
lngTessos à venda

Michel Teló eVictor
&Leo naArena
Músicos tocam no dia 8 de março. Os

ingressos do primeiro lote custam R$ 30
para a pista, R$ 35 para a arquibancada
superior, R$ 55 para a área vip em frente

I ao palco e R$ 60 para a arquibancada vip.

'A "

Onibus urbano Massaranduba

Delegacia terá
nova estrutura
o projeto da nova sede da
Polícia Civil no município
está sendo finalizado e

a previsão é que a obra

seja licitada no segundo
semestre. Ainda não há

informações sobre os valores
nem origem dos recursos

para a construção, que deve
ser feita no mesmo local.

Página 16

Prefeitura quer reduzir
o valor das passagens
Prefeito Dieter Janssen se encontra com presidente da Canarinho, Décio Bogo,

para apresentar a posição do município em revogar o reajuste de 8% do transporte
coletivo. Aumento foi autorizado no fim de 2012, no mandato de Cecília Konell.

Página6

A rda cotidiana LÚCIOSASSl

Cenáriomatinal da Rua Roberto Ziemann, no sentido do Bairro Amizade ao Centro, é de cónstante congestionamento.Página 5
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Frigorífico
Mathias
o marreco, presença obrigatória
nos restaurantes de cozinha alemã,
é o carro-chefe deste frigorífico

'

estabelecido no Rio Cerro e que
completa hoje 19 anos de atividades.
Seus produtos ganharam o mundo e

já chegaram até ao Japão.

FIES-empresa
O.:Pronatec foi criado para
atender estudantes de ensino

. médio da rede pública,
,

trabalhadores e beneficiários das

• programas federais de transferência
de renda, mas tambémestão

previstas duas alternativas que são
o FIES-Estudante - até hoje não
regulamentado - e o FIES-Empresa.
Estamodalidade está em fàse
de regulamentação e existe uma

empresa de Jaraguá do Sul e outra "

da Bahia que estão servindo como

pilotosdo mesmo. Trata-se de uma
linha de financiamento tomado por
empresâs que desejam qualificar
seus trabalhadores. Os juros destes
empréstimos �ão de 3,5%ao ano
menos que a inflação - e, portanto,
podem ser bem interessantes para
empresas que, devido ao ramo em

que atuam, necessitam investir
na qualificação intensiva de
trabalhadores. Diversas empresas
já realizam isto hoje com
recursos próprios, pois já
descobriram que o aumento na

produtividade proporcionado por
profissionais mais qualificados
compensa os custos.

Lei das antenas
Continua dependendo de aprovação
pelo CongressoNacional, a legislação
que deverá criar uma regra única
em todo o país para a instalação
de antenas de telecomunicações.
Atualmente, esta aprovação depende
de legislação municipal e as restrições
impostas são apontadas como
causa de falta de sinal de celular

.. ,.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br.

Ensino técnico
Em 2012, 12mil alunos frequen

taram cursos do Senai e a pre
visão é de que 15 mil sejam aten

didos este ano. Paralelamente, o

Senac teve 1.609 matrículas em

2012 e espera qualificar 3.400 alu
nos em 2013. Considerando que
temos outras instituições - como

o Instituto Federal- ofertando cur
sos técnicos de nível médio, fica
a certeza de que estamos prepa
rando urn contingente de profis-

sionais capazes de mudar as ati
vidades produtivas no município.
Muitos destes estudantes, logo
depois vão para urn curso superior
e com certeza seu aproveitamento
será muito maior, pois consegue
unir teoria e prática. O que será
necessário é oferecer oportunida
des para que os mesmos possam
exercitar todo o seu conhecimento
e se engajar na necessáriamudan
ça no perfil econômico.

www.ocponline.com.br

DNULGAÇÃO

Não deslanchou
Em países desenvolvidos, o seguro-desemprego funciona como
urn auxílio ao trabalhador desempregado, enquanto está no

processo de recolocação ou, caso não encontre vaga na sua área,
lhe permite o sustento enquanto busca urna requalificação. O
Pronatec foi desenhado pelo governo federal para funcionar
de forma semelhante, atendendo também beneficiários de

programas sociais em urna louvável iniciativa para promover
a inclusão social. Na prática, até omomento, o programa não
alcançou o objetivo, como informam assistentes sociais e

funcionários do Sine.Ao que tudo indica, as regras terão de ser
aindamais restritivas para que o programa avance. Em relação
aos desempregados; sabemos que boa parte deles aproveita
este período para engordar,os rendimentos fazendo "bicos" ou
trabalhando sem registro, no que algumas empresas são coniventes.

Il'iilDICAllORES ÍNDICE PERÍODO
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.JARAGUÁ DO SUL
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AVISO DE LICITAÇÃO
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LICITAÇÃO N°: 21/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARAPRESTAR SERViÇO DE PINTURA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 21/02/2013, das 7h30 às 11h30 e das
13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 7/3/2013 14h
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Ademir Izidoro
Diretor Presidente
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PETRÓLEO - BRENT ... -0,68%
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US$ 117,400
US$ 1563,800
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Acijs
A Entidade empresarial está convidando
os membros do Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal, Conselho Consultivo,
Diretoria, Coordenadores dos Núcleos
Setoriais e demais associados a prestigiarem
a Assembleia Geral Ordinária convocada

para o dia 25 deste mês, às 18h, em primeira
convocação, onde será apresentado o

Relatório de Prestação de Contas sobre
as atividades desenvolvidas no exercício
administrativo findo em 31 de dezembro de
2012; leitura, discussão e votação do Balanço
Geral relativo ao exercício administrativo
findo em 31 de dezembro de 2012 e assuntos
de interesse geral da entidade. Na mesma
data, às 19h, será realizada a eleição da
diretoria da entidade, gestão 2013/2014. Local
será o Salão Nobre Pedro Doníni, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.

Leão chegando
A Receita Federal já divulgou as regras para
a declaração de imposto de renda da pessoa
física relativa ao exercício de 2012. Está

sujeito à declaração quem teve rendimentos
tributáveis acima de R$ 24.556,65. O prazo
para a entrega da declaração vai até 30

de abril. Maiores detalhes poderão ser

obtidos no site da ReceitaFederal.

A família de

VERGíLIO MORETTI

'agradece aos médicos, enfer
meiros e técnicos do Hospital
São José pela dedicação. E tam

bém agradece seus parentes,
amigos e funcionários pelas de

monstrações de carinho e coro

as de-flores recebidas. Comunica

que a missa de sétimo dia será
celebradá dia 22/02/2013, sexta
feira, às 19 horas, na Igreja Ma
triz São Sebastião. Por mais este
ato de religião e amizade, anteci
pa sinceros agradecimentos.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1152
Primeiro Sorteio
01 ' 11 - 13 ,21 ' 32 ' 33

Segundo Sorteio
02 ' 03 ' 13 ' 28 ' 38 - 49

QUINA
SORTEIO N°3123
1'7,38,57,61

"

72

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2013 131 OPINIÃO

Editorial

Umgrande avanço na área da saúde
I\. boa notícia da saúde vem com o excelente baixo
Il.índice de mortalidade infantil apresentadapor Ia
raguá do Sul em 2012 e que colocou a cidade entre as

que têm menores taxas entre os municípios mais po
pulosos do Estado. O desafio nessa missão de evitar a
morte de bebês logo quando nascem não é apenas da

equipe que faz o parto no hospital. Esse controle pre
ventivo exige uma atenção que vai além dos cuidados
médicos. Precisa de conscientização da mãe, do pai e
das famílias envolvidas.

A estrutura de saúde pública deve dar o suporte
na orientação e acompanhamento das famílias me

nos favorecidas a seguirem os passos básicos para se

Charge

trabalho sério sendo desenvolvido e uma aceitação
das pessoas atendidas a seguir as orientações com

disciplina e comprometimentos.
O que se destaca nesse acompanhamento são as

execuções das tarefas de prevenção: vacinação das
mulheres e das crianças; amamentação; atendimento
pré-natal da gestante; atendimento ao parto; atendi
mento médico da criança; nutrição adequada; sane
amento e habitação adequados. Esse resultado serve

de exemplo para estímulos para que outras ações nas
áreas da saúde, como o controle da natalidade na

adolescência e prevenção ao contágio de doenças,
. atinjam bons resultados para a nossa sociedade.

,
A estrutura de saúde pública deve

dar o suporte na orientação e

acompanhamento das famílias menos
favorecidas a seguirem os passos básicos

para se evitar a morte prematura.

evitar amorte prematura.
Se Jaraguá do Sul apresenta esses números posi

tivos no controle das perdas de vida é porque há um

Do leitor

Eí, brutamontes!
Ei, "brutamon:es". É, ,exa

tamente voce, que e ca

sado e se acha no direito de
decidir tudo sem ao menos

dialogar com sua esposa so

bre situações referentes à
vida conjugal. Exatamente

você que se acha no direito
de ser machista em pleno sé
culo 21. Você que afirma ser

o dono da verdade e age com

ignorância tratando tua es

posa como objeto de estante,
que serve apenas para en

feitar sua sala. Acorde, meu
caro, pois a vida é curta para
ficares maltratando a pessoa
que tanto lhe ama. Deixe de
ser hipócrita ignorante, seja
homem e não um fantoche
de Hitler meu caro senhorzí
nho ignóbil, pacóvio, pedan
te. E lhe digo mais, você que
é mulher e atura tamanha
insolência não creias que
quando deste mundo partir
irás ser canonizada, porque

não irás, entendeu? Dê um

. basta à tamanha barbarida

de, dê um basta a essa vida
medíocre que andas aturan

do. Você pode ser feliz, basta
querer. Se valorize e conhe
cerás então a felicidade.

É engraçado. Hoje mesmo
tive que ouvir de um senhor
de cerca de 60 anos de idade

que o homem é o reizinho
da casa, que manda em tudo
e em todos. Que isso, meu
caro? Onde vives? O tempo
das cavernas teve seu térmi
no ou ainda vives lá? Acorde,
reflita, ainda há tempo para
aprenderes alguma coisa na

vida. Por isso, afirmo, idade
não condiz com maturidade,
mas, sim, reflete a tua perso
nalidade, tua educação e teu

caráter. Se não os têm, nada
na vida serás!

Leonanlo Sasse

Escritor

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlosPrates
Ummundo de solteiros

Li um conselho aos casais, que também serve

para os amigos, e fiquei a pensar, é um conse

lho para pessoas "superiores" e essas, sabe-se, não
precisam de conselhos. O conselho estava no livro
Viva Feliz. O conselho diz que - "Quando você e sua

esposa tiverem um desentendimento, não importa
quem esteja errado, peça desculpas. Diga: - "La
mento tê-la aborrecido (ou tê-lo, claro), Você me

perdoa" Essas palavras são mágicas, elas curam.
Concordo, são palavras magias, mas até hoje

não conheci uma única pessoa que fizesse ou faça
isso, nunca ... Sempre nos achamos os donos da ra

zão, e mesmo quando, silenciosamente admitimos
que erramos, pedir desculpas, perdão, exige cora

gem, exige dar o braço a torcer.

Mas até não vou tão longe, penso que pedir des
culpas é mesmo coisa de gente grande, altiva, sem
pejos de vergonha por admitir ter errado, mas eu

peço um pouco mais, outalvezmenos. Peço que os

casais ao brigarem não citem o pai dela ou a mãe

dele, que não envolvam os que não estão por perto
e até podem nem ter culpa d� nada. E se tiverem,
estão agora longe, não devem ser usados para ferir
o outro, É vilania quase imperdoável a mulher ou
o marido citar os pais do cônjuge na hora da bri

ga, por piores que sejam. É bom não esquecer que
mãe é mãe e pai é pai, sejam como forem. Quem os

mete na briga, citando-os, merece uma dura lição.
E se a coisa se repetir, separação não cai mal ...

É preciso que na hora da briga o casal tenha "ní
vel" não se pode dizer tudo o que seja "verdade"

ou, pior ainda, ofensas que poderão até ser perdo
adas no futuro mas que nuncamais vão ser esque
cidas. Sabes do que mais, leitora, leitor: o melhor é
casar com gente educada. Mas reconheço que isso

iria deixar o mundo povoado de solteiros ...

Pânico
Não posso ser muito modesto, se o fizer, uma

certa turminha aqui da "aldeia" vai continuar se

achando ... Preciso lembrar que continuo sendo o

"astro" catarinense do Pânico, da Band. Semana

que passou, mais uma vez lá estava o "Pratinho"
mandando bala. O leitor, a leitora, vai me descul

par a imodéstia, mas é que de Santa Catarina ne

nhum "bacana" jamais chegou na tela do Pânico.
Foi a nona vez em que apareci no programa.

Estagiários
Naminha empresa, estagiários têm que ser os pri

meiros a chegar, os últimos a sair. Têm que estar sem

pre pedindo mais para fazer, aprendendo, avidamen
te querendo aprender e, claro, sendomuito educados,
operosos, se não for assim, a porta da rua é ali. Estou
cansando de ouvir de empresários que a turminha do
estágio ainda está nas fraldas do mercado e já quer
sombra e água fresca. Esses atrevidos precisam apren
der já de cara a como se faz a ponta no lápis...

