
Evento mundial.

Representantes do UFC vistorianiArena
Equipe chegou ontem a Iaragua do Sul para avaliar o localque vai abrigar a
maior competição de artesmarciaismistas (MMA), O contrato para a realização das
lutas foi assinado ontem na Prefeitura, Evento será dia 18 de rr:aio,.Páginà 18

'

'Cinema

Mulheres em cartaz no Sesc [araguá
A partir de hoje, inicia Lima programação especial com dez sessões temáticas
de filmes e documentários nacionais e estrangeiros com o foco central na figura
feminina, Hoje, às 15h, tem o filme "Que Bom Te VerViva", .111

Imposto municipal.

IPTU deve chegar
na semana que vem

Prefeitura de Jaraguá do Sul vai distribuir 50 mil carnês do Imposto Predial, 'Territorial
e Urbano (IPTU).'A previsão de arrecadação é de R$ 15 milhões, 'dos quais R$ 12 milhões
devementrar nos cofres públicos até o dia 10 de abril, dáta.Iímite para o pagamento único;

Página6

Inovação'
Municípiq elabora
projeto que prevê .

incentivo à abertura
de novaS empresas ..

,Patricia Moraes

Plenário, página 4

Invasão no parquinho
�

LÚCIOSASSl

Mulher de 55 aD.o� ficou ferida após perder controle do carro e�,A�.����lnwJil18Clo� o,Uno invadiu a área de lazer. Página 16
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CREClt2556.

soluções construtivas

Dívida ativa
Quando o contribuinte deixa de

pagar o IPTU, ISS, pavimentação ou

outra obrigação junto à Prefeitura,
este valor é inscrito em dívida
ativa. Apesar da administração
pública oferecer constantemente
a oportunidade para liquidar
estes débitos em condições
vantajosas, a Prefeitura de Iaraguá
do Sul acumula créditos de R$
70 milhões, conforme revelou o

secretário daAdministração, Sergio
Kuchenbecker, durante plenária da

. Acijs/Apevi. Trata-se de um valor

expressivo que poderia resultar em
muitas obras importantes.

IPTU
Não faltam reclamações em relação
a este impostá e as tentativas de
aumentar o seu valor sempre
encontrararrífortes resistências. Se

comparado com outrosmunicípios,
no entanto, omontante cobrado não

chega a ser um exagero, em especial
no que se refere a terrenos sem

edificações. Cobrar um IPTU mais alto
sobre terrenos não aproveitados em
regiões urbanizadas é uma forma de .

ordenar o desenvolvimentomunicipal.
Segundo revelou o secretário da
Administração, Sergio Kuchenbecker,
em plenária daAcijs/Apevi, a
arrecadação municipal com o IPTU
está em R$ 15milhões. Embora sejaum
valor razoável,mal cobre os dispêndios
damunicipalidade comummês de
salários.A título de comparação, a
arrecadação anual com o IPVA é de R$
12,5milhões, ou seja, pouco menos
que o arrecadado como o IPTU:.

Pacto da saúde
o plano de investimentos do

governo estadual em saúde buscará,
entre outras coisas, umamelhoria
na rede de policlínicas, que deverá
ser ampliada de 11 para 21 unidades
no Estado. Entre as unidades já
existentes, está a instalada em
Jaraguá do Sul, que receberá
novos investimentos.

Mercad
Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

ICMS
No orçamento municipal

de 2013 está estimado o

ingresso de R$ 128 milhões
oriundos do retorno do ICMS

para o município. Embora seja
um imposto estadual, inciden
te sobre a venda de produtos,
uma parcela dos valores retorna
para os municípios de acordo
com a participação de cada um

no montante arrecadado. Desta

forma, uma indústria e comér
cio fortes, que proporcionem
volumosa arrecadação do im

'posto, resultam em um retorno

maior para o município. Esta é
uma questão crítica, pois Iara
guá do Sul precisa incentivar a
atividade econômica para que
esta arrecadação possa crescer.

DNULGAÇÃO

.

Construção civil
Depois de investimentos nos últimos dois anos de R$ 5,5
milhões na implantação de quatro unidades fixas, quatro
móveis e 77 laboratórios didáticos móveis, este ano o

.

Senai/SC deve duplicar suas matrículas em cursos para
a construção civil. A previsão é fechar o ano com 9,5 mil
matrículas, das quais 6,5 mil em cursos gratuitos realizados
no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). "Esta é uma contribuição do
Sistema Fiesc para um setor que, com 12 mil empresas, gera
mais de 105 mil empregos no Estado e vem ampliando a

demanda por profissionais qualificados", diz o presidente.

Carvão
o presidente daAssembleia Legislativa de Santa Catarina, Ioares
Ponticelli, foi o convidado da reunião de fevereiro da diretoria
do Sistema Federação das Indústrias. O deputado destacou sua
proposta de impulsionar novamente a indústria carbonífera do

Estado, como forma de retomar o setor no Sul e suprir a demanda
energética do país. "A energia que o Brasil precisa está no carvão.

Hoje há preconceitos e acordos que impedem o uso deste minério,
mas a tecnologia evoluiu: a Alemanha, por exemplo, usa carvão em
grande escala e é ecologicamente correta", defendeu Ponticelli,.

Juros
A taxa básica de juros (Selic) continua inalterada, mas,
discretamente, os juros ao consumidor voltaram. a subir
em janeiro. Isto se deve à inadimplência que leva as

operadoras a aumentar os juros para os bons pagadores
para compensar as perdas com osmaus pagadores.
Como o consumidor não guarda seu dinheiro para

. comprar apenas-avista-paga um alto preço.

LOTERIAS

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 875
02 - 04 - 06 - 08 - 09
10 - 12 . 13 - 15 - 18
21 . 22 . 23 . 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3135
11 . 22 - 34 . 44 - 72

www.ocponline.com.br

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO
SELIC ?,��'Y0... 16.JANEIRO.2013

TR g,.?ggo/� {l:�9º:�g�� ..

CUB 1.210,03 MAªÇQ:?Q1.?.
BO�SP� .•...•.•.•••..•••••..••..••.. !?;�º�;··.· .•

·

?:M@Çº:?Q.1ª.
�l\1iI,)�1}, !..:Q,º��(o ?:M@Çº.?Q�ª .

AÇÕES PETR4 18,05 9,00%
VALE5

BVMF3
35,83 5,97%
14,01 4,87%

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

POUPANÇA 7.MARÇO.20130,4134

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .. -0,13%
OURO .. -0,04%

US$ 111,440

US$ 1583,430

DÓLAR COM. \ },��S.4. },���l !Q,?l%
PQJ,.@'l'YR: ),S.�ºQ :�,º3.ºQ �Q,ºQ"(o

.. ]!;.P.R.9. g,.�.�S..ª.... 2,�()ºg �:º,11,,(o
. LIBRA 2,9611 2,9632 "-0,30%

"

Area central
o trânsito nas áreas centrais da cidade,
e mes-mo em alguns pontos do entorno,
dificilmente proporcionam aos veículos a

possibilidade de desenvolver uma velocidade
média superior a 30 km/h. Não raro, esta
média cai para menos de 20 Km/h. Basta fazer
uma conta básica para saber que estamos

desperdiçando um volume enorme de
combustível por conta da lentidão do trânsito.

Palestra
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Iaraguá do
Sul realiza nesta quinta-feira, dia 7 _9.e março,
a palestra "Sucesso pessoal gerando sucesso
profissional", comAdrianaMedeiros, para
marcar o Dia Internacional daMulher, às 19h30,
no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul. O
investimento é de R$ 30,00 para quem desejar
faturar e de R$ 25,00 no pagamento à vista.
Haverá sorteio de brindes entre os participantes
e coquetel de confraternização. Informações
pelo e-mail analistaeventos@jaraguadosul.cdl
sc.org.br e pelo telefone (47) 3275-7082.

Mobilização
o diretor conselheiro da CDL de Jaraguá do
Sul,Wanderlei Passold, destacou na plenária
mensal, amobilização que a entidade realizou

para buscar junto ao governo do Estado a

revogação do Decreto Lei Estadual1.357 /13.
Liderada pela FCDL/SC, no dia 20 do mês

passado, mais de 600 empresários de todo o

Estado participaram de reunião extraordinária
com integrantes da Frente Parlamentar de
Apoio ao ComércioVarejista, quando se buscou

solução para o quadro de preocupações do
setor produtivo. Entre estes empresários
estavam 40 representantes da cidade.

VENDO APARTAMENTO
NO RESIDENCIAlPORTO SEGURO

BAIRROVilA NOVA
Com 106m2, 1 quadra do centro,
1 suíte + 2 dormitórios, WC, Sala
estar/jantar e cozinha(mobiliada}
integrada, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 garagem com

possibilidade de comprar outra.
4º andar voltado para o sol da manhã,
boa ventilação e sem barulho da rua.

Venda direta com o Proprietário.
Vàlor R$ 247.000,00.

Tr: 8404-6650 .
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Jaraguá do SuC deve passar por mudanças sig
nificativas no trânsito nos próximos dias. As

alterações começaram a ser vistas na região cen

tral com as pinturas das faixas que irão delimitar
os corredores de ônibus e de ciclistas. Essa nova

proposta privilegia. o transporte coletivo e o uso

da bicicleta. Os automóveis terão seu espaço,mas
não serão soberanos nas vias. As ruas serão mais

equilibradas, para dar condições de passagem a

ônibus, ciclistas e pedestres.
Como acontece com qualquer mudança, sem

pre haverá as críticas iniciais. Com. certeza, os téc-

:A. proposta é estimular as

pessoas a deixarem a dependência
dos carros, testarem outros

meios alternativo$ de transporte
e, com isso, criar novos hábitos.

nicas daPrefeitura estarão atentos às reclamações e

avalíarãe possibilidades de mudanças, casos essas
se acharem necessárias. Mas, acima de tudo, esse

Charge

N5:M ADfANfA
OL.HAR. c.oM
�SSA

CAAA FeIA!

Do leitor

Divulgação do Ideb
Etarrecida, esta é a palavra en

ontrada para expressar meu
sentimento quando entrei no síte
do Conselho Estadual de Educa

ção de SC e encontrei uma ma

téria intitulada "Conselho aprova
norma sobre informação do Ideb".
Tramita no Congresso Nacional
um projeto de lei que vem rece

bendomuitas críticas. Tive a opor
tunidade de participar de uma

audiência pública na Comissão
de Educação da Câmara em maio
de 2012. A presidenta da Undime
afirmou que fixar na porta da es

cola o Ideb é "cruel" e ajuda a estig
matizar os alunos. Uma deputada
disse que isso vai gerarum ranking
entre as escolas, o que conside
ra um constrangimento e que "a

avaliação tem que ser instrumen
to de mudança, e não de cons

trangimento". Na ocasião, declarei
"que o Ideb não é instrumento de

avaliação dos estabelecimentos
da educação do país, e sim um

instrumento de diagnóstico. Pre
cisamos garantir boas escolas para
todos, não importa onde esteja a

escola. A resolução aprovada pelo
Conselho diz que a escola que não

divulgar o Ideb está sujeita a ad

vertência, suspensão temporária
de novas matrículas e descreden
ciamento da Instituição. É muita
ousadia deste Conselho, porque
fecham a escola de educação bási
ca, deixando alunos sem aula, mas
não têm coragem de aprovar uma

resolução semelhante fechando
, cursos do sistema Acafe (mais de
90% dos conselheiros são desta

instituição, que tem avaliação
abaixo da média nacional). A di

vulgação do Ideb é de autonomia
da escola e ela deve fazê-lo dema
neira pedagógica, num processo
de avaliação da educação na es

cola envolvendo toda a comuni
dade escolar. O Conselho deve
ria primar pela garantia de vagas

.

para todas as crianças e agora vai
se empenhar em fechar escolas.

MartaVanelli, secretária
Geral da CNTE e ex·

conseIheiI'a do Conselho
--

FstacIuaI de Educação .

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

projeto visamudar um comportamento. A propos
ta é estimular as pessoas a deixarem a dependência
dos carros, testarem outros meios alternativos de

transporte e, com isso, criar novos hábitos.
Essa mudança também vai exigir que o serviço

de ônibus sejamais eficaz. Se cada vezmais pesso
as forem usar os ônibus, haverá maior pressão por
melhorias nesse sistema e também pela redução
dos custos. Quanto mais pessoas testarem novas

alternativas, mais a cidade ganhará pontos de vista
que poderão contribuir para o aperfeiçoamento de
vários projetos que visam o interesse público.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Melhor idade uma ova!
Estou cansado de dizer que não falem perto de

mim essa estupidez de chamar velhice de me
lhor idade. Melhor idade uma ova, melhor idade é
dos 18 aos 25. O resto é consolo, é mentira psico
lógica para atenuar o grave sentimento de finitude

que se abate sobre os de muita idade, é um eufe
mismo para velhice ...

Pois bem, se amelhor idade é mesmo a compre
endida entre os 18 e os 25, não émenos verdade que
nessa faixa etáriamuitos, talvez amaioria, cometam
as maiores desgraças de suas vidas. Exemplo? Mui
tos.Vou dar o mais imediato, o mais comum. O pas
palho, ele ou ela, sai de casa para ir à balada. Tudo
bem, uma boa. Balada, música, uma bebídínha, ri
sos, amigos, dança, festa da Vida, certo? Certo umas
pivicas. O abobado, ele ou ela, vai para a balada e

não se garante. E aí, o que faz? Enche a cara, se en

tope de drogas, das mais leves às mais pesadas. E é
sobre isso o que acabo de ler na Folha.

Diz um estudo da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica de São Paulo que metade do

"ecstasy" comercializado nas noites de São Paulo
é produto fajuto, falsificado, contendo todo tipo de
substâncias altamente danosas à saúde, podendo
inclusive matar... Essas drogas contêm inclusive
substâncias de remédios para emagrecer e anes

tésico de cavalo; de cavalo, ouviu bem, estúpido,
universitário, universitária estúpida. E se acham.

E o que essas drogas, ecstasye todas as outras, pro
duzem na personalidade do parvo? Pormomentos, ele
e ela se veemmais simpáticos, sentemmais energia físi- ,

ca, ficamais emocionais, sentem-semais extrovertidos,
soltos, sentem uma melhor autoconfiança... Que mo
luscos! E aqui na cidade há muitos e muitos deles, de
"boas" famílias, claro. Queres te sentir bem, confiante,
capaz e bonito?A receita vai aí embruxo, bruxa os olhos!

