para todos os gostos. e bolsos
Lojas especializadas
de chocolate estão

com ritmo forte para
atender a demanda

.('

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

As produções artesanais de
chocolate e as novidades

dos produtos de Páscoa nos su

permercados de Iaraguá do Sul
e região estão a todo vapor. Nas
cozinhas do empreendimento
que trabalham com essa espe
cialidade, quilos de chocolate
derretido são despejados em

forminhas dos mais variados
modelos. São ovos de todos os

tamanhos, coelhos e barras.
N.os mercados e lojas de

conveniência, os corredores
estão coloridos e abarrotados
de produtos. Já há opções para
todos os gostos e todos os bol
sos. Tudo para atender os mais

. diversificados desejos dessas

guloseimas de Páscoa, que
nesse ano será celebrada no

dia 31 de março.
Dona de uma.empresa es

pecializada na produção de
chocolates caseir�s, a empresá
ria GiovanaHamburg disse que
durante o período que antece

de a Páscoa serão produzidos
150 quilos por dia.

Ela disse que a procura dos
clientes pelos produtos específi
cos da Páscoa já começou. Para
atendera demanda, serão con

tratadas mais duas pessoas para .
a produção e uma para atendi
mento ao público. A expectativa
dela é aumentar em 5% as ven

das em relação ao ano anterior.-
, Em meio a tantas opções de

produtos e preços, para auxiliar
os consumidores o Procon de
verá lançar nos próximos dias
uma pesquisa com os preços
dos estabelecimentos (ia cidade.
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Produção

Tradição na,

fabricação
de ovos

A empresária do ramo de doces Lui
za Xavier, já perdeu a conta de quantos
chocolates produziu desde o dia 8 de

janeiro deste ano, quando iniciou os

trabalhos para a Páscoa. Desde então,
o tanque da máquina específica para
o derretimento do chocolate, onde ca

bem 120 litros do produto, não fica va
zio. Entre destaques de Luzia para este

ano estão os ovos de páscoa decorados,
os trufados, toda a linha para intole
rantes à lactose e diabéticos, as colom
bas pascoais e, os ovos com 1, 2 e até 5

-

quilos de chocolate maciço.DELÍCIA Dona Luzia produz ovos de chocolate recheados

Comparação de preços

Pesquisa de compras antecipada
_
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quando os comércios' colocam para a Páscoa deste ano, ela es

os produtos à mostra com an- tava olhando as opções de ovos

tecedêncía "O brasileiro deixa para os filhos de seis e 11 anos

tudo para a última hora. Mas de idade. "O mais importante
o melhor é escolher com tran- -

para eles é o brinquedo que vem
quilidade e comparar os preços dentro do ovo e não o chocolate
com a qualidade dos produtos", em si", brincou. Crístiane revela
afirmou. Atenta a uma das no- que já reservou cerca de R$ 100

vidades da indústria alimentícia para serem gastos na Páscoa.

Cristiane Tasca, 36 -

anos,

aproveitou o tempo livre da
manhã de terça-feira para co

nhecer 'as opções de produtos _

disponíveis num supermercado
da cidade: Para ela, começar a
escolher os produtos antecipa
damente é o ideal nestas épocas
do ano e, por isso, ela aprova

Curso
Quem se interessar

em aprender um pou
co sobre como se pro
duzem os chocolates, a
Casa do Chocolate ofe
rece um curso de ini

dação aos clientes. As

inscrições podem ser

realizadas na Casa do

Chocolate, ao. valor de
R$ 15. Todo o material
utilizado nas aulas será
fornecido pela casa.

Contato: 3371·4800.

CHECAGEM
Cristiane
Tasca está
de olho nas

opções de
produtos e

preçcspaea
programar
as compras

- :* COMPRA E VEND,A DE IMÓVEIS
* LOCAÇÃO
*,GESTÃO DE IMÓVEIS

* CONSULTORIA DE IMÓVEIS
..
* LOTEAMENTOS
* AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
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