Falta dizer
o "xyz" (palavra impublicável) era um dos exem

plos que eu mais citava nas minhas palestras como
exemplo de vida. Um sujeito que superara suas difi
culdades físicas, ter perdido as duas pernas, e ainda
assim ter-se tornado um campeão paraolímpico.
Falo do Oscar Pistorius, acusado de assassinato
cruel da namorada. Deu nela quatro tiros, acertou
lhe todos os tiros no rosto e teve a cara de pau de di
zer que pensou que fosse um bandido assaltando a

casa dele. Disse ter dado os tiros no eSCUrO, nem os

atiradores de elite teriam pontaria melhor... Menti
roso. Eu o queria naminha delegacia, "xyz" (palavra
absolutamente proibida de publicação ... ).

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira' Chefe de Redação: Márcio Schalinski' marcio@ooorreiocopovo.oom.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes
• recacao@ooorreiocopovo.oom.br·Fones:(47)2106-1919·Fax:2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
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Alta hoje
Presidente da Câmara deVereadores,
José de Ávila (PSD), se recupera de
cirurgia de cateterismo, com implante
de stents, e pode sair do hospital ainda
hoje. Segundo o assessor Eduardo

Bertoldi, desde ontemÁvila tem dado
encaminhamentos por celular para a

equipe, mostrando disposição.

SelQ do Procon
Presidente do Procon, Luís
Fernando de Almeida, quer
implàntar projeto 'Empresa Amiga
do Consumidor'. O tema está sendo
debatido pelo Condecon e visa
incentivar os comércios que não
são alvos de reclamações. Nestes
locais, um selo deve ser colocado.

Mistério
Segue sem explicação o caso dos
R$ 10 mil que foram devolvidos à
Câmara deVereadores de Guaramírím,
Segundo Evaldo João Junckes (PT), o
pagamento teria sido repassado para
uma empresa de assessoria jurídica
emFlorianópolis. Os parlamentares
aguardam imagens do Banco do Brasil

para saber quem trocou o cheque. "Se
na política faltava boi voar, aqui em
Guaramirim, ele voou", diz Junckes. O
delegado, Daniel Dias, garantiu que
vai abrir um inquérito para apurar os
motivos da devolução do dinheiro.

À disposição
Deputado Silvio Dreveck (PP) estará

.

, hoje em Jaraguá do Sul, às 16h30.
Na visita, Dreveck, que foi um dos

"

incentivadores da candidatura de Dieter,
se colocará à disposição para auxiliar o
muntcjpío. O deputado ainda deve ter
uma reunião com a executiva do PP.

Ignorado'
Uma das reclamações feitas pela
presidente do Clic, Maria Isidoro, ào
prefeito Lauro Frõhlich (PSD)� é sobre
a falta de respeito ao Plano Diretor da
cidade. O documento foi revisto com
auxílio das associações de moradores.

an en

..

www.ocponline.com.br

Patricia Mor_aes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Colaborou Verônica Lemus

Precatórios eemprometem o caixa

Ficam no ninho
Apesar do convite expresso do novo

presidente do PR no Estado, deputado federal
.Iorginho Mello, até agora nenhum tucano de

/
alta plumagem deixou o PSDE. O assédio a
Vicente Caropreso e aNiúra Demarchi não
deve termesmo resultado.

Moral em alta
Deputado Carlos Chiodini passou o dia de
ontem recebendo cumprimentos. Como
a coluna adiantou, ojaraguaense, mesmo
sendo o parlamentar mais novo do Estado,
foi escolhido para liderar a bancada do
JPMDB na Assembleia Legislativa.I •••• t " � •• " • � � I � ,

Pr�feito de Corupá, Luiz Carlos Ta
manini (PMDB), está preocupado'

com a quantidade de precatórios que
a Prefeitura terá que pagar em con

sequência de resultados de ações na
justiça contra o município. As ações
são das áreas trabalhista, cível e cri
minal, originadas em gestões anterio
res e que só tiveram suas sentenças
determinadas nos últimos meses. A

estimativa é de que a dívida gire em

torno de R$ 1 milhão. Um dos casos

Encontro
Acompanhados dos secretários,
Dieter Janssen e Jaime
Negherbon se reúnem com

lideranças comunitárias de 35

bairros nesta sexta-feira, às 19h,
na Câmara deVereadores. O
encontro está sendo organizado
pelo gerente de Conselhos

Municipais, Mário Pappen.

Na Câmara
Diretor de Desenvolvimento

Econômico, Márcio da Silveira,
participa da sessão da Câmara
deVereadores nesta quinta-feira.
Vai falar sobre os trabalhos do

Sine, demanda de atendimento,
e outras ações que envolvem o

setor de expedição da Carteira de
Trabalho e Previdência Social.

Aumento
Prefeito Lauro Frõhlich deve sancionar
o aumento do vale-refeição aos

servidoresde Guaramirim. O projeto,
já aprovado pela Câmara, reajusta o

benefício de R$ 250 para R$ 400 ao.mês.

envolve um acidente com uma ambu
lância da Secretaria de Saúde, ocorri
do hámais de dez anos. No processo, a
Prefeitura foi condenada ao pagamen
to de R$ 285 mil. Outra condenação
também envolve um acidente, ocorri
do em uma obra da Prefeitura fi que
vitimou fatalmente uma pessoa.

Nesta, além do pagamento da

ação, a Prefeitura também foi con
denada ao pagamento de pensão vi
talícia à família da vítima. Segundo o

procurador da Prefeitura, Fernando
Lunelli, o, município está entrando
em contato com os credores para ten-

,

tar acordos na forma de pagamento,
.

propondo parcelamentos. Em ordem
de preferência, os precatórios mais

antigos serão pagos primeiro, confor
me a disponibilidade no Orçamento.
"Temos precatórios já vencidos, ou
tros para esse ano e outros que devem
ser inseridos no Orçamento para que
sejam pagos em 2014", disse Lunelli.

Expediente no hospital
Vice-prefeito de Guaramirim, PauloVeloso (PSDB),

com a equipe do Centro Cirúrgico Ana Maria de Souza
Nicocelli. Veloso anunciou que a estrutura enfim recebeu

o alvará de funcionamento daVigilância Sanitária. São
500 cirurgias represadas. Para diminuir a fila, o vice, que

é ginecologista, tem dado expediente no hospital.

Sinsep e Ujam _

Duas eleições, mesmo que indiretamente, prometemmexer com

o cenário político nos próximos meses. A escolha para presidência
do Sinsep, que por enquanto tem duas chapas inscritas, do PT e

do DEM, e a da Ujam, na qual se apresentam como alternativa
Cristiane do BoaVista, Adilson Braun e Charles Salvador,

Nos bastidores
Ex-secretário de Administração, Ivo Konell (PSD), tem
ido com frequência à Câmara. Nos bastidores, faz força para
que a suplente de vereadora, Maristela Menel, ocupe pelo
menos temporariamente a cadeirà de José de Ávila.
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Trânsito

O dia começa no congestionamento
Fluxo de veículos

que sai do Bairro
Amizade rumo ao

Centro, de manhã,
para nas filas

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

Surpresa para O morador do
Bairro Amizade que sai de

casa de manhã cedo rumo ao

Centro de Iaraguã do Sul é en

contrar a Rua Roberto Ziemann
sem congestionamento. A roti
na diária, nos dias úteis de tra

balho, principalmente entre as

6h30 até as 7h30 não muda o

cenário: trânsito praticamente
parado para quem depende de
carro e ônibus para se deslocar.

"Parece
_ que todo mundo

comprou um automóvel novo.
E a situação piora cada vez

mais", avalia a moradora do
bairro, Ana Paula Boeíng, 23

anos. Para poder chegar no ho
rário ao trabalho, às 8h, sai de
casa por volta das 7h25. "Mas

sempre chego atrasada", obser
va. Para ela, uma das possíveis
soluções para desafogar o tráfe-
go é a tão esperada ponte que
ligará a região ao Bairro Rau.

Porém, avalia que seria neces

sária também a duplicação, dª", •

rua. "O problema é a falta de es-
-

paço para isso", analisa.
Em dias de chuva, a fila

praticamente dobra. O prin
cipal entroncamento do fluxo

para quem se desloca rumo ao

Centro vai até o trecho com a

esquina da Rua Rio de Janei
ro - a que vem da ponte Maria
Maser Grubba. Depois, na Jor
ge Czerniewicz, o trânsito flui
melhor e volta a encontrar len
tidão a partir do trevo de acesso
ao hospital Iaragua, devido ao

impacto do cruzamento com a

Rua ProfessoraAdélia Fischer.
"Tem dias que levo 30 mi

nutos para chegar ao Centro.
Não sei se uma nova ponte re

solveria o problema desse con

gestionamento. Acho, que só
vai trazer mais veículos para a

região", analisou o mecânico
OsnirManke,39.

_
Quem circula de bicicleta ou

a pé revela mais agilidade nesse

percurso. A ciclofaixa na Rober-

to Ziemann serve de facilitador

para percorrer o trajeto até o

trabalho em duas rodas.

Rota de escape
com fila

Quem segue pela Roberto
Ziemann rumo ao Centro e se

depara com o congestionamen
to perto da Igreja Luterana, às
vezes tenta desviar o fluxo pas
sando pelas ruas João Baptista
Rudolf, Arhur Günther ou pela
Irmão Leão Magno. Só que não
vai termuito sucesso. Ao chegar
na Rua Treze deMaio só aumen
tará a fila de carros parados. Ali,
o rumo leva até a Rua Rio de
Janeiro para o acesso à Ponte
Maria Maser Grubba. A presen
ça de duas escolas e um Centro

de Educação Infantil ajudam a

concentrar o alto movimento de

veículos, principalmente entre

às 7h e 7h30, por causa do horá
rio das aulas.

ALTERNATIVA A escollia da bicicleta é mais vantajosa para fugir da rda
.

na Rua Roberto Ziemann durante os horários de pico nas manhãs
-

Problema está na

concentração de veículos
Os pontos onde existe a maior

conc_entração de veículos

o
C
DI
o
s
o
lO
(II
....

o
lO
E
r..

A prioridade da atual administra
ção não é achar a solução apenas na
abertura de novas ruas e pontes para
desafogar o problema do congestio-

'

namento.Ameta é estudar maneiras
de estimular os moradores a ado
tarem outros meios de transporte,
como bicicleta e ônibus.

O presidente do Instituto de Pla

nejamento Urbano (lpplan), Benya
min Parham Fard, aponta como

principal problema das filas o exces

so de carros. Ele disse que estão sen
do estudadas ações para a melhoria
damobilidade urbana que priorizem
novas opções de deslocamento.

"Não adianta abrirmos ruas se a

�. �oó raiz do problema está na concentra-
e,.,o

�/el1)Q""

R. Lauro Donath

Amizade

e
.�
c
o
...

R. Treze de Maio (II

......................�-�
ii
Di

Trechos onde ocorrem os

congestionamentos nos

horários de pico, principalmente
no período das 6h30 às 7h30 )(

ção de veículos. Temos um estudo
em andamento de criar novas alter
nativas para facilitar o uso do trans

porte coletivo e bicicletas. Também
vamos trabalhar nas empresas a

cultura da carona solidária Nomes
mo trecho há vários veículos que se

deslocam para omesmo lugar. Essas
pessoas poderiam fazerum rodízio e

seguirem todas no mesmo veículo.
Iria ajudar a tirar carros da rua', de
fendeu.

Fard disse que a opção da insta
lação de um corredor exclusivo de
ônibus na Rua Roberto Ziemann,
assim como em outros pontos da

cidade, está sendo analisada com

base em estudos do fluxo de pesso
as e veículos que estão sendo rea

lizados. As primeiras vias a serem'
beneficiadas no projeto de corre

dores são a Avenida Marechal De
odoro da Fonseca e as ruas Ângelo
Schiochet, Reinaldo Rau, Henrique
Piazera, Francisco Fischer e Expedi
cionário João Zapella.

'1

I

I'

i
.

\
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Tarifa mads barata

"Existe uma grande probabilidade""-_

Com avaliação dos
custos da Canarinho

pronta, prefeito deve

revogar reajuste das

passagens de ônibus

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

Uma reunião na manhã de

hoje entre o prefeito de Iara
guá do Sul, Dieter Janssen (PP), e.
o presidente daViação Canarinho,
Décio Bago, deve definir riovos
rumos para o transporte coletivo.