Observação ,

Na conversa aí de cima, falei de ser a melhor
idade a que vai dos 18 aos 25, mas faço uma ob-

. servação: era para ser. Acaba não sendo em razão
dos desvarios damente de muitos jovens, jogam a

.

juventude na lata de lixo e depois olham para trás,
choram e se arrependem. É tarde. Para ser jovem
bravo, heróico e retumbante, sem precisar de "au
xílio" de qualquer droga, tenho a melhor receita.
Leia mais abaixo. Aliás, coloque esta conversa no

mural da escola ou na porta da geladeira de casa ...

A'utoestima
Se tu, guri, guria, quiser aprontar numa boa

entre os jovens da turma, é fácil. Leia, estude suas

lições, aperfeiçoe qualquer talento latente em sua

personalidade, leia jornais, saiba de tudo ao seu

redor, vá ao teatro, veja bons filmes, toque músi
cas "elevadas" nos seus fones de ouvido, torne-se,
enfim, um produto admirável, invejado e, melhor

que tudo, odiado pela excelência. A autoestima e a

segurança vão lá em cima. Impossível? Só o é para
os tapados. Os "nerds" e os inteligentes da vida

sempre - silenciosamente - souberam disso.

Falta dizer
Era uma guriazinha comum, como todas essas

que andam por aí em colunas "sociais" e programas
de tevê. O cabelo lhe ia pelas ancas, mandaram-na
cortar. Bateu pé, chorou e ... Cortou. E ficou linda,
premiada. Mesma coisa com a Anne Hathway, atriz
americana. Tinha o cabelo lá pela cintura, foi obri
gada a cortá-lo para estrelar um filme. Cabelo bem
curtinho, ficou linda e ... Ganhou o Oscar. Saiam da
"fila", mulheres; tenham coragem e não se deixem
levar pelo gosto dos bermudões toscos; ..

Ijf"
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A apresentação do planejamento
estratégico do IpplannaAcijs, na
segunda-feira, deve ser um aperitivo das
metas que estão sendo traçadas para o
futuro de Jaraguá. Composto pormestres
e doutores, a única certeza que se tempor
enquanto é de que no Instituto ninguém
está planejando fazermais do mesmo.

UFCnaArena
Confirmada ontem a realização de um
combate do UFC no dia 18 de maio
naArena Jaraguá. Com a participação
deVitor Belfort na luta principal,
existe a expectativa de que o evento

seja transmitido pela Rede Globo,
divulgando o nome do município para
todo país. Uma das preocupações,
porém, deve ser com o estado da

Arena, que desde 2011 acumula vidros

quebrados, lâmpadas queimadas e

muita sujeira. Afinál, esta imagem
ninguém vai querer passar.

Futuro
Ex-vereador de Corupá, João Carlos
Gottardi (PT), trabalha agora como
assessor do deputado federal e colega
de partido, Décio Lima.Derrotado nas
eleições pelo prefeito LuiZ CarlosTamanini
(PMDB), Gottardi não descartauma nova
disputa peJa Prefeitura em 20l6.

Raulino na Câmara
Ex-vereador e ex-secretário de Cultura,
Ronaldo Raulino (PDT), vai mesmo'
assumir a Secretaria Executiva da
Câmara. EII:;), que já presidiu a Casa
em 2005 quando chegou a ser prefeito
interino, diz que espera apenas
ser chamado oficialmente para se

apresentar ao trabalho. O PDT tem

pretensão ainda de assumir a Codejas,
o nome seria de Ruy Lessmann,

Contransp
Diretor deTrânsito, Rogério Luiz
Kumlehn, foi eleito por unanimidade
presidente do Conselho Consultivo
do Sistema de Transporte Coletivo
(Constransp). Flávio MuriloVieira, da
Assoçiação Empresarial, ficou com a

vice-presidência eMaria Quintaes, da
Secretaria do Urbanismo, como secretária.

rels&Janssen
#I. R: riUH � e , (li $.

f'rll!iie.m lPilfil!! \leG ii!'5_ IH1i1IPNSílI!
141'li .7141S3

�.
., •

� � .lu-1IIIj·I����IJI!I.Il�111

www.ocponline.com.br

Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

COlDunicação COIDO estratégia
Diretor de Comunicação da Pre

feitura de Iaraguá do Sul, Elias
Raasch, 35 anos, entra no terceiro
mês de experiência com grandes de
safios. Um deles é transformar em
prática o modelo de transparência
pregado pela cúpula do governo. Di
versas ferramentas estão sendo estu
dadas pelo setor, inclusive um novo

site que coloque em vigor a Lei de
Acesso à Informação, que vem sendo

ignorada desde a sanção da presi
dente Dilma Rousseff, em 2012.

Além disso, secretários, diretores e

Na pele
Diretor de Desenvolvimento Econômico
do Ipplan,Marcia da Silveira, protocolou
processo para abertura de uma empresa
na Prefeitura. Pretende sentir na pele
os entraves burocráticos pelos quais
passam todos os empreendedores,
para depois apresentar sugestões de
melhorias. Hoje a abertura de um

negócio leva em média 60 dias em

Jaraguá do Sul, já na vizinha Blumenau
o processo póde ser feito em 48 horas,
para empresas de baixo impacto.

Incentivo
O Executivo está elaborando com
auxílio direto do Ipplan um projeto
de lei que prevê incentivo à abertura
de novas empresas, principalmente
as que atendam à nova diretriz de
-desenvolvímento, com baixo

impacto ambiental e social.

Nova renúncia
Presidente da Câmara, José de Ávila
(PSD), assinou decreto nomeando o

vereadorAdernarWinter (PSDB) para vaga
na Comissão de Finanças em substituição
aAmarildo Sarti (PV), que renunciou,
alegando motivos profissionais. Porém,
Winter também deve renunciar como já
fez seu colega de partido, Jair Pedri, até
que a Justiça decida sobre a legalidade da
formação das comissões.

gerentes devem receber nas próximas
semanas um manual sobre como se

relacionar com a imprensa, facilitando
a obtenção de dados para os repórte
res. Elias foi um dos responsáveis pela
campanha de marketing que resultou
na expressiva vitória eleitoral de Die
ter Janssen (PP) e Jaime Negherbon
(PMDB) no ano passado. O conceito

principal de 'novo' e 'respeito', segun
do Elias, foi escolhido depois de dois
anos de pesquisa, porém, ele ressalta

que o sucesso da estratégia só foi al

cançado porque este era um rótulo

F()rmação no PT
o PT promove neste sábado, das 14h às

17h, na Câmara, encontro de formação
para novos filiados. O palestrante será
EderAlexandre Martins, mestre em
História, membro da Escola Nacional
de Formação do PT, e assessor do

dlllll111111 i arcleil1)útatd!1�ailI!s(l)nILima.H I; i

que colava no candidato àmajoritária,
levando em conta sua história política,
e também porque este era o desejo da
coligação para um possível governo.

Nascido em Santa Rosa, o gaúcho
já atuou em campanhas de Mario

Sergio Peixer (DEM) e Lauro Frõhlich
(PSD), em Guaramirim, e agora leva
a sua experiência para a administra

ção pública. O foco de trabalho será
tornar a comunicação entre o Poder
Público e a sociedademais clara e efi
ciente, seja através da imprensa ou de
campanhas publicitárias.

LÚCIOSASSI

.( Re.cepçio

<. Secretariada fazenda

Verba reduzida em 15%
Elias Raasch, diretor de Comunicação da Prefeitura de

Iaraguá, afirma que a expectativa é de redução de 10% a
. 15% da verba destinada à publicidade este ano. Amédia

investida pela administração anterior foi de R$ 2,2 milhões
ao ano. Assista a entrevista no www.ocponline.com.br

Descarte
Vereador JeffersonOliveira (PSD) elabora projeto de lei que cria regras
parao descarte de restos demalhas da indústria têxtil. O parlamentar
já se reuniu com representantes dos empresários e daFujama e

espera apresentar o texto finalizado no primeiro semestre do ano.

O-UM

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

Contabilidade
CoIlSulloda Empresarial
�--

35ANOS.
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com,br
Desde 1978
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Continuidad-e OU nrudança
..Servidores em clima de eleição

Nos dias 19 e 20 de

março, cerca de 2,2
mil funcionários

públicos municipais
vão às urnas escolher
diretoria do sindicato

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

/\ s eleições para a diretoria
rldo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Iaragua
do Sul e região (Sinsep) aconte
cem nos dias 19 e 20 de março.
Ao todo, são 2,2 mil servidores

públicas estão aptos a escolher
entre as duas chapas inscritas
na disputa pelo comando do
sindicato durante os próximos
quatro anos. O atual presiden-

te, Luiz Carlos Ortiz Primo (PT),
deixa o cargo em 22 de maio.
As eleições ocorrem no próprio
sindicato, das 8h às 17h.

Com o lema "Luta e con

quista 0- a confiança e o com

promisso de sempre", a primei
ra chapa homologada foi a da

situação, que tem como can

didato a presidente o professor
de língua portuguesa de en

sino fundamental, Luiz Cezar·

Schõrner (PT), 47 anos, e como

vice, a servidora Neiva Fracas

so, técnica em enfermagem no

Posto de Saúde Germano Sacht.
Os dois candidatos fazem par
te da atual diretoria do Sinsep.
Schõrner atua como tesoureiro
e Neiva como diretora de Saúde
e Segurança no Trabalho.

Professor no município há
mais de dez anos, Luiz decidiu
concorrer à presidência pelo

conhecimento e intervenção
que possui em diversos espa
ÇOSo "Sempre na luta pela va

lorização do servidor público",
garante. Desde que o sindica
to foi fundado, em 1991, Luiz
Schõrner participa da direto
ria. O sindicàíista é ainda coor

denador da regional Norte da
CUT-SC, faz parte do Conselho
Fiscal da CUT-SC e é tesou

reiro da Federação dos Traba
lhadores Municipais de Santa
Catarina (Fetram), Além disso,
é membro e representante do
sindicato no Conselho Munici

pal de Educação.

Chapa 2

Na chapa de oposiçao, a

servidora Cleonis Rosalia To
maselli (DEM), 47 anos, é a

candidata à presidência, con
correndo ao lado da servidora
Salete Walz, lotada na direto
ria de ensino fundamental da

Prefeitura, como candidata
à vice. Desde 1994, Cleonis é
funcionária efetiva da Prefei
tura, atuando como estatísti
ca na secretaria de Educação.
Além disso, é professora efeti
va do Estado, há 28 anos, e por
oito anos foi diretora da esco

la Miguel Couto, em Schroe

der, município onde reside.
Cleonis filiou-se ao Sinsep há
três anos, e é também filiada
ao Sinte/SC (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
de Santa Catarina).

Cleonis afirma que foi o de

sejo por democracia que. <! le
vou a concorrer à presidência.
"Desde 2008 nós reclamamos

que a cada. eleição ocorre ape-

As pr�ncipai� propostas dos can�idatos

nas um rodízio entre os mem

bros da diretoria, que são os

mesmos desde a criação do sin
dícato.aí pensamos que em vez

de apenas reclamar, era hora
de fazer alguma coisa e partici
par", afirma. Com o lema 'mu-

o

dança e transparência', a chapa
2, segundo a candidata, busca a
alternância de poder.

Mais de 2.200

servidores aptos
a votar devem

participar da
eleição que definirá

�

a nova diretoria

do Sinsep. Votação
.acontece na sede

da entidade,
das 8h às 17h.

}
J

/
..........................................................................................................................................................................................................................................................

Sempre na luta
pela valorização

do servidor
público.

L�iz Cezar
Schõrnel',

candidato da

situação

DIVULGAÇÃO

J1HAPA 1 Luiz Schõrner participa da diretoria
do Sinsep desde a fundação, em 1991

CHAPA 2 Cleonis-Rosalia TomaseUi
defende a alternância de poder no sindicato

Chapa 1 - Situação
• Defesa do aumento real de salário e do auxílio alimentação;
• Lutar para que os municípios estabeleçam Convênio
com Plano de Saúde (Guaramirim e Corupá);

• Regulamentar, através de Lei Municipal, pagamento
do Adicional de Insalubridade;

• Luta pelo pagamento do 14° salário aos Agentes de Saúde;
• Defesa da eleição direta para diretores de escolas e

Centros Municipais de Educação Infantil;
• Luta para que o servidor efetivo ocupe funções
gratificadas e cargos comissionados;

• Defesa pela complementação na tabela salarial po Magistério de 21 %
restabelecendo a diferença salarial entre o professor com nível de

magistério e o professor com Licenciatura Plena (Corupá);
• Estender aos servidores da Estratégia de Saúde da Família (ESF), inclusive
emprego público, os mesmos benefícios previstos para os servidores efetivos.

Chapa 2 - Oposição
• Transparência nas ações do sindicato;
• Consultar os servidores, através de pesquisas e reuniões porticipotivos:
• Prestação de contas do Sinsep à disposição do servidor;
• Revisão do Plano de Cargos e Sclórios e Estatuto
do Servidor Público e do Sindicato;

• Valorização do Servidor Público;
• Integração entre os servidores públicos (comemoração
do Dia das Mães, Dia dos Pais, Baile do Servidor Público);

• Equiparação do vale-refeição;
• Implantação de assistência à Saúde nos municípios;
• Lutar pela implantação do Regime Estatutário nos municípios;
• Proporcionar aos servidores cursos de aperfeiçoamento, prêmios
por tempo de serviço, inteqrcçõo entre os funcionários e familiares;

• - Realização de parcerias c9m outras entidades (Cipa,
Associação Recreativa, Saúde Ocupacional);

• 8escentralização do Sinsep, .corn ateflQimentQ, [los municípios.

A cada eleição
ocorre apenas
um rodízio entre
os membros da

diretoria, q�e são
os mesmos desde

a criação
do sindicato.

Cleonis Rosalia
Tomáselli •
candidata de

oposição

1

'1
I
i
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IPTU

Carnês chegam na
, .

proxnna semana
Contribuintes têm até Iü de abril para
quitar cota única com 18% de desconto

JARAGUÁ DO SUL
.............................................................................

