
Futebol

Missão é ficar entre osgrandes
Apesar da crise financeira do Iuventus e da ameaça de sair
devido aos salários atrasados, técnico Pingo deve permanecer
no comando do time até garantir a permanência do Moleque
Travesso na Divisão Especial do ano que vem. Página 18

Guaramiriin
Área industrial será reestruturada
Imóvel adquirido em 2007, para abrigar empresas interessadas
em investir na cidade, deve passar por adequações para resolver
disputa judicial e ser oferecido para empreendimentos.
Perfil dos negócios será avaliado. Página 17

Política de governo

Prefeitura lança
projeto [araguáAtiva

Ação coordenada pela diretoria doInstituto de Pesquisa e Planejamento (Ipplan) focaliza
metas que irão ampliar amatriz econômica, estimular a capacitação profissional e

tornar a cidade moderna e atrativa para investimentos qualificados.

Explicações
Afastada da Prefeitura,

ex-servidora Deise Cristina
Wischral espera para dar
sua versão sobre cheque.

Patrícia Moraes
Plenário. página 6

EDUARDO MONTECINO I
f·1
ii
í

Presidente do Ipplan, Benyami:n Fard, detalhou o novo plano de desenvolvimento aos empresários da Acijs. Páginas 4 e 5
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Oratória
Propiciar aos participantes o

aprimoramento das técnicas de

comunicação oral e corporal é o
principal objetivo desta qualificação
que será oferecida pelaApevi nos
dias 13, 20 e 27 de abril, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. Uma

- grande oportunidade para preparar
os participantes para a dura tarefa
de liderar sua equipe também pela
palavra e não apenas pelo exemplo.

Safra
As notícias vindas do campo não

poderiam sermelhores, pois a safra
nacional de grãos 2012/2013 deverá
alcançar 185,3milhões de toneladas.
Trata-se de um incremento em relação
ao ano anterior de 10,5%.As informações
são da Companhia nacional de
Abastecimento (Conab), vinculada ao
Ministério daAgricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). Isto garante
pelomenos umaparte do crescimento
do PIB esperado para o ano.

Imposto zero
A desoneração dos produtos da
cesta básica de todos os tributos
federais, anunciadapela presidente
Dilma, na última sexta-feira, é algo
que tem sido postergado hámuito
tempo. Aproveitando a ocasião, o
governo promoveu a substituíção de
alguns produtos da cesta básica. O
resultado esperado, alémde aumentar
o poder de compra da popUlaçãQ,
é conter o aumento da inflação lJOS
alimentos. Como a competição neste

setor é bem razoável, espera-se que
estasmudanças tenham efeito
imediato para a população.

Pronatec
Cerca de novemil estudantes catarinenses
ínicíararn, ontem, as aulas dos cursos
técnicos gratuitos do Senai/SC, no âmbito
doProgramaNacional deAcesso ao
EnsinoTécnico eEmprego (Pronatec).
Esses alunos são de aproximadamente
50municípios de todas as regiões do
Estado e compõemmais de 250 turmas
em cursosvoltadosaosmais diversos.
segmentos daíndüstrà catarine.qse.

,.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Ferrovias
OFórum Parlamentar Cata

rinense vai debater com

industriais e autoridades do go-
.

vemo os traçados das ferrovias
de Santa Catarina. O encontro

será realizado na Federação das
Indústrias (Fiesc)" na próxima
sexta-feira, dia 15, com a pre
sença do presidente da Empre
sa de Planejamento e Logística
(EPL), Bernardo Figueiredo, que
vai falar sobre um novo mo-

dela ferroviário para o Estado.
Na pauta do evento também
estão a Ferrovia Litorânea, que
será debatida pelo diretor de in
fraestrutura ferroviária do Dnit

(Departamento Nacional' de In
fraestrutura de Transportes),
Mário Dirani, e a Ferrovia Leste

Oeste, que será tema de palestra
do diretor de operações da Valec

Engenharia Construções e Ferro

vias, Bento José de Lima.