Segundo o procurador do muni

cípio, Raphael Rocha Lopes, tudo
se encannlllha para a revogação
do reajuste de 8% da passagem
de ônibus, autorizado no fim do
ano .passado pela prefeita Cecília
Konell. "Existe uma grande pro
babilidade do prefeito assinar o

decretd', diz Raphael, que preside
a Comissão Especial de Análise e

A Comissão do Transporte Co
letivo foi criada para apontar as

melhorias necessárias para o sis

tema, tanto em curto quanto em

longo prazo. Na próxima semana,

LÚCIOSASSI

REUNIÃO Grupo apresentou estudos sobre o transporte coletivo

Avaliação daConcessão de Ser

viços de Transporte Coletivo,
que esteve reunida na manhã
de ontem. Com a confirmação;
a passagem mais barata, com

cartão, custará R$ 2,75 (hoje o

valor é de R$ 3). Já a embarca
da voltará a custar R$ 3 (desde
dezembro o valor é de R$ 3,10).
A possibilidade de revogação

do reajuste foi avaliada pela
comissão, formada por 11 pes
soas, durante mais de um mês.
Com o estudo indicando que a

tarifa está acima do valor ideal,

Comissão querprojeto amplo
o grupo deve ir a Florianópolis, projeto para o setor. Ao mesmo

onde encaminhará uma negocia- tempo, um estudo sobre a possi
ção com o Labtrans, da Uníversi- bilidade dequebra de contrato de
dade Federal de Santa Catarina, exclusividade com a Canarinho é

para elaboração de um amplo. avaliada. "Vai depender da nego-

Mais de 150abrigosem situaçãoprecária
Durante reunião da Comissão trou fotos da situação encontra

Especial de Análise eAvaliação da da, pelomenos 150 abrigos precí
Concessão de Serviços de Trans- sam passar por restauração, pois
porte Coletivo, na manhã de on- apresentam perigo. "Temos que
tem, o diretor de Trânsito, Rogério

.

fazer alguma coisa, antes que algo
Luiz Kurnlehn, apresentou um es- grave volte a acontecer", defen
tudo sobre a situação dos abrigos .

deu. Em fevereiro de 2010, quatro
de passageiros no município. São pessoas ficaram feridas com a '

555 estruturas com algum tipo de queda da cobertura de concreto

proteção e outras 276 em que o de um abrigo de ônibus na Rua

passageiro não tem como se pro- Walter Marquardt, no bairro Rio

teger do sol e da chuva. Em alguns Molha. O levantamento mostrou
casos, apenas umaplaca sinaliza o que em algumas localidades os

pontode parada do coletivo. abrigos, estão escorados por um

Segundo Kurnlehn, que mos- pedaço demadeira. Pára as obras,

aPrefeitura deve lançarnas próxi
mas semanas uma carta-convite.
A intenção é que a Codejas fique
responsável pelo serviço.

Depois desta etapa, o diretor
de Trânsito explica que o obje
tivo é fazer um projeto para pa
dronizar as paradas de ônibus. O
estudo está sendo coordenado

pelo Ipplan. "Somente na linha

que faz o João Pessoa, encon
tramos nove tipos diferentes de

pontos. O que já observamos é

que a estruturametálica se dete
riora rapidamente", diz.

ciação amanhã e das reclamações
que recebermos. Não é um pro
cesso simples, mas não podemos
ficar de mãos atadas", diz Rapha
el; Um relatório sobre as'queixas

o prefeito estaria apenas aguar
dando o encontro para anunciar
a decisão. Ainda na campanha
eleitoral, Dieter dizia que a Pre
feitura deveria assumir de fato a

fiscalização do serviço e criticou o

valor da passagem, uma das mais
caras do Estado.

Ao jornalO Correio do Povo, na
edição daúltima terça-feira, o pre
sidente daCanarinho, Décio Bago,
admitiu conhecer a intenção do

governo de reduzir os preços, mas
afirmou que se um novo cálculo
fosse feito, a tarifa de ônibus em

Iaraguá do Sul custaria R$ 3,25.
Ciente da possibilidade de uma

briga judicial ser aberta, o proeu
rador já preparamunição. "O ideal
é que tudo se resolva de fortim pa
cífica. Mas sabemos da possibili
dade da empresa entrar na Justiça.
Estamos preparados, temos todas
as planilhas. Eles podem entrar

com uma liminar para suspender
o decreto e conseguir, o que eu

não acreditd', disse Lopes.

do usuário do transporte coletivo
também será confeccionado. O
telefone para reclamação é o 156
ou 0800-6420156, ou pelo e-mail

ouvidoria@jaraguadosul.sc.gov.br.

DIVULGAÇÃO/PMJS

PERIGO Registro dos fiscais de Trânsitomostra

abrigo de ônibus escorado com uma madeira
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Música sertaneja
Michel Teló e

Victor & Léo na
Arena Jaraguá

oCORREIO DO povo QUINTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2013

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

primeiro show do
ano naArena Iaraguá
será em dose dupla.
No dia 8 de março,
sobem ao palco Mi
chel Teló e Victor &

Léo. Os ingressos já estão sendo ven-

didos e os preços do primeiro lote va
riam conforme localização: pista, área
vip, arquibancada sentada, arquiban
cada piso superior. Também serão co
mercializadas mesas em.frente ao pal
co. A abertura do evento está marcada

.

para às 20h30, com o início dos shows
às 23h30.A classificação é 16 anos.

Esse será o primeiro show do ano

da dupla sertaneja Victor & Léo, que

Os dois shows
.. .

nacionais

acontecem no

dia 8 de março.
Valores dos

CARREIRll
INTERNACIONAL
Em 2012, Michel
Teló fez uma·
média de 220
shows e ·passou

por mais de
20 países,

conquistando
muitos fãs

. .

Ingressos vanam
de R$ 30 a R$ 60
no primeiro lote

chega à cidade com a turnê de 2013,
''Ao Vivo em Floripa". Nos próximos
dias eles. devem seguir para o Rio
Grande do Sul, São Paulo, Minas Ge
rais e Paraná. Michel Teló voltará à

Jaraguá do Sul também em turnê. O
cantor já esteve na cidade em 2010,
quando lançou o hit ""Ei, psiu! Beijo,
me liga". Antes de chegar àArena Iara
guá, no Dia Internacional da Mulher,
Teló ainda terá show em São Paulo e

Ciudad Del Este, no Paraguai.
Nos pontos de venda, os ingres

sos do primeiro lote custam R$ 30

para a pista, R$ 35 para a arquiban
cada superior, R$ 55 para a área vip
em frente ao palco e R$ 60 para a

arquibancada vip. Os ingressos ven
didos no site Blueticket terão acrés
cimo de taxa administrativa.

Pontos de venda
Ingressos on-Iíne: www.blueticket.com.br
Iaraguã do Sul: Posto Maiochi, Shopping
Breithaupt e Postos Mime (matriz, Weg 2 e Kohlbach)
Guaramírim: Posto Maiochi e Posto 28

Corupá: Posto, Fama
Pomerode: Posto Mime
Massaranduba: Vídeo locadoraVisual

FOTOS DIVULGAÇÃO

cação é livre.
A voz, violão, percussão,

contrabaixo acústico e flauta
transversa permitem que os

músicos criem um repertório
diverso. Além das canções au

torais, o grupo também com
põe músicas instrumentais

que passeiam pelo chorinho,
maracatu, xote ou baião.

Cravo daTerraapresenta "Verde Longe" noSesc
O grupo Cravo da'Terra, de

Florianópolis, faz um convi
te à Jaraguá do Sul para uma
viagem pela música brasilei
Ia. Com um show marcado

para esta sexta-feira, às 20h, .

o quinteto sobre ao palco do
Sesc para apresentar o tercei
ro trabalho, "Verde Longe". A
entrada é gratuita e a classifí-

O Cravo da Terra já soma 13
anos de carreira. O primeiro CD,
intitulado "Cravo-da-Terra", foi
lançado em 2005, e o segundo
"Infinito Som", em 2008. O gru
po recebeu, pelos trabalhos, o

"Prêmio Catavento", de melhor
cantora, e também foi selecio
nado a participar do programa
Rumos, do Itaú Culturál-.
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�!:�i!!�e!2 do Tempo
Canoinhas
.....
19° 29°

São Miguel
do Oeste

.....
21° 27° Joaçaba

.....
19° 26°Chapecó

.....
21 ° 25°

Temperatura
elevada e

ar abafado Lages
.....
19° 25°o dia começa instável com

formação de nuvens e
chuva do Oeste ao Litoral
Sul devido a uma frente fria.
Nas demais regiões ainda Nublado

ocorrem aberturas de sol

pelamanhã coin aumento
de nebulosidade e pancadas
de chuva com trovoadas
entre a tarde e noite. Risco
de temporal e granizo
especialmente no Litoral,Vale
do Itajaí e Planalto Norte,

I�síável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Norte-Noroeste 1km/h 92
• 9h Noroeste 2km/h 84
• 12h Noroeste 7km/h 59
• 15h Oeste-Noroeste 12km/h 42

7mm

80%• 18h Noroeste 9km/h 45
de possibilidade

• 21h Norte-Noroeste 4km/h 55 de chuva.

Humor

Cuidado com o cão
o cara chega na casa do amigo e lê:
"Cuidado com o cão!" Então ele entra, apreensivo, esperando ver um pitbull

. babando. Mas de repente vê um poodle mini-small-little-toy.
- O que é isso,Waldir? Você coloca uma placa "Cuidado com o cão!" por
causa de um bichinho minúsculo desses?
- Pois é - responde o amigo - Eu tenho medo que alguém pise em cima

dele. '

Sudoku

9

5

8

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.
"

Mafra
... ..
18°27°

Rio do Sul

... ..
20°31 °

São Joaquim
... ..
17°23°

Joinville
.....
24° 32°

Jaraguá do Sul
.....
24° 31°

Blumenau
.....
25° 33°

Florianópolis
.....
25° 32°

HOJE

Jaraguá do Sul

e�egião

Criciúma
.....
24° 30°

AMANHÃ
I'......-n::::::,..o It---"" MíN: 230C

MÁX: 27°e

•

131°C QUINTA

SEXTA
MíN: 200e
MÁX: 300e

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
·lh08: 1,5m • Oh09: 1m
• 12h51: 1,4m • 1 Oh53: O,9m

, MINGUANTE 3/2 • Baixamar • Baixamar
• 6h53: O,4m • 6h39: O,4m

e NOVA
Tábua

• 19h06: O,2m ·18h39:0,1m
10/2 das marés Ilajai Imbiluba

• Preamar • Preamar

CRESCENTE 17/2
• Oh16: O,9m • Oh56: O,5m
• llh12: O,8m • 10h24: O,4m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 25/2
• 6h31: O,4m • 6h02: O,3m
• 18h46: O,2m • 17h56: O,1m

Palavras Cruzadas

passatempo' A Recreativa o pnrnemo revista de palavras cruzados do Brasil

HORIZONTAIS
1. Raça de cães originária do Brasil, de forte muscu

latura e faro agudíssimo / Alimento do gado nos

períodos, em que falta forragem fresca
2. Oferecido, distribuido
3. Prender uma coisa a outra/Parte saliente da sola

que circunda um calçado
4. De partícula infinitamente pequena, constituída de

um ou mais átomos, de única ou diferente es

pécie
5. Isto é / Extensão de água menor que um oceano /

As iniciais do ator Duarte
6. Gramínea usada como forrageira
7. Aquele que promove uma revolta ou dela participa
8. Como o solo da praia
�. Canal de variedades da TV paga / Tribunal Regio

nal Federal
10. Funcionar, produzir efeito / Fruto cítrico, de forma

esférica e cor amarelada 10

11. Irmão / Que tem grande fa,cilidade de se mover

12. Membros pares nas aves e nos morcegos / A 11

frenle de uma moeda

2 4 5 6 7 8 93

2

•
• •

•

• •
• •

• •
• •
•
•
• -

• •

3

4

5

6

7

8

9

12
13. Limpar uma superfíCie por'meio de fricção,

VERTICAIS
1. Aliada / (GíL) Estar caído por
2. Uma das revistas semanais de informações de

maior tiragem do Brasil/As partes de uma vesti
menta que cobrem os braços

3. Genuinàmente franco e sincero / Guarnecer de

peça de pano ou plástico para fechar, proteger ou
enfeitar um ambiente

4. Conclusão / O músico Noel (1910-1937), de "Pal

pite Infeliz"
5. _Retirada do mato
6. Desenho demonstrativo dos detalhes e do conjun

to de um modelo de roupas / Pigmento usado na

produção de vernizes
7. Vereador / Triturar os alimentos com os dentes

antes de engoli-los
8. A plantação que produz nozes / (Gír.)' Puxar o ron

co

9. Trabalhoso / Uma característica humana,

13
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Sem brigar por vaga
Com a possibilidade do evento de UFC em Jaraguá passou
se a discutir como a cidade comportaria a movimentação
decorrente no dia 18 de maio. No ponto damobilidade,
especulou-se sobre possível problema de estacionamento no

pátio da Arena, onde o que resolveria e ainda ficaria bonito
pra cidade seria a criação de linhas de ônibus com destino

específico ao evento. Assim, o estacionamento ficaria para
os visitantes e os jaraguaenses se deslocariam com pouco
incômodo. Que tal incluir essa no planejamento?

Jean Cavila e Camila Kicknofel descontraindo
na noite do Sacramentwn Pub
......................................................................................................................................

Duasporuma
Hoje, a Cachaçaria ÁguaDoce patrocina o happy hour da
moçada em sua temática Noite de Boteco. Na promo do dia,
a cerveja vem em dobro até as 23h. Animando o ambiente,
Músico Kelvin toca MPB aoVivo no palco da casa.