Carolina Veiga

sz: da próxima semana.

começarão a serem dis
tribuídos os 50·mil carnês do

Imposto Predial Territorial Ur
bano (IPTU) de Jaraguá do Sul.
A previsão é/a de que a Prefei
tura arrecade cerca de R$ 15

milhões, sendo que R$ 12 mi
lhões devem entrar nos cofres

públicos até o dia 10 de abril,
data limite para o pagamento

do imposto em cota única e

com 18% de desconto.

Segundo o secretário de Fi

nanças do município, Sérgio
Kuchenbecker, o histórico de

pagamentos aponta que entre

76% e 80% dos carnês emitidos
são 'pagos até o primeiro ven

cimento. Aos moradores que
decidirem liquidar o saldo em

parcelas podem fazê-lo em até
oito vezes, com primeiro ven

cimento em 10 de.abril. Para
os munícipes que estão em dia

com a Prefeitura, há desconto
de 12% sobre o valor total do
tributo, independente da forma
de pagamento escolhida.

Nos demais municípios do
Vale do Itapocu, os carnês já
começaram a serem distribu- ,0"

ídos e o primeiro prazo para o

pagamento da cota única com

desconto encerra na próxima
semana. Ontem, começaram
ser entregues os boletos para os

moradores de Guaramirim. Nos

municípios da região, com ex

ceção de Iaraguá do Sul, serão
distribuídos quase 25 mil car
nês e a soma da arrecadação é
de R$ 9 milhões.

o IPTU na região

ENTREGA Prefeitura de Guaramirim começou
a distribuir essa semana os carnês do imposto

• Guaramirim
Em Guaramirim os carnês serão

distribuídos até o dia 31 de março e

os munícipes tem até o dia 15 de abril

para quitar o imposto em cota única
.

com 20% de desconto. Para os paga
mentos até 15 de maio os descontos
serão de 10% e,. até 17 de junho, de 5%.
Os contribuintes que não receberam
os carnês podem retirá-lo até dia 2 de'
abril no setor de Tributação ou impri
mi-lo no site da Prefeitura. A previsão
é de que o pagamento dos 11 mil car
nês emitidos gere arrecadação supe
rior a R$ 4 milhões.

• Massaranduba
Na próxima segunda-feira, dia 11, en-

.

cerra em Massaranduba o prazo para o

pagamento do IPTU em cota única com

até 20% de desconto. Dia 11 também ven

ce a primeira parcela de quem optou por
pagar o tributo em até oito vezes. Para os

pagamentos à vista até 11 de abril e 11 de
maio os descontos serão de 10 a 5% de
desconto, respectivamente. Foram dis
tribuídos 3.260 carnês e a previsão é de

que o município arrecade R$ 2 milhões.

Aqueles que ainda não retiraram os car

nês podem fazê-lo na recepção da Prefei
tura, das 7h30 às lIh30 e das 13h às 16h45.

• Scbroeder
Até o dia 12 de março os moradores

de Schroeder podem quitar o IPTU em

cota única com desconto de 20% e, até
12 de abril para o pagamento à vista com
10%. Em 10 de maio vence a primeira
parcela daqueles que optaram quitar o
débito em até quatro vezes. Até o mo

mento os pagamentos já somam R$ 300

mil, 20% da expectativa total de arreca

dação, prevista em R$ 1,5 milhão. A dis

tribuição dos carnês iniciou em janeiro
e 80% deles já foram entregues. Pelo
menos 1,1 mil aguardam os titulares no
setor de Protocolo da Prefeitura.

• Corupá
Encerra dia 15 demarço o prazo para

os contribuintes quitarem o imposto
em cota única e com 20% (para quem
também quitou o IPTU à vista no ano

anterior). Para aqueles que pagaram o

imposto de 2012 em parcelas em dia, o
desconto é de 15% e para o pagamento
com parcelas em atraso o desconto é de
12%. As pessoas que possuem débitos
com a Prefeitura receberão desconto de
10%. Dos 4.824 carnês impressos, 606
ainda precisam ser retirados na Prefei
tura. A previsão é a de que o município
arrecade R$ 1,5 milhão.

Guaramirim

Finalização de obras é prioridade

i '�.

,

Na agenda da Secretaria de
.

Infraestrutura de Guararnirim
a finalização do cronograma de

pavimentações aparece em des

taque. A previsão para este ano

é dar continuidade aos projetos,
adaptar e incrementar as obras,
alérnde continuar com os aten

dimentos rotineiros.
"Estamos finalizando e pa

gando as obras previstas, e ade

quando algumas coisas para que
seja executado de forma correta",
afirmou o secretário da pasta,
Diogo Junckes.As empresas licita
das trabalham na pavimentação
da RuaMarcionilo dos Santos, na
Corticeira, e Guilherme Tomelin,
na Caixa d' Água, e estão sendo
finalizadas sete ruas naVilaEccel.

As obras em uma das ruas

de acesso ao município, a Ervi
no Hanemann, do Bairro Avaí,
está paralisada porque a empre
sa se recusa a dar continuidade
aos trabalhos sem o repasse de
uma contrapartida da Prefeitura.
"Tem parcelas atrasadas desde

agosto, estamos fazendo caixa

para fazer esse repasse", comen
tou Junckes. A finalização da si

nalização e calçadas da Rua 28
de Agosto também depende de

repasses para a mesma empresa.
Com reaproveitamento de ma

terial, outras duas ruas devem
receber melhoria durante o ano.

O paralelepípedo retirado duran
te as obras de drenagem da Rua
28 de Agosto deve ser suficiente

para pavimentar a rua de acesso

ao Cemitério Municipaleda es-

cola São José, no Rio Branco.
"Estamos com orçamento

comprometido nesse cronogra
ma. Vamos finalizar as obras,
com algumas alterações como

melhoria na base e mudança do
sistema de água do centro das
vias para a lateral para danos em
caso de rompimento da rede",
explicou o secretário.

Nos últimos 40 dias, a manu
tenção depontes da área rural do

município também ficou em evi
dencia. As chuvas levaram cinco

pontes de madeira, que, segundo
Iunckes, estavam sem manuten

ção. "Quere�os executar as pon
tes em concreto, mas nesse ano

não temos condição, por enquan
to vamos refazer emmadeirapara
atender os agricultores", disse.

LÚCIOSASSI

TRABALHOS Ações estão concentradas em obras
de pavimentação. como na Rua Guilherme Tomelin
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PREMIJIDA A protagonista Gena
Rowlands levou o Oscar de Melhor

Atriz, em 1975, ao interpretar a
personagem Mabel, em "Uma
Mulher Sob InDuência"

Agenda

cenas

EI

No mês da mulher, o Sesc de Jaraguá do Sul
exibe filmes que propõem a reflexão sobre os

desafios e os prazeres femininos

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

istórias de superação
e coragem compõem
a lista de filmes em

cartaz no Sesc, em ho

menagem ao Dia In
ternacional da Mulher,

comemorado amanhã. São dez sessões

temáticas com filmes e documentários
nacionais e estrangeiros. Hoje, às 15h,
acontece a exibição da produção bra
sileira "Que Bom Te Ver Viva", um filme

que mistura a interpretação de Irene
Ravache aos depoimentos reais de oito
mulheres que sobreviveram à tortura

-

no período da Ditadura. A programação
começou no dia 4 de março e segue até

o dia 27. A entrada é gratuita.
"Brava Gente Brasileira" será o fil-

me desta sexta-feira. Sob a direção de
Lucia Murat, o filme, produzido em

2000, discute as diferenças culturais e

dramatiza uma das consequências da

chegada dos portugueses ao Brasil: o

estupro das índias. A atriz Luciana Ri

gueira e a trilha sonora produzida por
Lívio Trachtenberg foram premiadas
no 34° Festival de Brasília do Cinema

Brasileiro, em 2001.

A programação faz uma pausa no

início da semana que vem, mas retor

na na quinta-feira, dia 14, com o longa
"Uma Mulher Sob Influência", de John
Cassavetes. O diretor, considerado o

pai do cinema independente nos Esta
dos Unidos, trabalha a história de uma
mulher que sofre com o desequilíbrio
emocional. A atriz Gena Rowlands, \

que interpreta a protagonista, ganhou
o Oscar de Velhor Atriz, em 1975.

Brasileiras

Para quem perdeu os primeiros dias
de exibição, "Nome Próprio" volta para
a telona na sexta-feira, dia 15. No filme,
a atriz Leandra Leal interpreta Camila,
uma personagem intensa e solitária que
tem a escrita como paixão. Sob a direção
de Murilo Salles, a história se desenrola
na superação e na coragem de uma jo
vem mulher que luta pela sobrevivên
cia. No 36° Festival de Cinema de Gra

mado, "Nome Próprio" foi o vencedor
nas categorias de Melhor Filme, Melhor
Atriz e Melhor Direção de Arte. Seis cur

tas-metragens serão exibidos, em sequ
ência, na quarta-feira, dia 20. "Olhares
Femininos" é o tema da atração que traz
somente produções de cineastas brasi
Ieíras. "Cartão Vermelho", "Três Minu

tos", "Messalina', "Desventuras de Um

7/3, às 15h: "Que Bom Te VerViva' (Censura: 16 anos)
8/3, às 15h e às 19h30: "Brava Gente Brasileira" (16 anos)
14/3, às 15h e às 19h30: "UmaMulher Sob Influência" (14 anos)
15/3, às 15h e às 19h30: "Nome Pró rio" 18 anos

20/3, às 15h e às 19h30: "Olhares Femininos" (12 anos)
26/3, às 15h e às 19h30: "Raímunda, A Quebradeira" (10 anos)
27/03, às 15h e às 19h30: "Que Bom TeVerViva" (16 anos)

Confiraa
,.,

programaçao
completa \

,
\

FOTOS REPRODUÇÃO

Dia, ou A Vida Não é Um Comercial de

Margarina', "Dalva" e "Estória Alegre"
apresentam a sensibilidade, sexualida
de, desafios e os prazeres da mulher.

O documentário "Raímunda, a Que
bradeira", sobre os direitos das mulheres

quebradeiras de coco babaçu, na região
de Bico do Papagaio, emTocantins, e so
bre a criação de sindicatos de trabalha
dores rurais naquela região, estará em

cartaz.na terça-feira, dia 26. Em parale
lo, a obra conta a história de Raimunda
'Gomes da Silva, que dedicou a vida às
lutas das mulheres e dos trabalhadores
no Norte. O documentário, produzido
em 2007, discute sobre os conflitos vio
lentos pela posse de terra, agroecologia
e extrativismo. Em 2004, Raimunda foi
indicada ao prêmio Nobel da Paz.

A programação encerra dia 27, com a

reexibição de "Que Bom Te VerViva';
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São Miguel
do Oeste
......
19°29°

Ohapeeé
T ...
18° 29°

Joaçaba
......
16° 27°

Possibilidade
de chuva
Variação de nuvens em
SC, com presença de sol
e pancadas isoladas de
chuva com trovoadas entre
a tarde e noite em todas
as regiões. Mais encoberto
no litoral norte e planalto
norte, com chuviscos
no início da manhã e

pancadas de chuva entre a

tarde e noite. Temperatura
em elevação durante o dia.

Ensolarado
J ,JJ
Instável

,

Parcialmente
Nublado

• -=-
Trovoada Geada

'"

Nublado
�

Chuvoso

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

do vento relativa(%)
• 6h Leste 4km/h 98

·9h Leste 2km/h 99
• 12h Leste-Nordeste 5km/h 84
• 15h Leste 11km/h 70

8mm

80%• 18h Leste 14km/h 76
de possibilidade

·21h Leste 10km/h 91 de chuva.

Humor
A loira e a 'ovelha
Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o
cabelo de preto.
Para comemorar o "novo visual", foi dar uma volta de carro pelo campo e

lá encontrou um pastor de ovelhas:
- Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!

-Obrigado!
- Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma?
- Claro! Duvido que a senhora seja capaz!
-São 627!
- Impressionante! Esse e o número exato ds ovelhas do meu rebanho.
Pode escolher uma, ela é sua!
A loira olhou com atenção todas aquelas ovelhas macias e, depois de
muito acariciá-las, selecionou uma e a estava levando para o carro quando
o pastor chamou:
- Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o

meu cachorro?

Sudoku
9 1

7

2

2

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.
B

6

.'

Jaraguá do Sul
......

(,l;20029°

Rio do Sul
... ...
18° 29°

Blumenau
......
20° 30°

Florianópolis
......
21°28°

fÍ/
AMANHA

MíN: 22°C
MÁX: 32°C

QUINTA
MíN: 21°C
MÁX: 32°C

SEXTA
MíN: 22°C
MÁX: 31°C

São Francisco do Sul Aorianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h11: 1,5m • 2h11: 1m
• Baixamar '11h17: O,Bm

MINGUANTE 4/3
• Bh43: O,4m • Baixamar
'19h11: O.lm • 6h47: 0,3m

e NOVA
Tábua .lBh04: O.lm

11/3 das marés IllIjai Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 19/3
• 2h17: 0,9m 'lh04: 0,7m
• 11h32: O,Bm • 11 h54: O,4m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/3
• 6h55: 0,3", • 6h39: 0,3m
• 1Bh02: O.lm '17h26: Om

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Famoso jogo de perguntas e respostas
2. Gênero musical de pop rock surgido em meados da

década de 1970
3. Microscópica parte da matéria / Extremidades dos

membros inferiores, abaixo das articulações dos tor-
nozelos

,

4. Na índia, joia que é presa no pescoço da noiva / Natu
ralmente cruel

5. Reunir, incorporar, em um só / As iniciais da atriz Faria,
de "Bye Bye Brasil"

6. Breu / Pequeno mamífero roedor, do tamanho de um

coelho
7. (Quím.) O lutécio / Aba do telhado
8, Abdome
9. Camisa, em inglês / Seita budista cuja doutrina busca a

verdade através da abstração e da meditação
10. Sinais na pele, causados pelo tempo ou por machu

cados / As iniciais da atriz e apresentadora de TV
Gabriela

11. Aparelho usado COTO apoio para ajudar adultos com 10

dificuldades locomotoras
12. Videogame portátil desenvolvido e produzido pela 11

Nintendo / O porto inglês do canal da Mancha, ligado
à França pelo Eurotúnel 12

13. A típica interjeição de admiração dos espanhóis.

VERTICAIS
1. Aquele que recebeu uma papa de pó de raízes e folhas

que se aplica sobre alguma parte do corpo dolorida
2. O jornalista e repórter esportivo Schmidl / O escritor

dinamarquês Christian Andersen (1805-1875) das
famosas histórias infantis

3. Unidade que corresponde à distância percorrida pela
luz, no vácuo, durante 12 meses, à velocidade de 300
mil km/s / Banco Internacional de Reconstrução e De
senvolvimento

4. Elemento germinai masculino / Batelada
5. Dois, em inglês / Aquele que atinge o ponto certo,
6. As iniciais da atriz Wilma I Desfrutar / Tunda
7. Tabaco de cheiro em finíssimo pó / Pequena diferença
/ (Ingl.) Sigla para Movimento Rápido dos Olhos, a
fase do sono quando acontecem os sonhos

8. Falatório longo mas com pouco sentido ou utilidade,
blá-blá-blá I As iniciais do cantor sertanejo e apre
sentador 80ldrin

9. (Anat.) Peça média do dedo.