Sebus
A sebus Livraria agradece aos clientes, amigos e parceiros,
pelos 20 anos de aprendizado e busca pelo conhecimento,

Arroz
No último dia 7, aconteceu o lançamento de três novas variedades
de arroz irrigado na Estação Experimental da Epagri, em Itajaí:
preto, branco e vermelho. Isto proporciona aos rizicultores uma
nova opção - em especial as variedades vermelha e preta -, pois
podérão sermuito bem aproveitadas pelos restaurantes para
oferecerem diferenciais para seus clientes.

EDUARDO MONTECINO

Gumz completa 35 anos

Ontem, a Gumz Contabilidade e Consultoria Empresarial ofereceu
coquetel comemorativo aos seus 35 anos, após reunião plenária da
Acijs, no Centro Empresarial. Na foto, Marisa e Osmar Gumz (E),
Lisete e Ronaldo Reis e Paulo Henrique e Daniele Felicioni

Secretaria de Micro e

Pequenas Empresas
No último dia 7 de março, o Senado aprovou a criação da Secretaria
deMicro e Pequenas Empresas, que será o 39° órgão com status de
ministério. Independente do exagero de órgãos na administração
federal, trata-se de uma vitória das entidades ligadas às pequenas
e micro, que reivindicam este espaço há algum tempo. O aspecto
negativo é que o novo órgão é visto como parte da reforma
ministerial que a presidente pretende realizar é já está destinado
a acomodar o. P�p p.q executivo,Não é um bom começo.

www.ocponline.com.br
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Startups
Pesquisa da Endeavor aponta que 64% dos

jovens de 18 a 29 anos pensam em abrir
uma empresa. Nada indica que por aqui
este percentual seja diferente. Claro que a

distância entre pensar e fazer é bastante

longa e os dados do Sebrae apontam para
a existência no Estado de 71 startups
em funcionamento, uma aceleradora e

dez incubadoras. É muito pouco para o

potencial do mercado. Jaraguá do Sul é
. um campo fértil para a eclosão de novos

empreendimentos, mas, ao que tudo
indica, ainda não encontramos o caminho
mais correto. Esta pode ser a resposta para
a mudança de pefil que se busca para a

atividade econômica do município.

Otimismo
Apesar da redução nas exportações em
janeiro, o ano de 2013 começou bem,
estimulado pelo mercado interno, na
opinião do presidente da Federação das
Indústrias de Santa Catarina, Glauco José
Côrte. Durante palestra na Univille, ele
destacou dados da sondagem industrial
realizada pela Fiesc, em janeiro, mostrando
perspectivas melhores para os próximos
seis meses em relação à pesquisa do mês
anterior. O levantamento, com participação
de 114 indústrias, mostra que as expectativas
são de aumento da quantidade exportada e

de incremento da demanda de produtos no
mercado interno, das compras de matérias
primas e do número de empregados.

Confiança do

consumidor
o Índice de Confiança do Consumidor
(ICC) da Fundação Getúlio Vargas apontou
para uma queda nas expectativas do
consumidor em fevereiro. Trata-se da

quinta queda consecutiva do indicador.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04743
1 ° 70.200 1,000.000,00
2° 25.628 22.000,00
3° 65.823 16.300,00
40 31.420 15.800,00
5° 54.278 15.680,00
MEGASENA
SORTEIO N° 1475
12 - 13 - 37 - 44 - 48 - 51

DUPLASENA
SORTEIO N° 1157
Primeiro Sorteio
17 - 22 - 24 ' 44 - 4 - 950

Segundo Sorteio
19 - 23 - 37 ' 40 - 43 - 49

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1330
05 - 10 - 13 - 14 - 18
19 - 20 ' 27 - 33 ' 35
56 - 58 ' 62 - 72 - 75
78 - 83 - 85 - 86 - 88