DIEGO JARSCHEL

As belas Kananda Mayer
e Bruna Bruch marcando

presença'na re�bertura
2013 do club TheWay
......................................

'

.

ti
Dica preciosa aos casais no
Pacebook: o perfil égratuito,
não precisa dividir a conta.

JoãoMarcos

"

Michel Telõ
na Arena
Ao que parece, 2013 começou quente
para o nobre espaço jaraguaense.
A nova da semana foi o anúncio de
dois shows sertanejos no local para o

dia 8 de março, estrelando o músico
Michel Teló e a duplaVitor & Léo. Os

ingressos começam a ser vendidos hoje
na Rede de Postos Mime e também no

site Blue'Iicket.com.br, com valores a

partir de R$ 30 para pista e R$ 60 para
arquibancadaVlP.

KELVYN CRISTlAN

Integrantes da turma, de ciclistas que reuniu-
se segunda-feira para pedalada em apoio à
decisão da Prefeitura em implantar 3,3k:m de

ciclo-faixas na cidade. Reunidos pela Associação
Triatlética de Jaraguá do Sul, foram in-loco

conferir as ruas que receberão os espaços
..

'

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

Royal Poker Club
Inaugura no
próximo dia 5,
na Sociedade
Diana, em
Guaramirim, o
primeiro clube de

poker da região.
Para estreia do
local, que conta com ambiente climatizado e completo
serviço de bar e cozinha, os organizadores prepararam
um torneio no estilo Freeroll, que terá início às 19h30. A
fim de apostar algumas fichas? Maiores informações e

inscrições pelo telefone 9156-6896.

lO

Ao ar livre
Se liga, moçada, que hoje tem pôr do sol com
música ao vivo no Calçadão, em frente ao museu.

Galera da bandaAurora Snow, a convite do Sesc,
traz os instrumentos para espaço aberto, tocando a

partir das 18h30. Separe almofada e chega junto pra
montar plateia. O evento é gratuito fi dos bons.

MAURÍCIO HERMANN

l
l

I

RafaeUe Spézia e Ricardo

Joesting em jantar a dois �o
. Madalena Chopp & Cozinha
.....................................................................................

Hoje à noite
• 22h - Noite do.Boteco / MPB commúsico Kelvin
Local: ÁguaDoce Cachaçaria 147 3371 8942

• 22h - Quinta Sertaneja / Show com Nadinha Santoro / DJ
Diego Feller / Elas free até as Oh
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - PockefShaw comVital' Torres, da banda Reino Fungi
Local: Blackbird 1473275 2398

• 22h - Música aoVivo com Ulysses eThirray
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

• 22h - Moam Country / Shaw com a bandaMOaM Country e

Leandro & Evandro
Local: Moam Art n' Music, em.Ioinville 147 8411 7001

• 22h - Música ao 'Vivo com ada e Parceiros do Samba
Local: Sam'bar 147 3054 4848

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES:ArribaMexican Bar - 33711160 1Confraria doChurTaSCO - 3275 1449/ EspaçoOca�3370 9160 1 TheUllingRestaurante - 33764822/ LendonPub - 3055 0065/

CachaçariaAguaDoce - 3371 8942/Ucoteria � 305408551MadalenaChopp eCozinha� 3055 30591MovingUp - 99666691 /MrBeef - 9608 21661 Patuá,Music - 3055 0064/

RoamMusic&Arts - 9654 1373 !SacramentumPub -8832 1524/TheWayOub - 8433 0083!Upper FIoor- 9915-22391Divino,Qub - 96444767 l"l"aRestaurante eChoperia - 3275 1277
l· "{ 7

-
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BOID dia!
"CJom dia, urbe sorriso! Hoje é

Dquinta-feira, Dia Mundial
da Religião. Com cheiro de sau
dades no ar, fevereiro, mês do
Carnaval e do meu niver, está
voando, se é que você me enten
de. Logo, logo, apago velinhas.
A vida segue! E vamos à coluna

que será lida por aproximada
mente 30 mil pessoas, fora os

acessos virtuais. Mas, antes, um
texto bem legal de Gio Orande

pra você curtir: Pausa... "Pausa
é um bem necessário para a nos
sa alma.Na vida, a pausa é uma

funçãofundamental para rever

mos os nossos conceitos. Como
na música, o maestro dá uma

pausa! Ela sempre é realizada
como uma parada da letra que
não está de acordo com o som

que irá chegar aos ouvidos dos
outros! Assim, também Deus se

. manifesta em pausa com a gen
te! Às vezes, é preciso dar uma

pausa na música da vida para
ver se os arranjos estão de acor
do com aharmoniado coral.Nós
somos o coral!Deus éomaestro!"

Vem aí
O poli e dinâmico Adolar
Souza conta nos dedos os dias

para a festa de inauguração
da nova casa de eventos
"Buena", em Iaraguá do Sul.
Todo climatizado e com estilo
moderno, o novo espaço vai
causar. Aguardem!

.'

3370-3242
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Coluna do Moa
Laboratorio
Lc n z I

ISO 9001

Moa Gonçalves

Leiloar o quê?
Li na coluna de Leo Pinheiros:
A "mutante" GeisyArruda
anuncia que vai leiloar sua
"nova virgindade". Cá pra nós,
só se for da orelha.

NOVIS
Fábio Hartvig

e Sandra
Dorchardt

estampam
a capada

Revista Nossa
Weekend.Em

breve, vêm
novidades no
ParkAurora

A única coisa

que vale a pena é
f'lxar o 'Olhar com
mais ate�ção no
presente; o futuro
chegará sozinho,
inesperadamente.
É tolo quem pensa
no futuro antes

de pensar no

presente.

Nicolau Gogol

MUNDO DOS BRINQUEDOS

.... 47 3370-0978

FOTOS DIVULGAÇÃO

The Police
Sábado, no Lico Bar, do antenado Neni Iunkes,
teremos um grande agito com a bandaThe
Police Cover, de Brasília, considerada amelhor
do Brasil. Será uma noite em que o rock vai ditar
as regras. Anotem também! Ingressos na hora.

Pensando bem
"Você tem que se preocuparmais com a sua

consciência do que com a reputação. Porque a
consciência é o que você é, e reputação é o que os
outros pensam de você. E o que os outros pensam é

problema deles".

Garage
Dia 23 de março, um sábado, tem a 29°

edição da "Garage", o senadinho mais pop do
momento.

Mesa animada
\

o amigo LeonardoVieira reuniu ontem
poucos e bons em mesa animada no Boliche

Play Bolling. O motivo: bebemorar mais
um ano de Vida. Cheers!

Novis
Aguardem novidades no setor de lazer. Fábio
Moreira Hartvig e Sandra Michele Borchardt
estão com novidades na manga para quando
junho chegar. Emergem do alto da Barra do Rio
Cerro I, onde labutam hámuito tempo com

, I �I' 'I_'D 'II� I' .

sucesso, no Restaurante ParkAurora. Aguardem!

Caajs
No sábado, ocorre também o encontro mensal
em comemoração ao 2° aniversário do Caajs
(antigos, motos e bicicletas). O evento será a

partir das 13h, no Parque Malwee. Anotado!

moagoncalves@netuno.com.br

Passarinho
Um passarinho meu contou
que em breve a nossa urbe
vai ganharmais uma casa

noturna, ou seja, urna nova
boate. Volto ao assunto!

Paquerada
A amiga Mari Karsten
é uma solteira super
assediada pelos que a

paqueram. E olha que
não são poucos, viu?

DUENA
Adolar

Souza
acelerando o

passo para a

inauguração
da casa de
eventos

"Duena"

COQUETEL A vereadora Natália Petry
e o filho Vinicius Petry Araujo, no coquetel de
comemoração dos dez anos do Saint Sebastian

Causas mais comuns:
- Cuidado com a agressividade com que se penteia.
Pode parecer irrelevante, mas deve-se tomar cuidado
com o mono como penteamos os cabelos.
- Má alimentação, pobre em prçteínas e vitaminas,
pode deixar os cabelos fracos e quebradiços. Faça
uma alimentação equilibrada, consulte um

.

nutricionista se necessário.
- Estresse: Um dos efeitos é o aumento de

noradrenalina, neurotransmissor que interrompe o

crescimento do cabelo. E também alterações no

sistema imunológico causam inflamações no couro

cabeludo, o que afeta o crescimento de novos fios.
- A chapinha e o secador, quando usado em excesso

também contribui para deixá-los ressecados e causar

queda.

Pijamas
Vendo loja ou

estoque
ótima clientela.
No centro de

Jaraguá do Sul

Informações:
47- 9198-0022

!Rua Barão do Rio Branco, 41 - Centro

Fone (47) 3371-2552 Te contei

Apaixonados
Felizes e apaixonados, o
casal Orlando Stoco Jr. e sua
bela Renata. Sempre de bem
com a vida.

Nas rodas
• O empresário Arno
Beber realmente está
preocupado com o

"corpitcho" Quemmora

no Centro da urbe não
deve estranhar se ver o

empresário madrugando
e correndo entre as

avenidas de lá.Vai é que
sua, Tafa!

• ThiagoAiroso Meneses

foi conferir a convenção
daDecanter e bater
pernas nos lugares da
moda, em Porto Alegre.

• Flavio Vieira volta à sua
agenda normal depois de
dias de relax total!

• Gente Chie é outra
coisa, né?! Chie mesmo é
você receber o mimo de
um amigo sem pedir algo
em troca. Nei Lombardi,
você émuito chie. Thanks!

• Para finalizar, a dica
de almoço para hoje é a

Confeitaria Bela Catarina.
Anotem!

• Com essa, fui!

CUIDADOS COM OS CABELOS!
Queda e cabe : c reve ". e' ratar.

• o boa praça, Cino

Schmidt, não temmedo
de rastreador. Anda

bipado amil por hora.

Um dos problemas que afeta muitas pessoas é o

cabelo, ou a falta dele. Toda a alteração que afete o

couro cabeludo e os cabelos de uma pessoa, e altere

a sua aparência física e pode ter um impacto
importante sobre a sua auto-estima e a sua

personalidade.
Assim como um corte de cabelo mal feito, a perda
de cabelos pode ter sérias conseqüências emocionais,
tanto para homens como para mulheres.

Além elo fator genético, há vários outros causadores
da queda de cabelo. Alguns são apenas fatores

temporários e sazonais, outros são fatores do

dia-a-dia como as agressões diárias a que o

cabelo está sujeito.

Seja qual for a causa da queda dos cabelos, hoje já existem produtos de uso oral para acabar com

o problema e deixá-los lindos e saudáveis.

PANTOGAR

O Pantogar reduz significativamente a queda dos cabelos, estimulando um crescimento saudável

dos fios e melhorando sua qualidade e resistência.
Recomendado nos casos de:
- Perda difusa de cabelos (perda de cabelo por razões desconhecidas).
- Alterações degenerativas na estrutura de cabelo (cabelo enfraquecido, fino, não maleável,
quebradiço, sem vida, opaco e sem cor), cabelos danificados pela luz do sol e radiação UV,

prevenção do aparecimento de fios brancos.
- Desordens no crescimento das unhas (unhas quebradiças, rachadas e pouco maleáveis).

cÁPSULA DA BELEZA

A cápsula é um anti-aging de uso oral composta pelos
ativos: Exsynutriment, que além de atua no tecido

conjuntivo, reestruturando as fibras de colágeno e

elastina, também fortifica os cabelos e as unhas.

O Bio Arct é um ativo riquíssimo em bioativos

padronizados com potente efeito anti radicais livres.

Como age:
Pele: E�ito lifting oral promove a elasticidade da pele
e ação "preenchedora" das rugas.
Cabelos: Estimula a reposição de cabelos mais

"espessos" e resistentes. A presença
de silício no bulbo capilar possui ação antiqueda,
fortalecendo o fio de cabelo.

Unhas: A estrutura da unha é formada por queratina,
a qual se liga ao silício, conferindo dureza e

estabilidade das unhas. Fortalece e estimula o

crescimento.

• A vitrine da Upper Man
está very chico Chegaram
novidades. Anotem!

• Adriana Cerutti

prepara os quitutes para
comemorar idade nova
dia 23. Bom também.

�€.\RA DE JARAGUA Do
�o 8�

A
!.�
Ji
<

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos
ekilibrio.farmaciademanipulacao

: j
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@g1obo.com.

Acontece vez por outra do pessoal
dizer que vai pra um lado e ir

pro outro. Em muitos casos, não se

caracteriza um adultério propriamente
dito, tratando-se apenas de uma tentativa
de evitar rusgas entre o casal.
Com o Rodrigão foi assim. Como a

namorada dele morava no Rio Grande
do Sul, era hábito um telefonema por
volta das 22h, antes de dormir. Sabedores
disso, os parceiros dele passaram lá no

apartamento mais tarde e o convenceram

a ir numa balada em Joinville. Quando
estavam na altura das arrozeiras de
Guaramirim, o inesperado: o celular
do Rodrigão tocou. Como ele estava

no banco de trás, jogou-se no colo dos
outros, deitando-se. Para um sujeito
homem e hetero, esta situação não
é muito agradável, mas o amor pela
gaúcha falou mais alto. Estando ele na

horizontal, sua voz sairia idêntica à do

quarto. Se tivesse um cobertor no carro,

seguramente ele teria jogado por cima, só
para garantir a legitimidade do sono:

Crônica

Escapadas
- Oi amor! (bocejo forçado)
- Tava dormindo, querido?
- Sim! Tava vendo um filme e peguei no
sono. (com voz sonolenta e bocejo forçado)
- E que filme estavas vendo?
Pausa
- Reféns. (bocejo forçado)
O Rodrigão esqueceu que a guria era

cinéfila:
- Ué, amor!? O 'Reféns' nem chegou no
cinema!