___________________ 0 _
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
�.- .,..

36 PÁGINAS' APENAS R$ 4,90
- _. .... -

,MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA
- �

CONFIRA AS NOVIDADES
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Inise Idner
Essas são da agenda do Blackbird, que também tem cuidado
com carinho da montagem de sua programração. A primeira é
sobre o lo Encontro de Colecionadores de Vinil da cidade, cuja
data definida ficou' para o domingo, dia 17 de março. Compra, '

venda, troca e exposição, o evento está aí pra quem tem sua

paixão pelos bolachões. Já a segunda é sobre a boa divulgada
pelo bar neste fim de semana, de que trará ninguém menos que
o replicanteWanderWildner para show em seu palco. O evento

está marcado para 20 de abril. Confira mais detalhes acessando

facebook.com/blackbirdjaragua.
ERIC DE UMA

Ana KaroJina (E), Karina da Silva e

Leila Santos em animado happy hour
no Sacramentwn Pub
............................................................................................................

Em Blumenau com o Juve
A torcida Raça Tricolor está novamente organizando ônibus

para acompanhar o Iuve em outro jogo fora da cidade. A
saída da vez se dará neste domingo, para Blumenau, com
saída do Estádio João Marcatto às 13h. O valor da passagem

. é R$15. Interessados devem fazer contato através do email

racatricolorjuventusêgmail.com.

---- -- __o-r.,......-r- __ .....,..-__

r

DIEGO JARSCHEL

Eduardo Schwartz e Eduardo

Werninghaus marcando
presença na noite de

apresentação do DJ Fabrício
.

Peçanha no club TheWay
....................................................................................

Pra virar point
Anotem aí, que nesta quinta a SER

-

Marisol trazmais uma novidade ao

roteiro gastronômico da cidade. A partir
de hoje, a primeira quinta-feira do
mês passa a ser a "Noite do Boteco" no'
restaurante, onde serão servidos petiscos
e jantar acompanhados de música ao
vivo. Ulysses e Thirray são as persanas

que fazem as honras da inauguração,
mandando logo mais seu famoso hard
rock acústico no espaço.

KELVYN CRI5TOFOUNl

o
Renata Bolllf"un comemorando
seu aniversário ae lado de
WilIian Torizani, em tarde de

Sunset noVilIa
.....................................................................................

Costelada noturna
Jantar farto à vista para este sábado, na sede da

Associação Húngara delaraguá do Sul. O evento

será promovido pelo Grupo de Dança Dunántúl
que, a partir das 19h, serve costela de fogo de chão
aos convidados, com todos os acompanhamentos
que o prato tem direito. Ingressos estão à venda ao

valor de R$20, apenas com antecedência. Liguem no

9196-8434 para garantir presença.
ERICDÉUMA

Dandara Sbors e Bruna Nagel embelezando;
I :

a roda de saJ1lba do Sam'Bar 0'/
0·0

Gazú no Sacra
Duas pessoas no palco e casa lotada, essa é a premissa
da cenano Sacramentum Pub, logo mais.Vocalista da
banda Dazaranha, o músico Gazú é o nome da vez, que
esgotou em poucos minutos a reserva de mesas após
a divulgação de sua presença na timeline. Prevendo
o mesmo destino para a bilheteria, pessoal do Sacra
reservou alguns ingressos para dar chance a quem
chegar de última hora no point. Então se você ainda
não comprou o seu, bata cedo na porta do pub.

Hoje à noite
• 22h - Quinta-Feira 07/03
19h - FestaTrash 80's / Salada de músicas e vídeos que
marcaram os anos 80
Local: Blackbird 1 47 3275 2398

• 22h - Música aoVivo com Oda e Parceiros do Samba
Local: Sam'bar 147 3054 4848

• 22h - Quinta Sertanéja Dose Dupla /
.

Shew comAlex &
Willian I DI Diego Feller 1 Elas free até. as Oh
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Shaw com Gazú - Dazaranha, acompanhado por James '

Local: Sacramentum P�b 1478832 1524

• 22h - MoomCountry I Show com a bandaMoom Country e

Humberto &André
Local: MoomArtn' Music, em Ioinvílle 147 8411 760l

CONTATOS eOUTRASOpÇÕES:ArribaMexicanBar - 33711160/Confraria doChunasco· 32751449/ EspaçoOca'3370'1160 1 The LMngRestaurante- 33764822/london Pub -305500651
Cam.çariaAguaDoce- 3371 89421 ticoleria-30540855 1 Madalenaq,opp eCozinhá - 30553059/MovingUp· 9966 6691 /Mr8eef-%08 2166/PatuáMusic· 3055 00641

RoomMusic&Arts· 96541373/Si1cram"'!!"m Pub, 88321 524 ITheWayOub - 8433 0083 1UpperFloof' 9915'2239/OivinoOub·%#4767 1 Villa RestauranteeChoperia - 327512'17
� _" _J ., • [

t 1.1. ; .. �. _ t! . _: 1 �. ti. _ � � . :'1 - '';''; " qJ
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BolU dia!
Bom dia, urbe sorriso!Hoje é

dia 7 de marco, Dia do Fu
zileiro Naval. Aos desavisados,
amanhã se comemora o Dia
Internacional da, Mulher. En

quanto isso, vamos conferir a
coluna de hoje, que está reche
ada de dicas para curtir o dia
e a noite numa boa. Mas antes,
uma frase do cantor Chorão,
líder da banda Charlie Brown
Ir: "Eu faço da dificuldade a

minha motivação, a volta por
cima vem na continuação. O
que se leva dessa vida é o que se

vive, é o que sefaz':

r

li
\

.
\

\ )
I I
\

,
J

d
I

)

"O Rosto
Materno de
Deus"
Estará em exposição até dia
14 de março, na IgrejaMatriz
São Sebastião, de Jaraguá
do Sul "O Rosto Materno de
Deus - Santuário Nacional de
Nossa Senhora da Conceição
Aparecida". Aberta ao público,

.

a mostra estámontada em
sala sob a escadaria principal
da igreja. As visitas podem ser.

feitas de segunda a sexta-feira,
das 12h às 21h e, aos sábados e

domingos, das 8h ao meio-dia
e das 18h às 21h,

.,-

Moa Gonçalves
'MAURICIO HERMANN

Buxixo
Humm ... Namadrugada de ontem flagraram uma cena na

Pizzaria Casarão que nem preciso consultar as cartas para saber
se vai dar namoro ou amizade. Bingo pela amizade, sorry!

ENCONTRO
O diretor

executivo
da Via Cred

Vanildo
Leoni e o

gerente Be
gional Silva
no Lazarini,
terça-feira,
no Vieilense,
durante en

controcom

cooperados
da região

Pe:.:fume
Homens que adoram acontecer, aqui vai uma sugestão de um

perfume, que sempre está no topo da lista: Carolina Herrera 212
VIP. Marcante, sensual e muito refrescante. Essa é a dica.

MAURICIO HERMANN

l'�
CAFÉ Larissa Franzner e Monique Jahn

'. i I !p0P;(-r�im:Jp as delícias da Bela Catárina
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Nas rodas
• Depois do susto, o
Vereador Zé da Farmácia
está recuperado e com

fôlego renovado para
comandar a presidência
da Câniara deVereadores
de Iaraguã. Boni demais!

• Tem algumas figuras
da urbe sorriso que
deveriam pagar Imposto
ao sairpelos points de
nossa terrinha fazendo o

estilo cafona. Vixi!

• OMundo das Orquídeas,
no Bairro Czerníewícz,
uma' das floriculturas
mais tradicionais da

,

cidade, recheou aloja
de novidades para
homenagear o Dia
Internacional da Mulher,
amanhã. Essa é a dica de

hoje.

Capa
O empresário Adolar Souza é

capa da Revista Nossa, edição
de março. Namatéria, muito'
bem escrita pela jornalista
Priscilla Pereira, entende-
'se a realização do poli com
a fase final do seu novo

empreendimento, a Casa de
Eventos Buena, Vale conferir!

o
moagoncalves@netuno.com.br

Palestra show
AAmvali promove hoje, às 14h, no Centro Empresarial de Iaraguá
do Sul, importante "palestra show" com o professor Acácio Garcia,
em comemoração ao Dia Internacional daMulher. Para participar,
elas terão que fazer inscrição prévia. Após a palestra, haverá um
concorrido café. Mais informações no 3370-7933.

ARQUIVO PESSOAL

NIVER Elerita "Lili"

Mahfud, a bela tUha
de Mauro e Cláudia

Mahfud, festejou
intensamente ontem,
dia 6, seus 16 aninhos

Hoje
A noite de hoje promete altos agitos em nossa urbe. E esse êxodo
social das belas de nossa city tem nome: London Pub. Logo mais
à noite, João e Pepe Narloch agitam os nomirihos do high para
uma sessão sertaneja com a presença da duplaAlex &Willian

MAURICIO HERMANN

-

BATE-PAPO As belas Brenda.Araujo e Juliana

Batista, conferindo o happy hour do Madalena

Sabor
Já experimentou tomar o seu
café colonial naConfeitaria Bela
Catarina? Não!?Você não sabe o

que está perdendo!Variedades
afins e aquele cafezinho que
é de dar água na boca. Mas a

especialidade fica para a porção
de pães caseiros e frios, que
é de tirar o sono até da Bela
Adormecida de tão saboroso!

Hermanos!
Quem está programando
Buenos Aires para breve são as

irmãs Solange e Soraia Fichic.
Vão sair de férias e dar um

tempo da rotina de nossa city.
Afina, ninguém é ferro, não é
mesmo?

Vivendo e

aprendendo
Uma coisa eu aprendi na vida:
umamentira faz todas as

verdades serem duvidosas.

MAURICIO HERMANN

NIGIIT Diomar e Janete Vegini,
no Irish Pub, em Corupá

)

, 1
"

Noventa por cento
da sabedoria é
reeonheeímento.
Encontre a mão
de alguém e a

aperte, enquanto
há tempo.
Dale Dauten

Te contei
• Beto Taranto integra
o governo Dieter. Vai
trabalhar na pasta
coordenada porRogério
Luiz Kumlehn. I

r
\

• o empresárioNei
Lombardi está armando
mega festa na sua mansão
para celebrar a idade
nova com os amigos do
BCCeLoks.

• O verde azeitonaestá
em alta. Pode se entregar a
essa cor, que será a bola da
vez neste outono!

• Ave... As águas vão rolar.
Cala-te "mia" boca!

• Adote um cão.

• Hoje é quinta-feira.
dia de novena, viu?Dia
também de saborear o
delicioso hackepeter no
Lehmann's.

J
, J•.Com essa,fui
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1

Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Crônica

As TOP 10 de Iaraguá

I i

f
1

/\ nossa classe masculina temmuitas
I\Iacetas. Uma delas é criar e acreditar
em teorias. Um grande amigo de adoles
cência defendia a tese de que nas festas,
a nossa abordagem às meninas devia

começar pelas menos solicitadas - com

menos atributos, pois assim a nossa

chance de ficar com alguma guria era
bem maior.
Se tem uma coisa que todo homem que
se preza faz é classificar a mulherada,
quando chega num ambiente. "Quem é
a número um?", "Quais são as três mais
apessoadas?", "Quais são .Cls solteiras?".
Há muitas possibilidades de listas. Mas
uma provável leitora não precisa pegar
o seu cônjuge pelo colarinho e forçá-lo

.

a negar, a dizer que "ele" não faz isso.
Muitas vezes esta lista de preferências
é inconsciente. Aminha não é. Poderia
até citar aqui quem são as mais gatas de

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
Programação de 1/3 a 7/3

• ARCOPLEX 1 .

• Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - Sexta!

SegundafTerça!Quinta - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h. Sábado1
Domingo/Quarta - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
• ARCOPLEX 2
• Argo - Legendado -14h20, 16h40, 19h, 21h20
• ARCOPLEX 3
• As Aventuras de Tadeo - Dublado -14h10
• João e Maria - Caçadores.de Bruxas - Legendado - 16h, 17h50,
19h40, 21h30

.

Novelas
nOR DO CIUUBE - GLOBO· 18B

Cassiano parte para a propriedade de Dom Rafael para conferir os
diamantes. Donato e Juliano comemoram a boa pesca do dia. Cassia
no assume o comando do voo e faz uma aterrissagem forçada em uma

área deserta. Juliano avisa a Quirino que Doralice está interessada nele.
Zuleika incentiva Doralice a se declarar para Quirino. Ester devolve o

anel que era de Helga para Dionísio. Alberto presenteia Ester com duas

passagens aéreas para a lua de mel dela e Cassiano no Caribe. Ester

pede a Samuel que faça o anel de noivado dela e de Cassiano. Dom
Rafael descobre que os diamantes foram misturados a cristais de sal e
resolve manter Cassiano refém até receber os diamantes verdadeiros.
Cassiano é preso.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Juliana teme que Manoela faça algo contra ela no jantar. Ronaldo

e Isadora namoram. Carolina diz a Nieta que Felipe quer se casar com

ela. Felipe tem alucinações com a família de Carolina. Vânia ajuda Char
lô nas vendas. Ronaldo faz uma marca em lsadora sem que ela ,veja.
Fábio fica com ciúmes deJuliana com Nando. Olívia avisa a Charlô que
Dominguinhos a procurou novamente. Ronaldo mostra para Isadora a

marca que fez nela em sua casa. Felipe toma uma decisão com relação
a Carolina. Charlô persegue uma pessoa parecida com Otávio.

SALVE JORGE. GLOBO· 21B
Demir procura por Waleska. Russo obriga Zyah a entrar na boate.

Aylae Tamar decidem procurar seus maridos na boate. Berna resolve
ir à Capadócia. Sarila não gosta de saber que Cyla recebeu um postal
de Bianca. Maitê afirma que Bianca ainda está apaixonada por Zyah.
Ayla e Tamar entram na boate e armam um escândalo ao ver seus ma

ridos. Morena manda um recado por seu perfil falso para Helô. Creusa

repreende a patroa por trabalhar demais com Ricardo. Stenio conta

para Lívia que Helô tem uma pista sobre a boate na Turquia. Élcio
consegue uma vaga para competir na Turquia. Helô manda investigar
a sala onde Wanda trabalhava com Antônia. Russo questiona as mu

lheres traficadas para saber quem se comunicou com a polícia. More
na pede desculpas a Demir pelo problema causado. Russo suspeita
de Demir e Zyah. Wanda ameaça Berna e diz que se encontrou com

Mustafá no Rio de Janeiro. Vanúbia conta que Lurdinha está envolvida
com bandidos. Antônia pega Rosângela no aeroporto. Helô descobre

que Antônia trabalha com Wanda.

* o resumo dos capítulos é de respOnsabilidade das emissoras.

Jaraguá do Sul, mas isto é tarefa do meu

colega colunista ao lado.
Eu li uma opinião feminina sobre esta

questão das listas. Segundo ela, quando
umamulher estiver a fim de um homem

comprometido, e este vier a ficar dispo
nível, a interessada só terá 10 minutos

para agir, paramostrar a sua intenção.
Pois o novo avulso já terá outra em vista
ou até uma lista hierárquica de preten-

não cair nas armadilhas proporcionadas
pelo segundo maiormercado mundial de
cosméticos, de óculos de sol gigantes e

de roupas e acessórios que aumentam ou

diminuem características pessoais. E tem
outra: umamulher estando na fase "nin

guém me ama, ninguém me quer", pode
fatalmente estar na lista de alguém.
Eu, particularmente, não tenho lista de
suplentes. Mas caso aconteça alguma
"tragédia", eu vou começar os trabalhos
por outra lista, aquela das TOP 10 Iara
guá. Nunca concordei com a teoria do
meu amigo, das menos bonitas primeiro,
mesmo que isto custe muitos "não". Por
ora, a certeza que eu tenho é de que meu
celular vai tocar, assim que aminha na
morada ler esta historinha. Ela sabe que
eu não escrevo ficção. E eu sei, a italiana
vai ligar. E a conversa vai começar assim:

ÔH, MÁR-CÉ-LÔ!...

"
Poderia até citar aqui quem
são as mais gatas de Jaraguá

do Sul, mas isto é tarefa do meu
colega colunista ao lado.

didas. Acho que isso vai depender da
capacidade de observação do sujeito.
Mas o cara tem que estar esperto para

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook ��,,Ida Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul�

A partir da esquerda NiDja, Lobo e Monina Fiel

Francine Nicoluzzi envia fotos
dos cães do seu namorado Gio,
que não mede esforços pelos
seus amigos de estimação. Ela
o parabeniza pelo carinho e

amor dedicado a esses lindos

bicÍlinhos, que deixam a vida
mais colorida e divertida

Makeba

Aniversariantes
7/3 Nildeneia Manerich

Nilo Siebert
Odila Cerutti
Renã C. Hintz
Reverson de S�uza
Ricardo Docol
Sandra 'Heidemann
Sandra Taise L. Schreiber

Tayenne Sonete
Vinicius Marcarini
Vinicius Pereira

Karla L. G. Rosseveiler
- Leocadia Sorchardt
Lodemar Resner
Lothar Kamchen
Luan G. dos Santos Machado
Luana Lourenço
Lucas J. Backes
Luciane Anacleto
Maicon D. Naumann
Marcelo Tank

Acacio Francener
Adriana Borchardt
Aline Talita Pacheco Sebold
Altair Valenga
Anedir de' Luca

. Célio Pereira
Francieli Stringari
Gabriel dos S. Machado
Geni K. Raduenz
Gustavo Jungton
Ivan F. Leitzke
Jobe r T. Bastos

Marcos Hoepers Vara Fischer
Marlon Bloedom
Matheus A. Moeller

i lJllIlllilllril HlIlípi.ulJ lIqijrl:.
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Lançamentos

CD:
Get Up! -Ben

Harper e Charlie-

Musselwhite

BenHarper é um homem
de coragem. Pois quando
todos rumam para o leste,
ele embarca para o oeste sem
nenhum constrangimento.
Na era em que o b1ues corre
riscos de desaparecer dos
grandes repertórios e das
turnês mundiais, Ben chama
o lendário gaitistaCharlie
Musselwhite para conceber
um autêntico disco de blues,
sem concessões.A voz de

Harper, que parece dar a
volta aomundo de um álbum

para o outro, vem suja,
envolvente e, sabiamente,
sem sofrer contágios com .

pretensos covers, Um álbum

excepcional e profundo de
um homem qu� estendeu a

mão a um gênero em crise.

LIVRO:
Sua vida emmovimento

- Marcio Atalla

"Não tenho tempo parame'
exercitar." "Não gosto de
academia." "Segunda-feira
eu começo."Você já deve ter
dito pelomenos uma dessas
frases, se não todas, para
justificar o sedentarismo. É
inegável que amaior parte
da população brasileira
passa o dia todo fora de casa
trabalhando - ou dentro de
casa trabalhando - e à noite
não tem disposição para nada
que não seja ver televisão,

.

navegar na internet ou
comer. Mas, em Suavida em
movimento, o educador físico
Mareio AtaIla derrubaum
mito: não há desculpapara
não se exercitar.

. . 'll ti !

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

Downey Jr. encerra
contrato com Marvel
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Mais famosos serão
pais de gêmeos

Ao lado da namorada, Natalia Gui

marães, Leandro, do KLB, participou do

Programa da Tarde de terça-feira, na Re

cord. Ana Hickmann foi a portadora da
notícia: "Eles estão grávidos. Grávidos de

gêmeas". O casal está junto há cinco anos

e comemorou a notícia. A ex-Miss Brasil

2007, está no terceiro mês de gestação e é

colaboradora do Programa da Tarde. "Foi
um choque do bem", garan�iu Leandro.

A atriz corupaense BrW1a

Linzmeyer (alto) e seus
familiares aproveitaram a

vinda dela para a região e

curtiram um dia de sol no

Parque Malwee

Os netos Adenor e Maristela

Krehnke e os bisnetos

Jonathan e Richard Krehnke

desejam, acima de tudo,
saúde e muita paz ao avô e

bisavô Alfredo Kuegher, que
no dia 8 completa 100 anos.

Aproveitam para agradecer
o tio Vigold e a tia Ingrid
pela dedicação, carinho

e respeito eom que cuidam do

opa. Parabéns e obrigado!

A família parabeniza Flavio
Luis Oliveira por sua

formatura em Administração.
Desejamos sucesso em sua

carreira profissional!

Jair Celso Jacomini

arrancou esse aipim gigante
do seu terreno. Nada mais

que 38 quilos de um só pé!
.

Esses são os

gêmeos Gustavo
e Amanda, que
hoje completam
12 anos.

Parabéns da
dinda GiImara,
dó tio Cesar, do

primo Felipe e

da vovó Neca

comemora aniversáJ;.o
hoje. O fiIhão Cesar, a

nora GiImara e o netinho

Felipe desejam felicidades

Com "Homem de Ferro 3" se encer
ra o contrato de Robert Downey Ir, com
a Marvel. O que quer dizer que, para
mais filmes estrelados pelo ator, um

novo vínculo precisa ser feito. Quando
perguntado sobre o assunto, em entre

vista ao Collider, a resposta dada foi
um sonoro "Eu não sei". O longa "Ho}
mem de Ferro 3" estreia por aqui no dia
26 de abril.

)
í

MagTa, Luciana
Gimenez rebate críticas
A opinião dos seguidores do Twitter de Luciana

Gimenez ficou dividida ao ver a foto que ela publicou.
Só de biquíni, a apresentadoramostrou um corpo

magro, que alguns intemautas consideraram
exagerado. Um deles usou a expressão "mulher seca'.

Já outro disparou: "Por que você detona sua beleza
ficando tão magra?". A apresentadora não se deixou

abalar: "Como saudavelmente e amo ser pau de

magra! Boa noite e cada um com seus corpos".

Spielberg desenvolve
projeto sobre·NapoIeã.o

Um roteiro sobre a vida de Napoleão
Bonaparte, escrito por Stanley Kubríck
em 1961, foi resgatado pelo diretor Steven

Spielbergpara ser adaptado no formatomi
nissérie.Ainda sem canal definido, aminis
série aproveitará omaterial de pesquisa fei
to por Kubrick, que inclui fotos de locações
e anotações. Desenvolvido para ser um fil
me produzido para o cinema, o projeto foi
descartado em função do seu alto custó.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I· Você pode exercer um cargo de chefia ou obter

aquela promoção. Encare as mudanças profissionais
com mais otimismo, pois elas vão ocorrer a seu favor.
Já a vida amorosa corre o risco de ficar em segundo
planoneste momento. Cor: lilás.

U TOURO

U Bom dia para somar forças com os colegas e pessoas
que comungam dos mesmos ideais e objetivos de
vida É um ótimo momento para fazer contato com

pessoas que estão distantes. Boa fase para alicerçar
a sua vida amorosa Cor: roxo.

.l[ GÊMEOS
Bom dia para mostrar sua garra e determinação na
área profissional. Tarefas que exijam um espírito
competitivo vão corresponder aos seus talentos. Não
tenha medo de mudanças. Sua vida amorosa tende a

ficar em segundo plano. Cor: branco.

�.CÂNCER� Bom dia para divulgar seu trabalho. O astral traz

ótimas vibrações para viajar e ampliar a sua clientela.
Bom astral para trocar ideias, compartilhar projetos
e incluir alguém na sua vida. Romance recentepode
ficar sério. Cor:laranja.

..[) LEÃo
U l.. Não deixe para depois o que você pode fazer

.

agora. Este é um bom dia para assumir certas

responsabilidades em família. Nos assuntos do

coração, o astral favorece a estabilização dos seus
vínculos: aproveite! Cor: bege.

YYk VIRGEM

11_f Tudo indica que você está de bem com a vida e

saberá como motivar as pessoas ao seu redor. Sua
criatividade está em alta, podendO ter'êxito com fudc
que envolva diversão. No campo afetivo, o astral é de
seriedade. Cor:marrom.

Bon Jovi confirma
show em São Paulo
A banda de rock Bon Iovi deve fazer

um show em São Paulo em setembro. A

informação foi dada pelo próprio Ion Bon
Iovi em entrevista ao programa Fantás

tico, da Globo, em trecho que não foi ao
ar no domingo, mas foi disponibilizado
pelo site da emissora. Segundo o cantor, a

apresentação em São Paulo será realizada
no dia seguinte ao show no Rock in Rio,
que estámarcado para 20de setembro.

·

Sempreprocurei transformarosdesastresem
oflOrtunidad;es. JohnRockefener

.n. UBRA
- Experiências do passado podem ter grande

importãncia no desenvolvimento do seu trabalho.

Você conseguirá dar mais velocidade à sua.rotina.
No campo amoroso, as relações estáveis são as mais
favorecidas. Cor: vermelho.

m ESCORPIÃO
I I L. Não perca a chance de entreter a atenção das

pessoas com o seu trabalho e a sua capacidade de
comunicação. O astral favorece astarefas rotineiras,
por isso, não invente moda No amor, sua maturidade

vai surpreender. Cor:creme.

• " SAGITÁRIO
)(.

-

Trabalho que favoreça.o seu anonimato conta com
boas vibrações. Quem é autônomo ou profissional
liberal vai tirar vantagem deste dia O desejo de ficar
só deve prevalecer: convém refletir sobre a sua vida

amorosa Cor: preto.

YL CAPRiCÓRNIO
·

F Bom dia para acelerar o seu ritmo de trabalho. Marte
indica que não faltará dinamismo, entusiasmo e

determinação para enfrentar seus compromissos.
No amor, você terá maior sintonia com pessoa mais

experiente. Cor:preto .

.

I
(

.AN\ AQUÁRIO

.AN\ Este é um bom dia para lutar por seus interesses,
mas estará mais confortávelse puder agir no
anofiimato. Sua atração por tudo que envolva
mistério vai estar em alta. Há sinal de grande solidez

e realização na paixão. Cor. azul-escuro.

'I PEIXES
TI A motivação que você precisa virá de terceiros, mas.

a recíproca também é verdadeira As relações de
afeto ganham maior profundidade. Nos assuntos do
coração, é o momento de propor um compromisso
sério. Cor: creme.
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História do

Esporte
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Título inédito
Finda a Guerra, o presidenteWillyGermano Gesser investiu forte
no futebol, formando um verdadeiro "Esquadrão Classe 1\'. Participou
da fundação da Liga Jaraguaense de Desportos, em 1952. neste

mesmo ano, o time do Dom Pedro "abiscoitou" o primeiro título de

campeão da história da EntidadeMáxima do Desporto Regional.
Na decisão, derrotou o poderoso Baependi, em Jaraguá do Sul, pelo
placar de 4x2. Jogo realizado no dia 21 de dezembro de 1952.0 time
do Dom Pedro foi a campo com: Lolo, Alídio Floriani, Zéca Bonifácio,
Tiãozinho, Munga, Miquimba, Tião, Francinha, Horávio, Nilo e

Martinho. O Baependi jogou com: Eduardo Mann, Peri, Octacílio,
Velho, Baloquinho, Zépi Rocha, Nutzi, Etti, Taranto, Oswaldinho
e Elizaldo. Os gols doDom Pedro foram marcados por: Horávio,
Francinha, Nilo e Octacílio (contra). Para o Baependi anotaram: Etti
e Taranto. Renda recorde Cr$ 7.724,00 - Árbitro: HeinzMahnke.