"
.Illigação acabou normalmente,
mas'ele ficou apreensivo.,Teria
ela percebido algo estranho?

Pausa
- AhhlAcho que o nome era parecido com
)sso ... já tinha começado quando liguei a
tevê. (voz normal, com gagueira e esqueceu
do bocejo forçado)
A ligação acabou normalmente, mas ele

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
• ARCOPLEX 1

•

' As Aventuras de Tadeo - Dub. -14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 2
• De Pernas pro Ar 2 - Nacional - 16:30
• Detona Ralph - Dub. - 14:20
• Jack Reacher - O Último Tiro / Leg. - 18:30, 21 :00
• ARCOPLEX 3
• João e Maria: Caçadores de Bruxas - Leg. -14:10,16:00, 17:5Q,
19:40, 21 :30

Novelas
LADO A LADO - GLOBO· 18R

Isabel conta a Jurema que viu Zé Maria de. braço dado com uma moça.
Zé Maria deixa claro para Chico que es!� interessado apenas na pesquisa de
Fátima. Laura e Edgar trocam carícias. Jurema conta para Laura que a polí
cia prendeu vários foliões. Guerra conta para Edgar que a ordem de prisão
dos foliões veio de algum político. Edgar descobre que foi Assunção quem
ordenou as prisões e prefere não escrever a matéria para não prejudicar o pai
de Laura. Assunção conta a Edgar e a Laura que foi ludibriado e comunica
que mandou soltar os foliões. Laura revela a Edgar que Paulo Lima é seu

pseudônimo de escritor. Laura resolve morar com Edgar. Zé Maria e Fátima
conversam sob�e a construção das casas nos morros.·

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Charlô afirma a Juliana que, para não perder a aposta, precisa provar que

Otávio sabotou a loja. Nieta fala para Dino que eles precisam buscar Carolina no

Rio de Janeiro. Felipe afirma que não vai liberar o estoque das outras lojas para
Charlô. Juliana segue a avó até o Rio de Janeiro. Nando decide ficar no hotel,
enquanto Roberta procura o novo fornecedor. Veruska e Nenê vasculham nova

mente o quarto de Roberta e Carolina. No hotel, Nando pede o vinho que bebeu
com Juliana. Juliana chega ao Rio de Janeiro. Ulisses se decepciona cornp beijo
de Lucilene e fica com Vânia novamente. Juliana encontra Nando no quarto do

pai. Charlô invade o salão da convenção e Felipe entra em pânico. Nando se

declara para Juliana. Fábio e Ciça encontram Manoela em casa. Nenê e Veruska
se escondem quando ouvem Carolina chegar. Charlô obriga Felipe a conversar

com ela. Roberta se apressa para falar com Nando. Nando e Juliana se beijam.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Russo tenta se defender da explosão. Rosângela fala para Zyah que Mo

rena não está à venda. Mustafá lamenta por não ter conseguido socorrer More
na. Lívia fica furiosa com a' notícia da fuga de Morena. Zyah encontra Morena.

Buquet e Murat estranham quando Mustafá pede ajuda para comprar roupas
de mulher. Morena revela a Zyah que foi enganada por Russo. Ayla desconfia
do mando. Russo e lrina acreditam que Morena tenha morrido no atentado e

mandam Rosângela confirmar a suspeita. Mustafá fala para Zyah ir até a boate.
Rosângela confirma que Morena não morreu. Stenio fala para Helô que Pepeu
se envolveu em uma briga e Drica pede socorro. Rosângela mente e afirma a

Russo e Irina que Morena morreu. Lívia fica aliviada com notícia da morte de
Morena. Celso faz com Érica o mesmo que fez com Antônia para conquistá-Ia.
Raissa discute com a mãe por causa dê Carlos. Raquel pede para Stenio acom
panhá-Ia até a delegacia. Lívia e Theo se enfrentam na porta de um restaurante.
Morena hesita em ligar para casa. Clóvis teme que Lurdinha revele seu segredo.
Theo incentiva Lucimar a processar Lívia. Zyah leva Morena à Capadócia.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

ficou apreensivo. Teria ela percebido algo
estranho? Umamulher com ráiva é capaz
de qualquer coisa.
Num outro caso, outra mentira. Tenho
dois amigos cujas esposas têm restrição
que um saia com o outro. Ambas acham

que o outro não é boa companhia. Mas
uma não sabe que a outra tem o mesmo

sentimento. O cara até pode sair com
a galera, mas se "aquele um" estiver lá,
vai ter DR depois. Os dois comparsas
tiveram uma ideia para poder tomar uma
cervejinha juntos: criaram um amigo
imaginário. E com o "Valdir" tá liberado,
ele é ficha limpa. Depois, eu descobri que
o talValdir existe. É primo de terceiro grau
de um deles. Só que o cara mora lá na Tifa
da Pólvorae trabalha como representante
comercial. Ele nunca está na cidade, não
tem namorada conhecida' e nem perfil
nas redes sociais. Por ora amentira está
colando. A intuição está para elas, assim
como amalandragem está para eles.
Até nisso elas levam vantagem, pois a

malandragem é possível aprender.

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

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

Anive.rsariantes
21/2

Adriana Icker Alves de Brito
Almir Muller
Ana Paula Schmidt
Bruna Marina Bertholdi
Caríos A. Eggert
Cirlene Lehn
Cristiana Rafaela Fernandes
Débora C. Kellner
Denis Picolli
Dirceu Bachmann
Edilza Petry
Egon Honburg

Esse gatinho preto e

branco com uma pinta
preta no nariz sumiu na
terça-feira, dia 19, da
Barra do Rio Cerro. Ele
atende pelo nome_
de Pimpollio. Se você
o encontrou ou viu,
ligue para 9205·1072.
A dona agradece!

!rl

II

I

\ ElleoPage - atri:z
Jennifer Love Hewitt • atriz

�
... Renata Sorrah - atriz

_

Evaldo Grechuski
Fernando Scaburri
Gabriel Borke
Giovane Arno Sguissardi
Jaime Drews
Juliane C. da Costa '

Kelly Willmann
Lincon Alexandre de Souza
Lino Vieira
Maria de L. Chaves
Roseli Gaedke

Solange M. Gielow
Vitor Hugo De Moraés De Oliveira
Waltraud Vieira

Horóscopo
CVl ÁRIES

-

I' Bom dia para confiar na sua intuição.
Siga os seus pressentimentos, pois tudo
indica que eles estão corretos. O asIraI
revela uma predisposição para aceitar
o desafio das mudanças radicais. No
amor, o asIraI prioriza a sua privacidade.
Cor. preto.

muRO
O dia beneficia as relações pessoais, as
reuniões em grupÓ, os encontros com
amigos e os trabalhos que envolvam o

público. No campo afetivo, o dia é tão
bom para quem já tem compromisso
como para quem quer iniciar um novo

romance:Cor. verde.

II
GÊMEOS
Quanto mais envoMdo(a) você estiver
com a sua profissão, maior será o seu
destaque. Medite sobre as coisas que
dá valor e veja se há correções a fazer
em seu comportamento. Nos assuntos
do coração, curta o momento !1 a

companhia! Cor. branco.

CÂNCER

§ No ambiente de trabalho, tente pensar
nas diferenças individuais como um fator
de complemenlaridade com os colegas e

seus projetos tendem a caminhar. Marte
traz um novo embalo para o amor. o
romance pede uma pitada de ousadia!
Cor. amarelo.

LEÃo
Preste atenção aos seus
pressentimentos, pois eles podem
estar corretos. Quem trabalha por conta

própria terá um dia muito produtivo. Com
seu amor, o clima é de forte erotismo,
então, aproveite os momentos a sós com
sua cara-metade. Cor. creme.

VIRGEM
Trabalho em equipe pode ser estimulante:
deixe a individualidade de lado. O astral

poderá desafiar você a pensarmais no
bem-estar dos outros do que nas suas
conveniências. Na paixão, não deixe pra
depois o que deseja agora. Cor. amarelo .

.n.
UBRA
Neste dia, sua vida profissional estará
no toco de suas atenções e o dia pode
ser tão produtivo para quem trabalha
como subordinado como para quem
é autônomo. No amor, interesses em
comum podem fortalecer os seus
vínculos de afeto. Cor. branco.

ESCORPIÃO
Ótimo dia para se dedicar a uma
atividade prazerosa com a qual você
se identifica, pois assim o seu dia vai
ser mais produtivo. Em casa, tudo
azul. No campo afetivo, é hora de viver
intensamente suas emoções ao lado da
pessoa amada. Cor. pink.

SAGITÁRIO
Precisamos reconhecer que, às vezes,
necessitamos de um tempo. Por,
isso, medite sobre o que dá valor e
veja se há correções a fazer em seu

comportamento neste momento. Na
paixão, curta o asIraI de forte erotismo do
seu relacionamento. Cor. rosa.

VL CAPRICÓRNIO
.

F No trabalho, procure fazer suas
atividades sem depender dos demais,
pois terá boa sorte para se destacar
em tarefas que enfatizam a sua

individualidade. Na vida a dois, há uma
dose maior de união, cumplicidade e

ousadia: aproveite! Cor. cinza.

-� AQUÁRIO
� Atividades que favoreçam o seu

anonimato serão as mais favorecidas
neste momento. Bom dia para investir
em uma tarefa extra e aumentar os
seus rendimentos. Ao lado da sua cara

metade, você encontrará o apoio que
sempre desejou. Cor.manom.

PEIXES
Momentos de inspiração e sensibilidade
podem marcar este dia. Siga a sua
intuição, pois tudo indica que os seus

pressentimentos estão corretos. Boa
sorte para captar o desejo dos outros.
Uma grande paixão pode atiçar a sua
vida afetiva Cor. preto.
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Parabéns para
Bruno VoUes e

Agathe Ender
Volles,que
completaram 56

anos de easamento
no dia 16/2. Os
r:alhos, genro, nora,
netos e bisnetos

desejaDImuitas
felicidades!
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Felicidades e muita
saúde é o que deseja
toda a família para
VaUi Noernberg, que

completa 94 anos nesta

quinta-feira

Márcia Vieira e o r:alho

Leonardo curtiram o

Carnaval de São Paulo

Registro da confraternização do

Procon, que ocorreu no dia 16

Alan Ricardo Volkmann,
alegria da madrinha

Mônica, do padrinho
Sandro e, de toda a

faDlÍlia, completou dia
18, 10 meses. Parabéns!

Alcir CaDlpestrini
e Cristiane Wolter

casaram-se no dia 20.

Os amigos e faDliliares

desejaDImuitas
felicidades e amor'

I Resp.eite OS limites de velocidade. ·1 •� ...
Consórcio Nacional Ford

As filhas

e netos

desejaDI
todas as

felicidades

para lIilario
Lemkee
Leonia

Lemke, que
completaDI
idade nova
no dia 21

e as de
'fevereiro

Ana Luisa completou
dia 19, 15 anos, e

ganhou presente
adiantado: no dia 15

nasceu seu irmão,
Caio Fernando.

Parabéns, querida
rllha, Deus te

abençoe sempre.
Homenagem do pai

André e mãe Fabiana

Seguros Ford

CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁO SEU .

Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regiões metropolitanas: 4001-48581 Demais localidades: 0800 722 4858.

Preços válidos até 28/02/2013 ou enquanto durarem os estoques. Ford Fiesta Rocam Hatch 1.0 . 2013 Flex (cat, FBQ3) a partir de R$ 29.300,00 à vista. Valor adicional de R$69Ó,00 para acrescentar ar-condicionado ao veículo. Ford Focus Hatch 1.6 . GLX 2013 Flex (cat. OBB3) a partir
de R$51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 56% de entrada IR$ 29.094) e saldo em 24 parcelas de R$ 990,00 na m9dalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da l' parcela, incluindo tarifas, custos e impostos IIOF). Valor total a prazo de

R$ 52.679,58. Custo Efetivo TotalICET) calculado na data de 03/01/2013 a partir de 0,27% a.m. e 3,29% a.a, por meio do Programa Ford Credil. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor.

Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios varipveis de acordo com a UF Inão incluso no

valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas.