Uma plêiade de craques
Desfilou pelos gramados de Santa Catarina com a camisa azul
e branca do time corupaense: Lolo, Áti Durnke, Alfredo Lange,
Toninha Maba, Munga, Tião, Humberto Moretti, Taranto,
Tiãozinho, Zéca Bonifácio, Martinho, Nilo, Horávio, Francinha,
Bajé, Alídio Floriani, Natalino, Miquimba, Celinho, Müller, Felício,
Raul, Gervásio Zanghelini, Zagallo, Felinto, Laura, Índio, Bugrinho,
João Carlos Lange, Alítio Floriani e tantos outros craques que
elevaram o desporto de Corupá a conquistas notáveis.

Pione�os.nos JOgoS
Abertos de Santa Catarina
Além do futebol, o Dom Pedro II agregou-pormuito tempo
as modalidades de punhoboi, voleibol e basquete. O voleíbol
em Corupá era forte e competitivo. Representou a nossa região
na primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que
aconteceu na cidade de Brusque, no período de 7 a 12 de agosto
de 1960. Ao todo, participaram dos Iasc 14municípios e competiram
444 atletas. Municípios participantes: Brusque, Blumenau,
Concórdia, Corupá, Criciúma, Florianópolis, Indaial, Itajaí,
Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Rio do Sul e São Bento do Sul.

A delegação
corupaense
Chefe da delegação: Bruno
Scheibel. Atletas: Sigmar Beno
Lucht, Adolfo Lischka, Bernardo
.Kramer Filho, Luiz Prim,
José Sebastião Peixer, Álvaro
Slachiak, Lauro Bosse, Osmar
Ferreira, Haroldo Millnitz e

Egon Linzmeier.APrefeitura
bancou a ida do time para os
Iasc e os corupaense efetuaram
urnacampanhamemorável,
enfrentaram de igual para igual
as equipes dosmunicípios
de: Florianópolis, Joinville,
Blumenau, Brusque, Criciúrna,
Rio do Sul, Mafra, Indaial e

.

Concórdia em jogos, todos contra
todos. Conquistaram o 4° lugar.

Hoje
o Clube que outrora era o

orgulho dos corupaense entrou
em declínio, passou longo
tempo no abandono, sua sede
foi saqueada e seupatrimônio
histórico (fotos, troféus, medalhas

.

e diplomas) sumiu. Hoje ressurge
com nova denominação:
Sociedade Esportiva
Veteranos do-DomPedro II.

.
'

DOM PEDRO Ii
�

ATLETICO CLUBE
No caminho da bola havia uma

ferrovia, lUD dentista e uma guerra
Na década de 1930, ao longo da Ferrovia que liga o Planalto Norte Catarinense (Mafra e Porto

.

União) ao Litoral (São Francisco do Sul), surgiram alguns clubes esportivos cujas raízes estão
ligadas diretamente aos ferroviários vindos de outros Estados e que se estabeleceram com suas

famílias nestas paragens, trazendo consigo o bem-querer do brasileiro, o.futebol. Em Hansa

Humboldt (Corupá), o dentistaWillyGermano Gesser, urn grupo de corupaense e duas dezenas
de ferroviários incorporados ao vilarejo fundaram o time de futebolDom Pedro IIAtlético Clube,
no dia 17 de janeiro de 1939. Na primeirametade da década de 1940, o mundo mergulhou
na 2a GuerraMundial, e o esporte sofreu certa estagnação. Houve pressões, perseguições e

constrangimento, pois amaioria dos habitantes da região era alemã ou descendente de alemães.

Dom Pedro n . 10 Campeão da Liga J;i,raguaense de Desportos - 1952..

Willy Germano Gesser é o primeiro em pé da esquerda para direita

Cantinho da saudade
WillyGermano Gesser foi o protagonista principal das mais belas páginas da história do esporte
corupaense. Fez de tudo. Fundador, presidente, técnico e torcedor. Bancou o time para mantê-lo

nomais alto padrão. Homem sábio e generoso, atendeu no seu consultório pobres e ricos com a

mesma presteza. Quem podia'pagava quem não podia era igualmente atendido. Foi o primeiro
prefeito eleito do município (O1/02/1959 a 31 /O1/ 19064). Foi homenageado pelamunicipalidade
com a denominação de Ginásio de EsporteWillyGermano Gesscr o principal logradouro
esportivo da cidade. O senhor Gesser veio à Terra, contou sua história e foi embora, deixando-nos
o legado e a certeza de que vale a pena ser bom. Gratidão e saudade são os sentimentos de todos
os corupaense. Ficará eternamente em nossos corações, bem ali, no cantinho da saudade.

SANTINVEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PÚBLICOS

ISem consulta ao SPC/SERASA

ICréditos co� excelentes taxas

ISem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta d�s 81)00 à;S 17hOO
, ,I

.

I � II " J li
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA,7 DE MARÇO DE 2013 115 1 OPINIÃO

Ponto de Vista
Cristiano Mahf,udWatzko,

escritor

No dia 8 demarço de cada ano,
é comemorado o Dia Interna

cional da Mulher. Fiquei pensan
do em escrever algumas palavras
em homenagem às mulheres, no
dia que antecede o dia delas. Na

verdade, depois de buscar algo
que pudesse servir de inspiração,
acabei encontrando um texto de
Victor Hugo, o autor da famosa
obra "Os Miseráveis", com o título
"OHomem e aMulher", que consi
dero singelo, porém muito verda
deiro. O texto é o seguinte:

"O Homem e a Mulher" de
Victor Hugo

"O homem é a mais elevada
das criaturas, amulher o mais su
blime dos ideais. Deus fez para o

homem um trono, para a mulher
um altar. O homem é o cérebro,
a mulher o coração. O cérebro

produz a luz, o coração produz o

amor. A luz fecunda, o amor res
suscita. O homem é um gênio, a
mulher um anjo. O gênio inco

mensurável, o anjo indefinível. A
aspiração do homem é a suprema
glória, a aspiração da mulher a

virtude extrema. A glória'promo
ve a grandeza, a virtude a divinda
de. O homem tem a supremacia,
a mulher a preferência. A supre
macia significa força, a preferên
cia o direito. O homem é forte

pela razão, a mulher invencível

pelas lágrimas. A razão convence,
as lágrimas comovem. O homem
é capaz de todos os heroísmos"

Mulheres!
a mulher de todos os martírios.

.

O heroísmo nobilíta, o martírio

purifica. O homem é o código, a
mulher o Evangelho. O código
corrige, o Evangelho aperfeiçoa.
O homem é o templo, a mulher o
sacrifício. Ante o templo nos des
cobrimos, ante o sacrário nos ajo
elhamos. O homem pensa, a mu
lher sonha. Pensar é ter uma lavra
no cérebro, sonhar é ter na fronte
uma auréola. O homem é o oce

ano, a mulher é o lago. O oceano

tem a pérola que adorna, o lago a

poesia que deslumbra. O homem
é a águia que voa, a mulher é o

rouxinol que canta. Voar é domi
nar o espaço, cantar é conquistar
a alma. O homem tem um fanal:
a consciência, a mulher uma es

trela: a esperança. O fanal guia, a
esperança salva. Enfim, o homem
está colocado onde terminaaTer

ra, amulher onde começa o Céu".
Porém, de todas as frases aci

ma, para mim existem duas que
descrevem com exatidão a dife

rença que existe entre o homem
e a mulher, são elas: "O homem é
a águia que voa, amulher é o rou
xinol que canta. Voar é dominar
o espaço, cantar é conquistar a

alma". Caros homens, perguntem
se a si mesmos, "quais são os rou

xinóis que fazem parte da minha
vida?" Tenho certeza que as res

postas serão diversas, entre elas:
minhamãe, minha esposa, minha

namorada, minha'filha, uma ami-

ga, minha avó. Não importa qual
seja sua resposta, o que importa é

que estamulher ou estasmulheres
são importantes para você.

Queridas mulheres, penso
que apesar de toda a "ditadura
da beleza" que o mundo moder
no trouxe consigo, á frase de Sê

neca, célebre pensador romano,
dita alguns séculos atrás, possui
um significado brilhante: "Uma
mulher bonita não é aquela de

quem se elogiam as pernas ou os

braços, mas aquela cuja inteira

aparência é de tal beleza que não
deixa possibilidades para admi
rar as partes isoladas". De nada
adianta ter beleza física, se você
não tiver virtudes, pois, essas se

rão as que te farão ter uma inteira
aparência que te fará ser-admira
da pelo que és. Khalil Gibran, es
critor libanês, escreveu o seguinte
certa vez: "Quem não sabe aceitar
as pequenas falhas das mulhe
res não aproveitará suas grandes
virtudes". Por isso, caros homens,
aprendam a aceitar as pequenas
falhas das mulheres da sua vida,
pois, somente assim, vocês pode
rão aproveitar as virtudes que elas

possuem. Feliz Dia Internacional
da Mulher! Caros homens, que
tal surpreenderem suas namora

das, esposas, amigas e mulheres

que fazem parte da sua vida, de
diversas formas, presenteando
as com uma flor, ou com um "pa
rabéns pelo seu dia"?

Servimo-nos da presente, para informar que o' devedor JOSMAR DE UMA FRftZ. brasileiro, maior, solteiro,
portadora da cédula de identidade civil com RG sob n." 3,440,997, inscrito no CPF/MF n." 000,641.949·65,
residente e domiciliada à Rua Procópio Gomes Oliveira, n." 1149, AP, 41, Bairro: Centro, Cep: 89,251-000, na
Cidade de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, VANDERLEY DE LIMA FRITZ brasileiro, maior, solteiro,
portadora da cédula de ldentidade-civil com RG sob n." 255.145, inscrito no CPF/MF n." 349.646.812-20/ Rua Doze

de Maio, n." 487, fundos, Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de Cantagalo - Estado do Paraná., VANILDA DE

LIMA FRITZ, brasileira, maior, casada, portadora da cédula de identidade civil com RG sob n.
o

3.884,691, inscrito no

CPF/MF n." 289.945.902-34, residente e domiciliada Rua Antonio Vicente Cepelasso, n' 133, Capelasso, Cep:7612-
124, na Cidade de Ji Paraná-RO, e seu cônjuge NIVALOOFRfITASDE0UV8RA. brasileiro, casado, portador da cédula de

identidade civil com RG sob n.' 5.428.256-0, inscrito no CPF/MF n." 844,197.339/34, residentes e domiciliados à

Rua Santa Guilhermina, n." 121, Bairro: Jardim Tropical, Cep: 87.080-650, na Cidade de Maringá - Estado do Paraná,
JACOB FRITZ NETO, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade civil com RG sob n." 000.896.918,
inscrito no CPF/MF n ." 834.333.339-04, e sua cônjuge MARCIA REGINA SOARES FRITZ brasileira, maior, casada,
portador da cédula de identidade civil com RG sob n.' 000.473.282, inscrito no CPF/MF n." 422.709.442-91,
residentes e domiciliados à Rua Doze de Maio, n." 487, fundos. Bairro: Turvo, Cep: 85.160-000, na Cidade de

Cantagalo - Estado do Paraná, VILMARA DE LIMA FRITZ BONA brasileira, maior, casada, portadora da cédula de

identidade civil cora RG sob n." 4.767.080-0, inscrito no CPF/MF n." 534.538.329-49, e seu cônjuge ARNOVITOR

� brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade civil com RG sob n.
°

4.705.705-0, inscrito no

CPF/MF n .• 569.730.559-15, residentes e domiciliados à Rua Pres, Epitácio Pessoa, n." 011, Bairro: Centro, Cep:
89.251-100, na Cidade de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, que mantém conosco a Cédula de Crédito

Bancária em referência na figura de PRESTADORES DE GARANTIA/DEVEDORES SOLlDARIOS tendo como

EMITENTE NlVALOO FREITAS DE O!JVE!RA. brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil com RG sob n."

5.428.256-0, inscrito no tPF/MF n.' 844.197.339/34, residentes e domiciliados à Rua Santa Guilhermina. n," 121,
Bairro: Jardim Tropical, Cep: 87.080-650, na Cidade de Maringá - Estado do Paraná., cédula esta, garantida por

alienação fiduciária registrada em seu Registro de Imóveis, Protocolo sob n." 13317 de 22/09/2011, na matricula n°

4.881, encontram-se inadimplentes com esta Instituição Financeira.
O empréstimo garantido por alienação fiduciária, na presente data, encontra-se com a(s) prestação(ões) vencida(s)
a seguir:
Cédula de Crédito Bancário n° : l.2291.m

Prestação n.": Data de vencimento: Valor:

02 21/02/2012 2.951,91
03 21/03/2012 2.920,79
04 21/04/2012 2.887,83
05 21/05/2012 F 2.856,22
OS 21/06/2012 2.823,85
07 21/07/2012 2.732,81
08 21/08/2012 2.761,00

09 21/09/2012 2.729,46
10 21/10/2012 2,70l,54
11 21/11/2012 2.676,92

O valor total dos encargos vencidos, posicionado em 06/12/2012 é de� valor este sujeito a atualização a

data do efetivo pagamento pelo Devedor, acrescido das despesas de cobrança decorrentes da intimação que ora

se solicita à V. As.

Diante disto, considerando que foi observado o prazo de carência de 60 dias, previsto na cláusula 5.2 e campo 8 do

quadro resumo do contrato em referência, servimo-nos da presente para, na forma do artigo 26 da Lei n°

9.514/97, requerer que V,Sa. INllME o (s) DEVEDOR(ES) a comparecer(em) perante esse Cartório de Registrá de

Imóveis, para efetuar o pagamento do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze.) dias

contados da data de recebimento da intimação. Outrossim, decorrido o prazo legal e certificada a não localização
dos devedores, requer se digne Vossa Senhoria ex ofticio em� via edital público, os Prestadores da Garantia

/ Devedores Solidários, em epígrafe, para no prazo de 15 (quinze) dias purgar a mora acima discriminada,
conforme Art. 26, § 1 e 4 da Lei 9.514/97.

EDITAL

PUBlICACÃO lEGAL
Faça GOmo manda a lei: Publique em jornal de 8rande circulação

o jornal o CORREIO 00 POVO atende prllGeilos da Lei 289/SA flOr enquadrar-se Gomo jornal diário de grande Circulação loem e regional.
Balanços, atas, ediiaist demals publicações legais.