I

_•.
MORETTI
Jaraguá do Sul
(47) 3274.2800

J
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Caglioni
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Instante
-

mágico
Dez minutos do segundo tempo, OxO. Rainer segura firme um chute
desferido por um blumenauense, faz a conexão com Píazera, na ala
direita. Este, por cobertura, toca para Elizaldo, que escora de cabeça
para Chiquito. O craque projeta o corpo no ar e, de voleio, arremata.
O goleiro de Blumenau espalma, Emmeio à poeira, a bola sobra
limpa paraGuido Fischer, que "chuta para a história', marcando o

primeiro gol do futsal em Jogos Abertos de Santa Catarina.

o primeiro tempo
Quando o jogo começou para cinco mil pessoas que estavam na arena

.

em Brusque, e para outros 500mil catarinenses que assistiam pela
televisão, os seus corações batiam num mesmo ritmo, o do time da
Malwee. Foi um primeiro tempo descompassado, sofrido, angustiado,
mas cheio de fé e de esperança. O placar apontavaAtlântico 2xO

Malwee. Todos estavam dentes de que, no intervalo, o mestre Ferretti
iria colocar amáquina nos trilhos e a coisa seria diferente. E foi.

Segundo 'tempo
Quando todos apostavam em Falcão, eis que surge Xoxo. Leve,
descontraído, quase invertebrado, dribla com velocidade,
finta bailando e por duas vezes golpeia o adversário de morte,

/'

marcando dois gols espetaculares. Empata o jogo, acende o ânimo
do time. Daí para a vitória foi um toque de ilusionismo.

Time pioneiro. CA. Baependi/Seleção
de Jaraguá do Sul - Em pé: Elizaldo, Rainer e Piazera .

Agachados: Zico, Guido Fisch�r e Chiquito

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

Co,nt,abilidade
Cons,ullD,ia Empresarial

. &IIUSC� 0lI1i26!W,

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

GRANDES MOMENTOS DO
ESPORTEJARAGUAENSE

Malwee Futsal . Campeão Nacional de 2005 . Arena da cidade de Brusque (SC)

Amagia do futsal
A estreia damodalidade de futsal nos Jogos Abertos de Santa
Catarina aconteceu em sua 3a edição, em 1962, nos jogos
realizados na cidade de Blumenau, Abrindo a competição,
os anfitriões (Seleção de Blumenau) enfrentaram o

selecionado jaraguaense que era formado por: ReinerWiele,
Piazera, Guida Fischer, Chiquito, Milton Stange, Schwedtner,
Norberto Fischer, Hamilton Garcia e ManfredAlbus.

A quadra e o público
o campo de jogo foi adaptado sobre duas quadras
de tênis, cujo piso era de saibro. Compareceram o

prefeito de Blumenau, Hercílio Deeke, Arthur Schlõsser,
pai dos Iasc, e todos os seus "cardeais". Uma grande
massa torcedora apoiava o time blumenauense.

Invasãojaraguaense
Uma caravana com mais de quatro mil jaraguaenses invadiu
a cidade de Brusque para não apenas torcer, mas, sobretudo

jogar junto. O apoio dos torcedores foi fator decisivo .

INSTITUTO DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

01", OQ/{Iéf11. /tia/li
Diretor Técnico Responsável CRM-SC 8535

o IT' ..or pi, n desaúde "ver

.md • TI ,hor e lJnomed

.

O primeiro título nacional, em 2005
o jogo entre aMalwee xAtlântico de Erexím, na decisão do nacional, provou que o futsal e o futebol são
muitomais que um esporte, é umamística popular, possui a virtude especial de congraçar os povos de
todas as condições de vida. É a alegria de todos que começa já na véspera, cresce no dia do jogo e chega
ao seu auge no começo da partida e explode e implode na hora do gol. Na arquibancada está o povo de

todas as periferias, está a juventude de todas as classes, estão os profissionais de todas os extratos sociais,
estão os intelectuais e os artistas, políticos de todas as vertentes, padres, pastores e rabinos.

Recebam as nossas

homenagens
Os pioneiros do nosso futsal que escreveram páginas
épicas e os integrantes do ex-time de futsal da Malwee

que conquistou tudo o que podia e o que não podia:
Tetracampeão da Liga Brasileira de Futsal- Hexacampeão
da Traça Brasil- Tetracampeão da Superliga de Futsal
- Copa Sul de 2005. Copa Fiat de 2001. Copa Renault
de 2009, Oito vezes Campeão Catarinense. Campeão
da Copa Santa Catarina de 2002 - Hexacampeão dós

Jogos Abertos de Santa Catarina Hexacampeão da Copa
Libertadores; Campeão da Copa Umbro Internacional
de 2002. Hexacampeão Sul-americano. Quatro vezes

Vice-campeões Mundiais Interclubes. AMalwee Futsal
encerrou as atividades em 2010. Todos os títulos

conquistados foram espetaculares, porém, a conquista do
primeiro título nacional (2005) é inesquecível. Foi quando
o futsal arrebatou o coração dos jaraguaenses.

Mágicos
O time daMalwee parte para o
ataque, envolve o time gaúcho
com passes certeiros e dribles
desconcertantes. Falcão aplica uma
"roleta de Zizu (Zidane)" em seu

- marcador e 'é derrubado. Cobrança
de falta para aMalwee.Abola

passa nos pés dos quatro jogadores
jaraguaenses sem que o time do
Atlântico conseguisse tocá-la.
Valdim finaliza e a esferamorre
mansamente no fundo da rede.
Tem razão o poeta ao dizer que a
beleza nasce do espanto.AMalwee
é isso, oAtlântico aquilo, aMalwee
intui, oAtlântico reflete, aMalwe é

vertical, oAtlântico horizontal. É a

alma que plasma o coração.
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'Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

pode ser, é aquele que possui
muito verniz, mas pouca estru
tura. Uma família que se reãliza
e é feliz com o que tem, possui
com certeza mais saúde ffsíca e

espiritual do que uma família

que quer fingir ter mais do que
pode ter.

Saiba que quanto mais ho
nesto for consigo mesmo e com

os outros, mais saúde terá, In

felizmente, muitos são vítimas

de falsidades e desonestidades
no ambiente de trabalho, prin
cipalmente nas empresas. Não
existe nadamais doentio do que
essa atitude. Isso faz mal para
a saúde de quem atinge e para
quem é atingido, Que tal você
buscar ser honesto, e princi
palmente buscar ser parceiro
de seu colega de trabalho, ati
nal vocês não são uma equipe?
E para que uma equipe tenha
resultado ela precisa de hones
tidade entre seus membros, Por

isso, seja honesto. Fará bem

para sua saúde.
'

Para que você tenha saúde,
também é necessário que você

busque a felicidade. A tristeza
não combina com a saúde, e se

você tiver triste, com certeza,
ficará mais suscetível a adoe
cer. Por isso, busque ter bons
momentos. Tenha' certeza que
a felicidade está nas pequenas
coisas da vida.

Penso que a atitude de acei
tar-se talvez seja a mais impor
tante para que não adoeçamos,
pois 'o simples fato de se rejei
tar a si próprio, de não ter auto-

Se não quiseradoecer
estima, o destrói por dentro, e

faz com que sua imunidade fi

que baixa e com isso te causan
do doenças. Por isso, se aceite
como você é,

Se você não tiver pesso
as em quem realmente possa
confiar, nunca terá amizades
verdadeiras. Por isso, aprenda
a confiar. A amizade verdadei
ra não é somente entre pessoas
que não são da mesma família,
você pode ter no seu pai, no seu

avô, em algum tio outia a pes
soa que você realmente pode
confiar e esse seu familiar será
sua amizade verdadeira. E te

nha certeza que essa confiança
que há entre vocês, é algo que
os protege de doenças.

Aqui vai unia dica importan
te: emoções e sentimentos que
são escondidos, reprimidos,
normalmente são geradores
de doenças, entre elas: gastrite,
úlcera, dores lombares, dor na
coluna. E, com o tempo, a re

pressão, de sentimentos pode
virar até um câncer. Por isso,
tenha alguém com quem possa
desabafar; partilhar sua intimi
dade, suas angústias e alegrias.
A conversa é um poderoso re

médio e, além disso, uma exce

lente terapia contra as doenças.
Saiba que se você tiver bom

humor, terás saúde e vida lon

ga. Quem é alegre tem o dom
de poder alegrar o ambiente
em que vive. Como o próprio
Dr. Drauzio Varella já escreveu:

"O bom humor nos salva das
mãos do doutor".

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASILESTADO DESANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

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

EDITALDEINTIMAÇÃODEPRarESTO \
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do
código de Normas da CGJ/SG, para a devida ciência ao res

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

motivos da sua recusa, dentro do prazo legaL FICAM INTI
MADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 238481/2013 Sacado: AIRTON STISS Endere

ço: ESTRADA ISABELAlIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: CREDIALVES Sacador. - Espécie: CBI - N' TItulo:
4300-2006-2014-14 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
2,057,33 - Data para pagamento: 26/02/2013- Valor total a
pagar R$2.281.83 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2,057,33 - Juros: R$ 64,46 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica

ção edital: R$23, 10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 87,09

Apontamento: 238480/2013 Sacado: FABIANO WlNTRICH

Endereço: JOAO TOZINI 32 32 - CORUPA-SC - CEP: 89280-
000 Cedente: CREDIALVES Sacador. - Espécie;CBI - N' TI
tulo: 4300-2014-2012-802 - Motivo: faltadepagamentoValor.
R$ 835,11 - Data para pagamento: 26/02/2013- Valor total
a pagar R$973,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
835,11- Juros: R$ 27,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução.Rs 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: :cJ8476/2013 Sacado: GILMARLUlZVENERA
Endereço: RUACARLOS HARDT 8000 - AGUAVERDE - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-580 Cedente: OMNl S/A CFI Sa
cador. - Espécie: CBI - N'Titulo: 101258000013811- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 971,37 - Data para pagamento:
26/02/2013- Valor total a pagar R$L094,70 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 971,37 - Juros: R$ 45,65 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital:R$23,1O Condução: R$

24,50 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 238407/2013 Sacado: JAIME MOTO PECAS
ODA - ME Endereço: RUA PROF ADEUA FISCHER, 720 SL
2 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-400 Cedente: AT IM
PACTO !DCACOES LIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 03000427900 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.200,00 - Data para pagamento: 26/02/2013- Valor total a
pagar R$1.278,51 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
1.200,00 - Juros: R$ 3,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 238489/2013 Sacado: JOSINEIDE MARIA
DOS SANTOS Endereço: RUA JOSE SCHEUER 1201 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: '89255-800 Cedente: BV FINANCEIRA
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESITMENTO Sa
cador. - Espécié: NP - N' Titulo: 00136702/09/210074684
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 15,084,09 - Data para
pagamento: 26/02/2013- Valor total a pagar R$2L917,54
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 15,084,09 - Juros:
R$ 6,752,64 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 238392/2013 Sacado: KIKO !DCADORA
DE MAO DE OBRA ODA Endereço: RUA DA COABE S/N
- TRES RIOS DO NORTE -Iaraguá do Sul-SC - CBP: s"�255-
055 Cedente: COMERCIAL SANTO ANTONIO ODA - EPP
Sacador: - Espécie: DMI- N' TItulo: 610550 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 689,99 - Data para pagamento:
26/02/2013-Valor total a pagarR$779,40Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 689,99 - Juros: R$I,61 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 238402/2013 Sacado: I.EILA C. N_ WESCH

Endereço: RUA GER R NEGREmO 354 - Jaragua do SuI-SC
- CEP: 89257-745 Cedente: SICOOB BLUCREDI SC COOP
CRED UVRE ADMlS Sacador. MARIO FILMAGENS ODA
ME Espécie:DMI - N'Tltulo: 483 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$125,60 - Data para pagamento: 26/02/2013- Valor
total apagar_R$209,83Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 125,60 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital:R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência: R$24,01

'Apontamento: 238688/2013 Sacado: MG REFEICOES ODA
Endereço: EXPEDIOONARIO FIDEUS STI-llNGHEN 71 -

JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: CIM DISTRIBUlDORA
DEAUMENTOS ODA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:
0000036640 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 204,60
- Data para pagamento: 26/02/2013- Valor total a pagar
R$290,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 284,60 -

Juros: R$ 6,54 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução'R$24,50 - Diligência: R$ t9,39

Apontamento: 238697/2013 Sacado: MICHEFIOS !No. DE
ARTIGOS DO VESTUARlO L Endereço: RUA AUGUSTO
MIELKE 280 SL 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-030 Ce
dente: FIACAO ALPINAUDA Sacador: - Espécie: DMI " N'
Titulo: ALV071334 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
7,983,25 - Data para pagamento: 26/02/2013- Valor total a
pagar R$8.079,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$
7,983,25 - Juros: R$21,28 Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publi
cado no jornal "OCorreio do Povo", na data de 21/02/2013,
Jaraguá do Sul [SQ, 21 de fevereiro de 2013,

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 9

'
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COMUNICADO

Curt Roesel, CPF 248.804.859-34, comunica que encaminhou à Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente - FUJAMA, o Plano de Recuperação de
Área Degradada - PRAD, para recomposição de Área de Preservação
Permanente - APP de propriedade localizada à R. Pref. José Bauer, na

1.550, bairro Três Rios do Sul, Jaraguá do Sul/SC,

Alguns dias atrás. tive a

oportunidade de ler algu
mas palavras escritas pelo Dr.
Drauzio Varella. Com o devido

respeito a este grande médico

oncologista, cientista e escritor

brasileiro, primeiro faço ques
tão de citar as noves atitudes

que você deve desenvolver "se
não quiser adoecer", segundo
o que li são: 1 - Tome decisão;
2 - Busque soluções; 3 - Não

viva de aparências; 4 - Seja ho
nesto; 5- Busque a felicidade; 6
- Aceite-se; 7 - Confie; 8 - Fale
de seus sentimentos; e 9 - Não
viva sempre triste.