(41).2106-1919

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADO BRASILESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Cel.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL-SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITAL DE INTIMAÇÃO DEPROIl'STO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, paro a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, paro pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contàr desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 240003/2013 Sacado: ALVIRANIDNIO FERREIRA Endereço:
RUA CLUBE DOVIAJANTE, N 59 - TRES RIOS DO NORTE - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89255-815 Cedente: ERBE CONSTRUTORA I1DA Sacador. - Espécie:
DMI - N'Título. 000094003 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.089,26 -

Data paro pagamento: 12103/2013- Valor total a pagarR$1.l79,17 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$1.089,26 - Juros: R$ 4,35 Emolumentos:R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 25,71

lo: R$1.339,5O - Juros: R$ 34,38 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
�,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71Apontamento: 240196/2013 Sacado: DALAS CONSTRUIDRA I1DA ME

Endereço: AV PREFWAlDEMAR GRUBBA 5249 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89256-502 Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL I1DA Sacador. ME
lNO E COM DE MATER Espécie: DMI - N'TItulo: 9018551 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 319,50 - Data paro pegamento: 12/03/2013- Valor total
a pagar R$399,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 319,50 - Juros: R$
0,74 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$19,39

Apontamento: 24D073/2013 Sacado: MARCIO NELSON GALUNA Fll1f0

Endereço: AV PREFEITü WAlDEMAR GRUBBA 3841 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89256-501 Cedente: MUlTIPO PlNTIJRA ElETROSTAATICA I1DA
Sacador. - Espécie: DMI - N'Título: 225 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.7BI,62 - Data paro pagamento: 12/03/2013- Valor total a p_gar R$1.874,32
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.781,62 - Juros: R$ 4,15 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 - Diligência: R$
28,70Apontamento: 240175/2013 Sacado: ELIEITE DE FATIMA PEREIRA BITTEN

COURf Endereço: RUAROBER1DZlEMANN 1156 - Iareguã do SuI-SC - CEP:
89255-3DO Cedente: CONEXAO C R COMERCIO DE CARTOES TELEFONI Sa
cador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 22171EN - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2DO,43 - Data para pagamento: 12/03/2013- Valor total a pagar R$277,32
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,43 - Juros: R$ 2,33 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 24D002/2013 Sacado: MARCOSClAUDEMIR SCHRAMOWSlCl
Endereço: AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 3511 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89259-000 Cedente: MECANICA DIESEL 2000 lJDA EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 21101/2013 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
910,DO - Data para pagamento: 12/03/2013- Valor total a pagar R$99l,97 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 910,00 - Juros: R$2.73 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,39Apontamento: 240004/2013 Sacado: FERNANDO CORRFA ATOJI Endere

ço: RUA ERWINOMENEGam 16 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000
Cedente: ERBE CONSTRUTOH.� LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: Apontamento: 240185/2013 Sacado: PANIFICADORA DONA TORIA lJDA

00069007 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.0DO,DO - Data para paga- Endereço: RUA CARLOS FREDERICO RAMTHUM 17245 SL OI - Jaraguá do
menta: 12/03/2013-Valor total a pagarR$I.080;12 Descrição dos valores: Valor SyI-SC - CEP: 89267-DOO Cedente:BANCO COOPERATIVO DO BRASILSA Sa-
do título: R$1.DOO,OO - Juros: R$ 4,00 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edi- cador: liBRA COM DEBAlANCAS Espécie: DMI - N'Titulo: 234 - Motivo: falta
tal: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27 - de pagamento Valor: R$ 1.593,33 - Data para pagamento: 12/03/2013- Valor

total a pagar R$1.712,51 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.593,33-
Juros:R$16,99Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 240211/2013 Sacado: ClAUDEMIR AMANCO DE MENESES

Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1013 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89256-IDOCedente: BANCO PANAMERICANOS/A Sacador. - Espécie:NP - N'
TItulo: 43079151 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 32.713,80 - Data para
pagamento: 12103/2013-Valor total a pagarR$42.1I1,79 Descrição dosvalores:
Valordo título: R$ 32.713,80 - Juros: R$ 9.323,43Emolumentos: R$12,25 - Publi

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

Apontamento: 240213/2013 Sacado: ANA PAUlA DA COSIA Endereço: RUA
MANOEL FRANCISCO DA COSTA 801 - Jaraguá do SuI-SC - eEP: 89257-0DO
Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A Sacador. - Espécie: NP - N'TItulo:
44024574 - Motivo: [alta de pagamento Valor. R$ 38.022,81 - Data para pa
gamento: Í2/03/2013- Valor total a pagar R$47.862,80 Descrição dos valores:
Valordo título:R$38.022,BI- Juros:R$9.759,18Emolumentos:R$12,25 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução; R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 240192/2013 Sacado: GERCY FERNANDES- Endereço: RUA
PEDRO FLORIANO 120 - CZERNIEWICZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-
012 Cedente: GRAFICA JL lJDA Sacador. - Espécie: CH - N- TItulo: 000072
8 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.339,50 - Data para pagamento:
12/03/2013-ValortotalapagarR$I.448,44Descriçãodosvalores: Valordo títu-

" II I 11-1 I' I I I '

Apontamento: 240177/2013 Sacado: SONEITl,'JlMENTOS t:rqA Endereço:
REXPEDICFIDEllSESTINGHEN71- JARAGUADOSUL-SC-CEP: B9265,740

Cedente: COLO FRIO REFRIGERACAO I1DAME Sacador. - Espécie:DMI - N
TItulo: 11I7A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 321,35 - Data para paga
mento: 12/03/2013-Valortotal a pagar R$4O1,33 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 321,35 - Juros: R$ 0,74Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$19,39

Apontamehto: 24002112013 Sacado: SUPERMODASROUPAS EACESSORIOS
lJDA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1400 - Jaraguá do SuI-SC -

CEP: 89256-901 Cedente: PlANET KlDS!NO COM DE eONFECCOES lJDA
E Sacador. - Espécie: DMI - Ns Tltulo: I 17377 3 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 1.068.32 - Data para pagamento: 12103/2013- Valor total a pagar
R$1.169,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$I,OBB,32 - Juros: R$ 6,16
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 239239/2013 Sacado: VS INSfAlACOES HIDRAUI,lCAS lJDA
ME Endereço: RUA ANNATECIlA FERREIRA 80 - laraguã do sul-se - CEP:
89253-840 Cedente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador. - Espécie: Cf
- N'TItulo: 2�.0417.690.0000151-02 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
27.737,91 - Data para pagamento: 12/03/2013-Valor total a pagarR$28.657.79
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 27.737,91- Juros: R$ 841,38 Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital:R$23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:
R$IB,65

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal
"OCorreio do Povo", na data de 07/03/2013. Jaraguá do Sul (Se), 07 de março
de2013.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13
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Susto

Veículo invade de área de lazer
Família da condutora
acredita que ela
tenha passado mal
enquanto dirigia a

caminho do hospital
GUARAMIRIM

Natália Trentini

Um carro desgovernado
atingiu urna área de lazer

ao lado da sede- da Ação So-
.

cial em Guaramirim, por volta
das 6h30 de ontem. A família
da condutora, Bvani Alves, 55

anos,' acredita que ela passou
mal enquanto conduzia o ve

ículo, Fiat Uno, a caminho do
trabalho.

A costureira sofre de pro
blemas cardíacos e foi enca

minhada para o Hospital Padre
Mathias Maria Steín em estado

grave, com suspeita de trauma
tismo craniano, depois transfe
rida para o Hospital São José,
em Iaraguá do Sul. A equipe do
Samu e dos Bombeiros Volun
tários, que fez atendimento à

.

vítima, relata que ela estava de
sacordada, mas que mantinha
o pé no acelerador.

Danos

Colisão em

poste causa
falta de luz

Trinta e cinco residências do
Bairro Rio Cerro II ficaram sem

. energia durante todo o dia de
ontem por causa de um aci
dente de trânsito. O motorista
de uma Fiorino perdeu o con
trole naRuaGustavo Gumz,
porvolta das 9h30, e bateu
contra um poste, causando a

queda da estrutura. Funcio
nários da Celesc conseguiram
substituir o poste e restabele
ceram o sistema na localidade
da Tifa Javali pouco depois das
16h. Com a colisão, o veículo
pegou fogo, que foi contido
pelos BombeirosVoluntários
de Jaraguá do Sul com extin
tor de incêndio e 500 litros de,

água. O motorista, de 59 anos,
não sofreu ferimentos, mas foi
conduzido ao Hospital
São José para avaliação.

FERIDAMuU1er foi internada com suspeita de traumatismo craniano

O carro seguia na Rua 28 de

Agosto, do Bairro Avaí, sentido
Centro. Ao perder o controle na
curva, rompeu uma Cerca de

proteção e desceu um barran
co atingindo o parquinho. "Po
demos perceber que ela não

estava rápida, porque o éarro
apenas desceu pelo morro",
destacou o motorista do Samu,
que auxiliou no primeiro aten

dimento, Maicon Rosa. Para o

irmão da vítima, Domingo Al
ves, 44 anos, ela possivelmen-

te se sentiu mal ao volante e

seguia para o hospital. "Ela

passou da rota normal do tra
balho. Nesse dias percebemos
que ela não estava bem de
saúde- e acabou acontecendo
isso", comentou.

•>

Jaraguá do Sul

Jovem assalta
videolocadora

No carro, foram encontra

das diversas caixas de medica
mentos utilizados por Evani.
"A gente não sabe bem o que
aconteceu porque ela estava

inconsciente, ela estava toman
do bastante medicamento, só

pode ter sido isso" disse Alves.
O comandante dos Bombei

ros, Laury Carlos Leite, diz que o

acidente poderia ter tido propor
ções bem'maiores. "Ela estava

em uma curva e em uma viamo

vimentada, poderia estar vindo
um veículo no sentido contrário,
tornando o acidente ainda pior",
disse. Em casos como este, ex

plica Leite, a melhor opção é

parar o veículo e pedir socorro.
"Aprincípio, Sê sentiu mal, para
o veículo e procura ajuda. Pode
discar 190, 192 ou 193. A pes
soa deve ligar para o número

que lembrar que com certeza

o órgão irá enviar ajuda". Con
tinuar dirigindo para chegar ao

.

hospital ou voltar para casa não
é a melhor opção. "No trajeto a

situação pode se agravar; a pes
soa pode desmaiar, que acredi-·
to, foi o que aconteceu no aci
dente. Com o peso do corpo no

pedal o. carro continua acele
rando", explicou o comandante .

Colorindo o asfalto

Permanece detido naDelegacia de Polícia, à
espera de uma vaganum Centro de Interna

ção, o adolescente de 15 anos, detido após o
assalto a uma videolocadora no BairroVIla

.

Rau, na noite de terça-feira. O jovem entrou
no estabelecimento armado e roubou R$ 100
do caixa. Ele foi detido por policiaismilitares
logo após o comunicado da ocorrência, por
volta das 19h30. O adolescente foi reconhecido

pelavítima e confessou o crime, mas disse que
entregouo dinheiro e a arma a outra pessoa, O

comparsa estarianum veículo preto, próximo
ao estabelecimento, e não foi localizado.

Guaramirim

Mulher é roubada

EDUARDO MONTECINO

Armado de faca, um homem teria assaltado
umamulher, namanhã de ontem, logo depois
que ela sacou R$ l-mil numa agência bancária
deGuaramirim. Ela chamou a PolíciaMilitar

por volta das 9h, e disse que o acusado fugiu
de bicicleta. O suspeito não foi encontrado
e a ocorrência foi registrada na delegacia.

Uma caminhonete, que vinha carregada de latas de tinta para
teci,do, perdeu o freio na descida da Se-ll0, antiga 416,

no sentido de Pomerode a Jaraguá do Sul. O motorista, 31 anos,

jogOu o càrro para o _acostamento, mas uma elevação do terreno
causou o capotamento. Dez, das 30 latas, acabaram espalhadas
pelo asfalto, que foi pintado de azul, vermeUto, amarelo e rosa.

O motorista saiu ileso, mas q veículo ficou na pista pór
mais de 1lI11a hora, causando lentidão no trânsito!_.
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Solidariedade

Social precisa de doação demóveis
Prefeitura recolhe

peças que não estão
mais em uso para
atender 31 famílias
carentes de Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

/\ família de Darcy Pereira, 41

I\anos, foi beneficiada na tar

de de ontem pelo programa de

doações demóveis usados da Se
cretaria Municipal de/Assistência
Social, Criança e Adolescente de

Jaraguá do Sul. Pereira e a esposa
Marlene mais os cinco filhos vie
ram de Canoinhas para Iaraguá
do Sul há três meses em busca de
uma melhor qualidade de vida e,

desde então, vivem em dois cô

modos alugados por R$ 400 em

uma residência no Bairro Braço
do Ribeirão Cavalo.

Na casa sem camas, toda a

família, incluindo a esposa ges
tante, dorme em colchões espa
lhados pela casa. O restante dos

móveis, fogão, geladeira, armá-

EDUARDO MONTEcrNo

AJUDA Darcy, com os tllhos, recebeu ontem dois móveis para a casa

rio, guarda-roupas e televisão,
foram doações. Ontem após
cadastro na Secretaria, eles
foram beneficiados com uma

cama de solteiro e um armário

para os utensílios de cozinha.

"Agora, pelo menos minha es

posa já tem uma cama para
dormir", agradeceu Pereira.

Desempregado desde que che

gou à cidade, Pereira busca tra-

ços, geladeiras e guarda roupas.
Namaioria das vezes, osmóveis
recolhidos das casas dos doa

dores, após passarem por uma

avaliação das condições de uso,
são encaminhados diretamente

para a casa de quem precisa.
Segundo a secretária, todos

osmoradores, caso necessitem,
podem participar. Basta entrar
em contato com as assistentes

balho em qualquer área.
O programa de doação de

móveis já existia,mas segundo a
secretária de Assistência Social,
Euci Cristofolini, ele foi repagi-

.

nado. "Agora temos uma pessoa
trabalhando especificamente
com esse projeto que beneficia
tanta gente", afirmou. São 31

famílias cadastradas à espera de
itens como camas, mesas, ber-

ios do
-

sociais dos Centros de Referência
a Assistência Social (CRAS) nos
bairros ou diretamente na secre

taria. "As assistentes vão realizar
uma avaliação de necessidade de
acordo com cada um dos casos

para então realizar o cadastro no
programá', salienta. Ela explica
que não há pré-requisitos para a

inscrição, como financeiro, por
exemplo. "A pessoa pode ter em
prego fixo e uma condição finan
ceira estável e, de repente, perder
tudo em um incêndio, desmoro
namento ou alagamento. Nestes

. casos ela passa a necessitar de au
xílio" explicou.