A indecisão só faz acumu

lar problemas, preocupações.
A história da humanidade está
cheia de exemplos de pessoas
que precisaram tomar deci
sões. Porém, para decidir você

precisa aprender a renunciar,
saber que irá perder vantagens
e valores para que possa ganhar

. outros. Pessoas que são indeci
sas tendem a desenvolver com
mais facilidade doenças nervo
sas, gástricas e problemas de

pele. Por isso, que tal você COe

meçar a tomar decisões?
O pensamento negativo

atrai uma energia negativa e

com isso irá produzir doenças.
Então, para que não tenha do

enças, busque soluções, afinal
somos o que pensamos.

Uma das piores atitudes

para nossa saúde é vivermos de

aparências. Quem vive de apa
rência é aquele que faz questão
de fingir e de ser mais do que

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

SaMâE:.
.JARAGUÁ DO SUL

LICITAÇÃO N°: 20/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 21/2/2013, das 7h30 às 11h30 e das

13h às 17h
DATA DA ABERTURA: 8/3/2013 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguà do Sul- SC ou no site: www.samaejs.
corn.br.Tisclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100

Ademir Izidoro
Diretor Presidente

Joel Marques de Oliveira
Contador-CRC PR 028775/0-9

BM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
Cia. de Capital Fechado - CNPJ 81.004.657/0001-29

End. Rod. BR 280 Km 58 - Guaramirim - SC

Senhores acionistas,

Atendendo disposições legais e estatutárias, submetemos a

apreciação as Demonstrações Financeiras referente ao exercício
sociais encerrado em 31 de dezembro de 2012.

Guaramirim (SC), 14 fevereiro de 2013.

A Administração

Balanço Patrimonial de 31/12/2012 e 2011.

(valores expresso em reais)

ATIVO 31/.12/2012 31/12/2011
Circulante 27.786,62 21.953,35
Disponibilidades. 22.119,65 16.416,04
Impostos a Recuperar 5.666,97 5.537,31

Não Circulante 33.331.018,77 35.177.019,72
Invest.em Controladas 32.169.866,77

.

34.015,867,72
Imobilizado 1.161.152,00 1.161.152,00

Total do Ativo 33.358.805,39 35.198.973,07

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011
Circulante 23.246,18 19.779,86
Partes Relacionadas - 18.887,90
Obrigações Fiscais 655,76 891,96
Outros 22.590,42 -

Patrimônio Líguido 33.335.559,21 35.179.193,21
Capital Social 11.032.969,00 11.032.969,00.
Reserva Legal 268.912,15 411.093,85
(-)Ações em tesouraria (122_511,66) (122,511,66)
Ajuste Avaliação 15.772.775,81 15.772,775,81
Patrimonial

Reserva de Lucros 6.383.413,91 8.084.866,21

Total do Passivo 33.358.805,39 35.198.973,07

DEMONSTRACÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO

CONTAS 31/12/2012 31/12/2011

Rec.lDes�.
O�eracionais 3.022,71 4.187,63
(- )Desp,Administrativa (2.811,94 ) (970,00)
(- )Desp.FinanceiraLíq. (480,00) (744,13)
(+)Rec.Financeira l.lq, 874,08 1_086,66
(+) Outras Receitas 5.440,57 4.815,10
(+)Res,Equiv,Patrimon (1.846.000,95) 76.455,63

(=) Resultado Antes (1_842_978,24 ) 80.643,26
IRPJ/CSLL

(-) IRPJ/CSLL (655,76) (891,96)

(=)Resultado Líquido (1.843.634,00) 79:751,30
do Exercício

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2012

Roberto Mannes
Dir. Presidente

I
I
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EDUARDO MONTECINO

Delegacia de Massaranduba

Projeto de reforma
em fase de conclusão
Previsão é de que as obras na estrutura

sejam licitadas no segundo semestre

REGIÃO apresenta problemas de infiltra
ção e alagamento e já não com

porta a demanda da população.
Um novo prédio, de dois anda
res e vagas de garagem, está em
fase de elaboração na Secretaria
.de Segurança Pública. "A aloca

ção de recursos não é uma coisa

simples, mas queremos iniciar o
processo burocrático no segun
do semestre", informou o delega
do regionalUriel Ribeiro.

,

Além da necessidade de me

lhorias na estrutura, a expecta
tiva é de reforço na equipe de

,

trabalho da unidade. Hoje, tra
balham um agente e um funcio
nário cedido pela Prefeitura de
Massaranduba. "Com mais um

Débora Remor

Oprojeto da nova delegacia de
Massaranduba está sendo

finalizado e a previsão é de que
a obra seja licitada no segundo
semestre. AirIda não há informa

ções sobre os valores nem origem
dos recursos para a construção do
imóvel, que deve ser feito nomes
mo terreno onde funciona atual
mente. O secretário de Segurança
Pública, Cesar Augusto Grubba,
confirmou que está estudando o

assunto, mas não revelou datas
sobre a licitação da obra.

A estrutura da delegacia de
Massaranduba, erguida em 1985,

estagiário para auxiliar no servi

ço burocrático, o policial poderia
dedicar mais tempo à investi

gação e ao trabalho preventivo",
disse o policial responsável pela
Delegacia, Ivan Kazmierski. O

delegado regional Uriel Ribei
ro disse que o cenário de pouco
efetivo também é realidade em

'Schroeder e Corupá. "Não há
muita expectativa para receber
mais policiais este ano, estamos

aguardando a abertura de novos

concur�os para reforçar o qua
dro de pessoal", declarou.

Para a contratação de pessoal,
o governo do Estado anunciou a

abertura de concurso público
para a Polícia Militai ainda este

ano e salientou a possibilidade
de novas vagas para a Polícia Ci
vil e Instituto Geral de Perícias no
ano que vem.

PRECARIEDADE ,hnóvel construído em 1985 apresenta infiltração no teto

COMARCAAmpliação da estrutura em Jaraguá
do Sul deve ser conchúda_em junho próximo

Ritmo de trabalho lento
nas obras de delegacias

No terreno onde será er

guida a Delegacia de Guara

mirim, na Rua Irineu Vilela

Veiga, no Centro, se vê pouca
movimentação de operários.
A obra iniciou em novembro e

prevê investimentos de R$ 616
mil para a construção de um

prédio de três andares. O pra
zo de entrega é outubro deste
ano. "A empreiteira encontrou
problemas na fase de funda-

-

ção por causa das característi
cas do terreno, no início, mas
agora já devia estar normali
zado.Vou conversarmais uma
vez com o engenheiro para sa

ber por que o ritmo continua
tão lento", declarou o delega
do regional Uriel Ribeiro.

As obras de ampliação da

Delegacia da'Comarca de Iara
guá do Sul estão seguindo o cro
nograma original, com término

previsto para junho. Os investi
mentos de R$ 260 mil, relativos
à construção de seis novas salas,

foram destinados pela Seçreta
ria de Segurança Pública.

O imóvel onde funciona a

Delegacia da Criança, Adoles
cente, Mulher e Idoso (DPCa
mi) em Iaraguá do-Sul é aluga
do e' o proprietário atendeu ao

pedido da Polícia de ampliar
a área construída. Atualmen
te não há estrutura suficiente

para o trabalho de um psicó
logo e escrivães, que chegaram
no final do ano passado. "Por
falta de espaço, temos um es
crivão que está trabalhando no

corredor", contou a 'delegada
Milena de Fátima Rosa.

As obras para construção
do galpão, que será transfor
mado em seis salas e dois ba
nheiros, foram iniciadas em

outubro, mas estão paradas
desde dezembro. "O proprie
tário se comprometeu em

retomar os trabalhos em dez
dias e entregar a estrutura em
45 dias", afirmou a delegada. _

Flagrante Guaramirim Tifa Martins 'JaragUá do Sul Esg�to sanitário

Máquina é Motorista Volta às aulas Mais um foco Primeira fase

destruída sofre assalto após temporal de dengue termina hoje
Descontente com os transtornos Assaltado no Paranánamadruga- Hoje serão retomadas as aulas na ,

ASecretariaMunicipal daSaúde A obra da implantação da rede
da implantação do sistema de da,um caminhoneiro foi deixado EscolaMariaNilda Salai Stahelin, divulgou ontem, que na última coletora de esgoto sanitário na
esgoto naRua João Ianuárió amarrado num posto de combus- naTifaMartins.Aunidade foi segunda-feira foi encontrado Rua João JanuárioAyroso deve ser
Ayroso, no Jaraguá Esquerdo, um tível àsmargens daBR-280, em atingida durante atemporal na o terceiro foco domosquito.da finalizada hoje. O trânsito ainda
morador cortou quatro pneus e Guaramirirn, por volta das 10h15 noite de domingo. Os entulhos dengue neste ano na cidade.A ficará interditado até o sábado,
ateou fogo numaminiescavadei- de ontem.A carga de cerveja foi domuro que havia caído foram larva estavanuma armadilha para que a empreiteira faça o
ra, por volta das 20h de ontem. O roubada, assim como o celular da recolhidos e colocados tapumes preparada no terreno de um esta- fechamento das valas.A segunda
homem, de 36 anos, dirigia um vítima e o tacógrafo do caminhão. demadeira. O ginásio de esportes belecimento comercial na região etapa da obra inicia no dia 3 de
Corsa quando foi impedido de O caminhoneiro não foi ferido, continua interditado e parte do Central de Jaraguá. Servidores da março e abrange o trecho entre a
prosseguir pelos funcionários prestou depoimento e foi liberado. pátio será isolada para segurança secretariavistoriam casas, comér- Rua João Carlos Stein até a Ponte

que trabalhavam no local. O fogo Doishomens teriam abordado o dos alunos, mas as salas de aula já cios e terrenos baldios num raio daArgi. As obras serão realizadas
,-

foi contido pelaPM e o acusado motorista; de 38 anos, por volta estão liberadas. A suspensão das de 300metros do local. Os dois em lotes e a rua será interditada

preso em flagrante. O homem da Ih, em Campo Largo, na região aulas durou três dias e atingiu os primeiros focos foram encontra- quadra a quadra. Em seguida, a
prestou depoimento e foi liberado. metropolitana de Curitiba. cerca de 800 estudantes. dos no.Bairro Ilha da Figueira. rua será recapeada.

,. '
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Jaraguá do Sul

Caiataxade
mortalidade
infantil

Programas de atenção às gestantes estão
entre as principais açõesde prevenção

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Onúmero de crianças que
morrem antes de comple

tarem um ano de idade caiu em

Iaraguá do Sul durante o ano de
2012 e colocou a cidade em pri
meiro lugar entre os municípios
catarinenses com a menor taxa

de mortalidade infantil. Em 2012,
de cada mil nascidos, 4,57 não

passaram do primeiro ano de
vida. Em 2011 esse número era

de 12,42. Os resultados podem
ser interpretados como reflexo
do desenvolvimento sócioeconô
mico da cidade, principalmente
pela não incidência de óbitos
causados por diarréia ou infec

ções respiratórias agudas.
Os resultados são comemo

rados pelas equipes que tra

balham diretamente com os

programas de atendimento às

gestantes e recém-nascidos do

governo federal, irriplantados no
município. Para o diretor admi
nistrativo do Setor de Planeja
mento da Secretaria da Saúde,
Luís Fernando Medeiros, agora
o principal desafio é estabilizar e
diminuir esta taxa. "Vamos estu
dar as ações desenvolvidas para
ver o que deu certo e onde falha
mos. Manter essa taxa é a parte
mais difícil do trabalho", afirma.

Segundo ele, os bons resul-

tados estão relacionados a uma

série de programas voltados à
saúde da família, que vão des
de a vacinação e alimentação
da mãe e do bebê até as condi

ções de moradia e saneamento

básico das famílias. Outro fator

determinante, de acordo com

Luís, é a tecnologia das UTIs
neonatais disponíveis na ma

ternidade local.

Mortes

prematuras

Em 2012, os casos de crian

ças que morreram com menos

de um ano de idade e não com

pletaram o primeiro mês de vida
estão relacionados ao período
gestacional. Segundo a coorde
nadora da maternidade do Hos

pital Jaraguá, Tatiana Claumann

Freygang, os falecimentos de
recém-nascidos de zero a 30 dias
de vida ocorrem por má forma

ção dos aparelhos respiratórios
e cardíacos e pelos partos pre
maturos. Segundo a enfermeira,
os casos vão desde mães que fi
zeram todo o acompanhamento
pré-natal em clínicas particu
lares, mas que tiveram alguma
complicação durante o parto, até

aquelas que nunca foram a uma

consulta. ''Atualmente, os casos

em Iaraguá são isolados".