De acordo Euci, para efetuar
uma doação de móveis, a pessoa
deve entrar em contato com a

Secretaria de Desenvolvimento

Social, no telefone 2106-8106.

A partir do contato, uma visita

será agendada para o recolhi
menta. Entretanto, é importante
que as pessoas doem aquilo que
não serve mais, mas que possui
condições de uso. "Não estamos

recolhendo lixo, mas móveis em
bom estado e que possam ser re

aproveitados", conclui Euci.

I

r
Disponível em chá, cápsulas e em pó solúvel com sabor, o chá

verde vem ganhando adeptos do seu uso em todo o mundo. O

fitoterápico extraído da planta Camellia sinensis traz muitos

benefícios para a saúde. Age como estimulante, energético, diurético
suave e antioxidante, eliminando assim as toxinas que o nosso

,
'

organismo acumula no dia a dia. E termogênico, ou seja, aumenta o

metabolismo do nosso organismo, permitindo que este queime
gordura.Dentre os ativos que compõem o chá verde está a cafeína, e
de acordo com estudos recentes, a cafeína contida no extrato de chá

verde é mais eficaz para promover a oxidação da gordura corporal
do que a cafeína isolada, isto devido à associação desta com os

polifenóis também presentes no chá verde.

Dicas sobre o chá verde:
- Pode ser consumido sem

contra indicações, mas nunca

em excesso, consulte sempre seu

médico ou nutricionista.
- Dois copos, de 200m I, de chá verde

solúvel por dia são suficientes.
- Estabeleça uma frequência
diária de consumo.

- Diminui as taxas de colesterol,
controla a pressão arterial, ativa
o sistema imunológico.
- Ingerido antes das atividades

físicas, o chá verde aumenta a

velocidade do gasto calórico.

Disponibilizamos o chá verde

em cápsulas e em chá solúvel
nos sabores abacaxi e limão.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas • Fitoteráplcos

O ekilibrio.farmaciademanipulacao
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CaIU eonato Catarinense

Partida com cara de
fínal de.campeonato
Derrota em Blumenau pode deixar o Juventus
cinco pontos atrás do Metropolitano na tabela

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Depois de se enfrentarem na

abertura do Catarinense,
Iuventus e Metropolitano vol
tam a se encontrar no domin

go/ às 16h. Desta vez, a partida
acontece no Estádio do Sesi,
em Blumenau. Se no turno os

blumenauenses vieram aqui e

venceram, agora no returno o

Iuventus espera dar o troco.
"Creio que se mostrarmos

um bom futebol e alcançar
mos um resultado positivo, da
remos um grande passo para

a conquista da vaga na Série

D", reconheceu o técnico Pin

go, reforçando a importância
do jogo. Hoje o Metropolita
no está dois pontos na frente
do Moleque Travesso tanto na

classificação geral, como na

briga pela única vaga no Cam

peonato Brasileiro da Série D.
Caso vença novamente, abre
cinco pontos e complica as

pretensões tricolores.
"No primeiro encontro tive

mos alguns problemas extra

campo, como jogadores que
não foram inscritos e outros

que estavam lesionados. Ago-

ra esperamos levar um grupo
mais forte e buscar a vitória,
que serámuito importante para
nós", analisou o comandante

juventino, que juntamente com
o zagueiro Charles e o volan
te Anderson Pedra, concorre a

umá vaga na Seleção do Turno,
do prêmio Top da Bola.

Para esta 'final antecipada',
os suspensos William e Peixoto
desfalcam o time. Paulinho e

Paganelli são opções. "Vamos
tentar impor uma boa marca

ção e jogar de forma conscien

te", adiantou o atacante Giso.

Em jogo, a única
vaga do Estado na

Série D Nacional.

VFC Jaraguá do Sul

Começam os preparativos do evento
o Ultimate Fighting Cham

pionship de Jaraguá do Sul co

meça a tomar-forma. Na tarde
de ontem, uma comitiva da

organização do evento desem
barcou naArena Jaraguá. Junto
com as malas, plantas do equi
pamento, esportivo, já com as

devidas .delímítações de espa
ço, anotações e todo o planeja
mento necessário para realizar
o evento.

Inicialmente eles foram re

cepcionados pelo presidente
da FME, Jean Carla Leutprecht.
Após, conduziam os 'trabalhos
em companhia do diretor Ales
sandro Martins e do arquiteto
Renato Escobar, um dos idealí
zadores da obra.

Já a assinatura do contrato

aconteceu ontem, na Prefeitura

Municipal. "Receber um even

to internacional como o UFC é

um grande privilégio para Iara
guá do Sul, que dispõe de uma '

'arena moderna e apropriada.
É um passo importantíssimo
para nos tornarmos pólo de

grandes atrações", disse <,> pre
feito Dieter Janssen. Na princi
palluta do UFC Iaraguá do Sul,
Vitor Belfort enfrenta Luke Ro

ckhold, que vem de uma sequ
ência de nove vitórias. O evento

será no dia 18 de maio.
HENRlQUE PORTO/AVANTE!

DETALHES Organizadores buscaram informações técnicas da Arena Jm-aguá

--

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

FOCO Juventus, do volante Nêgo, está ciente da
importância da vitória sobre o Metropolitano

Jaraguá inicia obra da nova
arquibancada coberta

Buscando se consolidar no
cenário catarinense, o Sport
Club Iaraguá deu o primeiro
passo na reforma da sua casa,
o Estádio do Botafogo, na Bar
ra do Rio Cerro. Na manhã de
ontem, iniciaram as obras da
nova arquibancada, quan
do foram retirados os antigos
postes de iluminação, - hoje
sem utilidade.

Desta forma, foi liberado o

espaço que receberá a estru

tura. Quando pronta, a arqui
bancada comportará cerca de

Excursão

RaçaTricolor
.

organIZa
A Torcida Raça Tricolor

está organizando um ônibus
para os torcedores interessa
dos em acompanhar a partida
entre Metropolitano e Iuven
tus, domingo, em Blumenau.
De momento, 30 pessoas já
confirmaram presença. O cus

to do transporte é de R$ �5 por
pessoa (ingresso não incluso).
Informações no racatriçolor-

: J H����m1��'ill.R��·, ;'1

,800 torcedores no seu espa
ço coberto. O custo estimado

para a realização da obra é de
R$ 530 mil.

Na análise de Valdemir da
Silva, presidente do Iaraguã, é
preciso ter pés no chão e inves
tir conforme os cofres do Leão
do Vale permitirem. "As próxi
mas fases da obra já estão em

planejamento, mas serão rea

lizadas com cautela", comen
tou. No segundo semestre, o

laraguá disputa o Estadual da
Divisão de Acesso.

Bolão 23

Baependiem
RioNegrinho

A equipe Baependi/FME,
de bolão 23 masculino, parti-

- cipa no fim de semana daTaça
Rio Negrinho. O evento ocorre

nos clubes Guarani (em São
Bento do Sul) e Musical, onde
serão realizadas as finais. Os

jaraguaense são os, atuais

campeões e na primeira fase,
enfrentam adversários de São
Bento do Sul, Curitiba, Canoi
nhas e Rio do Sul.

11..... ., .. I � I t' . 1 \ I 'i . J I I.

--'

-�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA,7 DE MARÇO DE 2013 1191 ESPORTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MMA

X-Team
David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

UFCJaraguá
/\ Equipe CTXTeam d��esMarciais, repr�sentada pelos sócios David�omio
IldeMattos (MestreXitao) e FernandaTormo deMattos, querem cumpnmentar
ao prefeito de Iaraguá do Sul, Dieter Janssen, e ao presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Jean Leutprecht, pela decisão de apoiar a realização do
UFC em Iaragua do Sul. Na nossa opinião, .este apoio demonstra a capacidade
da nossa cidade, promovendo o primeiro grande evento damodalidade fora de
uma capital brasileira, destacando nossa cidade como pioneira no Sul do Brasil. O

nosso CT é gerido por dois irmãos, jaraguaenses natos e estamos orgulhosos por
ver a "Copa doMundo dasArtes Marciais" em nossaTerraNatal.

- Creontagem Total
RousimarToquinhoPalhares se desligou da equipe que o consagrou vitorioso dentro
do UFC e na vida. Mudar de equipe hoje em dia é normal, mas de família, como a

BIT era realmente para ele, emminha opinião, ainda é creontagem (termo para
designar uma espécie de traição no jiu jitsu). Acompanho a história tanto da equipe,
quanto a do lutador, que foi praticamente adotado pelosmembros da equipe. Eles
fizeram aflorar todo seu potencial nas 'pelejas', lhe transmitindo auto-confiança
para que acreditasse no que ninguém jamais tinha acreditado: nelemesmo. Isso que
não tem preço. "Eu não concordo com várias atitudes dele. Ele não concordou com

várias atitudesminhas. Émais um problemapessoal entre nós. Mas paciência.A
academia continua e ele continua a carreira dele. Boa sorte e ponto final", disse Murilo
Bustamente, líder daBIT, sem querer revelar osmotivos do desentendimento. "Não
tem nada a ver falar o que houve. Paramim já foi.Vai serbompara as duas partes. Foi
bom enquanto durou", encerrou Bustamante. Toquinho agoravai reforçar aTeam
Nogueira dos irmãosMinotauro eMinotauro. Fazer o que ...

ExelDplo
Hoje se fala numa "Geração Rede
Globo de MMA", constituída por
pessoas que geralmente tiveram o

primeiro contato com amodalidade

depois que a emissora passou a

transmitir algumas lutas do UFC.
Pois bem, esse "preconceito" é
devido a questão histórica da luta.

Hoje em dia se visa essencialmente
a luta como apenas um negócio.

.

Para os admiradores e praticantes
de artes marciais, ela continua
sendo uma questão de estoicismo.
Para que nós - que acreditamos
na artemarcial como filosofia

I
. de vida - façamos o que nossa
filosofia realmente exige, temos
que realmente dar o exemplo. E
aí vão alguns exemplos de nomes
importantes da artemarcial que
merecem ser ouvidos, pois alguns
lutadores antes, durante e depois
de suas lutas realmente dão show
de fragilidade-de espírito, o que pra
nós é o foco a ser trabalhado. Ótimos
exemplos sãoMurilo Bustamante,
IyotoMachida, Randy Coutare
e RicksonGracie. Existemmuitos

outros.mas se começarpor estes
vocês vão ter base no futuro para se
levar em conta o que ouvir e seguir de
exemplo de um lutador, para não
servítima da síndrome doMMA
moderno você também.

Card do
UFC Jaraguá
Infelizmente perdemos a oportuidade de ver
um Gracie estar lutando em nossa terrlnha.
Mas confira o 'card' confirmado até agora,
que ainda não está completo.Veja que não
estamos nadamal de constelação de estrelas:

Sábado, dia 18 demaio

• Vitor Belfort x Luke Rockhold

• Ronaldo Jacaré x Costa Philippou
•

. CezarMutante x CB Dollaway
• Francisco MassarandubaxMike Rio

• Paulo Thiago x Lance Benoist
• Rafael dos Anjos x Evan Dunham
• John Lineker xAzamat Gashimov
• Fabio Maldonado xRoger Hollet

* 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.

Taça Libertadores

Noite decepcionante
para osbrasileiros

Corinthians não quebra recorde histórico.
Palmeiras e Fluminense decepcionam

JARAGUÁ DO SUL

AgênciaAvante!

Com dois gols anulados e

uma arbitragem duvidosa,
o Corinthians perdeu para o

Tijuana, do México, por 1 a O e

viu o sonho de quebrarmais um
recorde escapar das suas mãos.

Sem perder a 16 jogos na Liber
tadores, o alvinegro paulista não
conseguiu superar o Sporting
Cristal, da Bolívia, que detém

o número histórico de 17 jogos
sem o sabor amargo da derrota.
Em jogo equilibrado, a vitória

mexicana foi consolidada em

falha defensiva. Aos 20' do se

gundo tempo, a bola foi alçada
na área e em jogada ensaiada- a
bola sobrou para Gandolfi chu
tar para o fundo das redes.

NaArgentina, o Tigre vingou
o vice-campeonato da última

Copa Sul-Americana, mas em

outra equipe brasileira. No úl
timo lance da partida contra

o Palmeiras, Gabriel Peií:alba
marcou o único gol da vitória
dós argentinos por 1 a O, no M9-
numentalVictória.

No Rio de Janeiro, o Flumi
nense frustrou os seus torce

dores e ficou no empate com o

Huachipato em 1 a 1, no Enge
nhão. Aos 30' do primeiro tem

po' Fred cobrou pênalti e abriu
placar para o Fluminense. Po

rém, a equipe chilena retornou
determinada dos vestiários e

buscou a igualdade no marca

dor. Aos 25' do segundo tempo,
Arrué pegou sobra de bola e

com grande jogada individual
cruzou na área para o oportu
nista Nufíez empatar. Os cario
cas tentaram buscar a vitória
nos minutos finais, mas já era .

tarde demais.

Hoje tem São Paulo

(19h15) e Atlético
Mineiro (21h30)

em campo.

Champions League
Primeiros classificados

Na reta decisiva, quatro equipes confirmaram presença na

quartas de final da Champions League. Os primeiros a garanti
rem as vagas foram o PSG, Real Madrid, Borussia Dortmund e Iu
ventus. Entretanto, Shakhtar Donetsk, Manchester United, Celtic
e Valencia, ficaram pelo caminho. Além disso, a rodada teve gols
brasileiros. O zagueiro Felipe Santanamarcou um gol na vitória do
Dortmund e o atacante Jonasmarcou o único do eliminadoValen
cia. Na próxima semana, serão definidos os últimos classificados.

GETfY IMAGES

NAS QUARTAS Lavezzi comemora o gol que
colocou o PSG em outra fase da Champions
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