Atenção hospitalarminuciosa
Mamãe de primeira viagem,

ManoelaDeretti, de 29 anos, deu
à luz ao primogênito Carlos na

segunda-feira e, nos primeiros
momentos de vida do bebê, teve
dificuldades para amamentá-lo.

A enfermeira Rejane Kohler
e a coordenadora da maternida
de do Hospital Jaraguá, Tatiana
Claumann Freygang, explicaram
minuciosamente como Manoe
la deveria proceder de agora em
diante e advertiram o hábito de

ela colocar o filho para dormir
ao seu lado. Segundo Tatiana, o
trabalho de orientação é um dos

principais salvadores de vidas.
Para Manoela, a taxa de

mortalidade infantil apresenta
da esta semana pela Secretaria
de Saúde aumenta a segurança
das mães em relação aos filhos
recém-nascidos. "Temos mais

confiança de procurar atendi
mento médico e saber que ele
será amparado", afirmou.

Mortalidade
Infantil em

Jaraguá
Ano Taxa

APRENDIZADO

Manoela Deretti,
com o filho

Carlos, recebeu
as orientações de
como amamantar

o rJ1ho no Hospial
Jaraguá

IAtenção alimentar e nutricional salva vidas

Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 2�anos comEMPRÉSTIMO CONSIGNADO a .1IIftII.tIII tJlIU_
ISem consulta ao SPC/SERASA

ICréditos com excelentes taxas -

ISem éobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-8985 0800.480508
Opção 1 - Crédito Pessoal

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

Entre os programas desen
volvidos pela Secretaria da Saú
de estão os de acompanhamen
to alimentar e nutricional das

gestantes, como o LeiteVida e o

Saúde de Ferro, que integram o

Sistema deVigilância Alimentar
e Nutricional (Sisvan). Ainda há
o acompanhamento das vacinas
das crianças cujas mães estão

cadastradas no BolsaFamília e o

Programa Saúde da Mulher. Os
encaminhamentos acontecem

a partir das primeiras consultas
nas unidades básicas de saúde
ou dos diagnósticos realizados

pelos agentes comunitários das

equipes da Estratégia de Saúde
da Família.

Encaixam-se no Leite Vida,
por exemplo, as gestantes que
não estão ganhando peso de

acordo com a idade gestacional.
"Quando a gestante não ganha
peso suficiente, isso significa
que o bebê também não. Para
contornar a situação, elas ga
.nham quantidade de leite inte

gral suficiente para incrementa
rem a dieta com 300 ml diários",
explicou Fátima. De acordo
com ela, esse tipo de cuidado

garante a quantidade ideal de

proteína necessária para o bebê,
evita complicações futuras e di
minui a taxa de mortalidade.
Caso o bebê ainda nasça abaixo
do peso, ele continua recebendo
acompanhamento nutricional e
alimentar. "Por 120 dias a mãe

recebe o leite para consumir e

produzir o alimento do bebê".
Para o programa Saúde de

Ferro as crianças são encami-

nhadas a partir dos quatro me

ses de idade e permanecem até

completarem um ano e meio.
Neste período, semanalmente,
elas recebem o complemen
to do ferro necessário para o

crescimento saudável. "Criança
sem anemia não fica doente e

não morre", comenta Fátíma.

"
Vamos estudar as

ações para ver o que
deu certo e onde

falhamos. Manter essa
taxa é a parte mais
difícil do trabalho.

Luís Medeiros, da
Secretaria de Saúde
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liDlpíadas- '16

Jaraguá pode sediarambientação
-

Presidente da FME
esteve em Brasília,
com comitiva de peso,
atrás de recursos

para equiparmelhor
aArena [araguá

Em pauta, a busca por re
cursos paramelhorias nas prin
cipais arenas esportivas da re

gião: aArena Joinville e aArena

Jaraguá. No caso de Joinville, o
foco é tornar o local um centro

credenciado para receber sele

ções da Copa-14.
Em Jaraguá do Sul, o objeti

vo é se estruturar para sediar a
fase de ambientação de alguma
nação participante das Olím

píadas-16. "Em um primeiro
momento, solicitamos recursos

para a compra de uma quadra.
Um piso multiuso para receber

jogos de diversas modalidades",
disse Leutprecht.

"Mas também buscamos
recursos para melhorias no

entorno da obra. Caso eles
se viabilizem, pretendemos
transformar o local num Par

que Municipal, com opções de

esporte e lazer para a comuni

dade", acrescentou.

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Acompanhado pelo sena

dor Luiz Henrique da Sil
veira e do prefeito de Joinville,
Udo Dõhler, o presidente da
FME de Jaraguá do Sul, Jean
Carla Leutprecht, participou
de uma audiência na sede
do Ministério do Esporte, em
Brasília. Eles foram recebidos
na tarde da última terça-feira
\ pelo próprio ministro do Es

porte, José Aldo Rebelo. CONHECENDO Ministro Aldo Rebelo follieia material de divulgação da Arena

I·

BETO COSTA/AVANTE!

Catarinense de Futsal terá
nove equipes na temporada

cada turno, os oito melhores

disputam um "mata-mata",
onde o campeão garante vaga
direta na semifinal. As outras
duas vagas serão escolhidas

pelo critério de índice técni
co. Caso o mesmo time vença
os dois turnos, será declarado

campeão estadual.
A

.

competição promovida
pela FCFS acontece entre os

meses de junho e dezembro.

Neste ano, o Campeonato
'Catarinense de Futsal da Divi
são Especial contará com nove

equipes. Devido à desistência
de Videira - atual campeão da'
Primeira Divisão, não haverá
rebaixamento.

Assim, a competição será

disputada por Caça e Tiro/

Lages, Chapecoense, Floripa,
Hering/Blumenau, Krona/

Joinville, Concórdia, Rio do Sul
e Tubarão, além dos jaragua
enses da CSM.

A fórmula de disputa pre
vê que as equipes se enfren
tem na primeira fase, em

turno e returno. Ao final de

Como aequipe de
Videira desistiu, não
haverárebaixalnento
'nesta temporada.

BLINDADOS Clima é de tranquilidade na semana que antecede ao clássico

Campeonato Catarinense

37 anos e 63 jogosnahistóriado clássico
, HENRIQUE PORTO/AVANTE!

OJoinvillelevavantagem.São
.

30. A partida do próximo sába-
30 vitórias, contra 14 do Iuventus . do, às 16h, será a 35a entre as

e 19 empates. O JEC também equipes no Estádio João Mar

leva vantagem nos gols marca- catto, local onde as estatísticas

dos, com 90, contra 54 do Mole- são mais equilibradas, com 13

que Travesso. Em Campeonatos 'vitórias do Ioinville, 12 empates
Estaduais da Primeira Divisão e nove vitórias do Juventus. O

foram 35 jogos até aqui, com 17 JECmarcou 42 vezes e o tricolor

vitórias do Joinville, nove empa- 34. Os ingressos antecipados
tes e nove triunfos do Juventus. O para o 'Clássico Norte-Catari

JEC marcou 53 gols e o Iuventus nense' já estão a venda, a R$ 30.

Para o dicionário, clássico é
tudo aquilo que resiste ao tem

po. 'Por este motivo, os encon

tros entre Grêmio Esportivo Iu
ventus e Ioínville Esporte Clube
podem ter esta conotação. As
equipes se enfrentam desde

1976, ou seja, há 37 anos. No to
tal, estiveram frente a frente em

. 63 ocasiões, entre jogos oficiais
e partidas amistosas. FORÇA Com cinco equipes da Liga Futsal, o

__'Mil -&ll---- tml�_�m I [! I, ;E!ijt�»al daqui é wn dos mais fortes do Brasil
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MMA

X-Team
David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

UFC Jaraguá'
"' Tocê já consegue pronunciar esse título com um tom familiar? Pois vai se acostumando. Como

V já foi divulgado aqui, em outras oportunidades, Jaraguá do Sul- por causa de seus atributos,
dentre eles aArena Iaraguá - foi cogitada novamente como possível palco do maior evento de

luta do Mundo, o UFC. É verdade que nada está confirmado. AArena está pré-reservada e mais
nada de concreto. Para isso se precisa de um investimento mínimo por parte de patrocinadores,
o que sabemos não é tão fácil assim para se conseguir o valor necessário para se realizar um
evento destamagnitude. O fato é que quem não gostaria de patrocinar a Copa do Mundo? Pois

isso é o que o UFC representa para a luta. E a luta só está atrás do futebol em cifras. E o Brasil

está atrás apenas dos EUA em arrecadação de cifras no negócio da luta em si, por causa do que
os investidores norte-americanos consideram certa ingenuidade e insegurança dos investidores
brasileiros quando se trata em se investir em algo novo. Nos basta esperar e torcer para que tudo
conspire para o melhor, o que no caso prefiro torcer para que seja em Iaragua, é claro. Como
sou adepto da luta, sou suspeito em dizer que um evento deste em Jaraguá do Sul iria abrir as

portas de muitas oportunidades para uma fatiamuito grande de gente. Não só para quem está

envolvido diretamente com luta. Mas podem ter toda a certeza que, caso o UFC venha acontecer

aqui, existirá Iaraguá do Sul antes e Iaraguá do Sul depois do evento. Acredito que pelo turbilhão
de informações devido à presença de um evento como este em nossa cidade poderá ser um
grande divisor de águas namaneira em que as pessoas enxergam o mundo da luta e os negócios
envolvendo um evento de luta. Visto como algo que se vale a pena investir.

Cris Cyborg no Invicta
Ainda emmeio a declarações polêmicas sobre RondaRousey e
após ser desligada do UFC, Cris Cyborg assinou contrato com o

Invicta FC, evento deMMA predominantemente de mulheres.A
sua adversária já foi escalada e é brasileira também. Ediane Índia
é uma lutadora nomínimo imprevisível e vai ser páreo duro para
Cyborg.A luta ocorrerá no dia 5 de abril.Uma garantia que a luta
será emocionante? Ediane Índia - para quem não lembra - é uma

lutadora que na década passada participava de lutas clandestinas
deMMA, que até foi notícia em todos os veículos de informação
na época. Não só pela clandestinidade, mas também por não ter

regra alguma. Numa dessas lutas, Índia lutou contra um homem
de maior peso que ela inclusive. E venceupor finalização. Confira
oVídeo noYouTube que não deixa de ser parte da história do
MMA: Rio Heroes 1-4The RawBeginning (Part 3).

CSM perde em amistoso fora.
Em Schroedermuitos gols

I* Xitão é lutador, professor e SÓCio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

NELSON PEREZ/FLUMINENSE FC

RECUPERADO Grêmio, de Dida, surpreendeu o Flu ena pIEmo Engenhão

Taça Libertadores

Barcos decide eGrêmio vence o Flu
Após perder em casa na es

treia da Libertadores, o Grêmio
criou incógnitas sobre o de

sempenho da equipe na sequ
ência da competição. Porém,
diante do Fluminense, no Rio
de Janeiro, o Imortal mostrou
o seu poder e com um vitória
convincente (3 a O) entrou no

vamente na briga para avançar
de fase. A tática mortal utiliza-

da por Vanderlei Luxemburgo
foi o contra-ataque e toque de
bola. Os gols do tricolor gaúcho
foram anotados por Barcos, An
dré Santos e Eduardo Vargas.

Destaque para atuação do

argentino Barcos, que partici
pou de todos os gols da vitória'

surpreendente. Com o resultado,
o Grêmio' assumiu a liderança
do grupo 8. Na Bolívia, o Corin-

thians superou a altitude e ficou

perto do triunfo, mas por falha
defensiva acabou ficando no

empate com o San José (1 a 1).
O gol corintiano foi anotado

pelo peruano Paolo Guerrero,
mas em contrapartida Salcedo

garantiu a igualdade no marca

dor. Na óutra partida do Grupo
5, o Tijuana venceu o Millona
rios por 1 a 0, na Colômbia.

Em amistoso marcado por
grande movimentação, a CSM

perdeu por 3 a 1 para a Hering,
emBlumenau. Esse foi o primei
ro jogo da equipe comandada

por Sérgio Lacerda na tempo
rada. Com diversas hovidades
no elenco e ainda em busca do
entrosamento necessário, a par
tida foi vista com bons olhos.

Autor do gol de honra da

CSM, Nenê foi um dos desta

ques do confronto. "Foi um jogo
de muita marcação e correria.
Como foi o nosso primeiro, não
podemos nos lamentar. Vamos

melhorar muito no decorrer da

temporada", comentou.
Antes do início da Copa Ca

taratas, entre os dias 25 e 27 de
fevereiro, a CSM retoma as qua
dras para enfrentar o Copagril,
no dia 23, em Marechal Cândi
do Rondon. Já pelo Torneio de
Verão de Schroeder, três jogos
agitaram a noite de ontem, com
os seguintes resultados: Se
nem 1 x3 Kaiapós, Cruzeiro 3xO

Baga e Global Pisos 3x6 Ouro
Preto. A competição prossegue
hoje, com três jogos a partir das
19h15, noAlfredo Pasold.

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

I.�.1:.

3 a O CnlZe:lro, de Massaranduba, levou amelhor
sobre o jaraguaense Baga, em jogo equilibi"ado
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