QUINA
SORTEIO N° 3139
13 - 22 ' 46 - 67 - 68
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Um planejamento apresentado ontem pela atualAd
ministração para aAssociação Empresarial de Iara

guá do Sul (Acijs) revela uma nova proposta de direcio
namento da cidade parao desenvolvimento humano dos

moradores, que resultem em crescimento econômico.
Com base em dados que refletem uma estagnação

da economia local em comparação com outras cidades
de Santa Catarina, a equipe de técnicos que ocupa a di
retoria do Instituto de Pesquisa e Planejamento (lpplan)
montou um novo organograma, que servirá de referên
cia para ações de curto, médio e longo prazos, a serem
desenvolvidas em parceria com a Prefeitura e outras

entidades, para estimular a implantação de atividades

tura será erguida no Bairro Rau, junto àCatólica de Santa
Catarina. Ameta é fazer desse espaço um centro de estf,
mulo à formação de empresas de alta eficiência tecnológi
ca, para que elas atraiam pessoas com capacidade técnica,
que vejamem Jaraguádo Sulumpólo dedesenvolvimento
profissional de gabarito e que falem a linguagem domun
do moderno. E modemidade será a doutrina que a atual

administração, através do Ipplan, quer adotar na cidade.A
partir de um levantamento minucioso dos potenciais da
cidade, será feitauma coleta de dados semprecedentes no
município.A informação e o conhecimento daprópria es

trutura do município servirão de referência para as ações
que moldarão o futuro de Jaraguá do Sul.

A informação e o conhecimento da

própria estrutura do município servirão
de referência para as ações que

moldar�o o futuro de Jaraguá do Súl.

que priorizem o conhecimento, a qualificação da mão
de obra e a atração de empresas voltadas à inovação.

O primeiro passo foi dado ontem, com a confirmação
do apoio daPrefeitura para.a instalação do Distrito da Ino
vação em parceria com o governo do Estado. Essa estru-

Charge
A COISA TÁ RUSSA!

Do leitor

"Bombeiros são anjos,
não demônios!"

Respeito a história e ori

gem da imagem dos
Bombeiros . Voluntários de

Jaraguá do Sul, mas parti
cularmente não gosto por
se tratar de um "diabinho,
um demônio". Bombeiros
são "Anjos", anjos da vida, e

"diabos, demônios" repre
sentam a morte, a maldade.
Portanto, gostaria de sugerir
aos amigos e "Anjos daVida",
a mudança da imagem.

Dou-lhes como sugestão a

realização de Uma "enquete"
feita com a população, para
saber se acham que a ima

gem deveria ser mudada. Em
caso de aprovação, poderiam
criar uma grande campanha
de incentivo de adesões a

débito em fatura de energia,

através de formulário com

.
espaço em branco para que
alunos de escolas públicas
e particulares desenhem o

que, para eles, seria amelhor

imagem para o BVJGS. Uma
comissão escolheria os 20
melhores e, em seguida, uma
nova enquete escolheria a

melhor imagem. O vencedor

poderia ser premiado com

algo do tipo um caminhão
de bombeiros de brinque
do, além de um certificado
de "Amigos dos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul" para todos os finalistas.
Pica a sugestão para nossos

guerreiros e Anjos daVida!

lUexandre Femandes

Ruysam, Bancário

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Patrão e empregado
Talvez você não ache nada escrito no Manual

de Ética da sua empresa, mas é bom saber que
você, se convidado for, poderá ir incontáveis vezes
a festas na casa do seu chefe, mas não cometa a

tolice de convidá-lo para o seu aniversário, em sua

casa .. , Empregados podem ir à casa do chefe, já o

chefe "não deve" ir à casa do funcionário, por mais
amigos que sejam. Há várias razões para isso.

Agora ouça esta que tirei dos jornais da sema

na: - "Pesquisa revela que o Brasil é um dos lugares
onde o funcionário sente-se mais à vontade para
adicionar o chefe à lista de amigos do Facebook",
Só no Brasil mesmo... É bom lembrar que o tal
"Face" é legitimamente a verdadeira zorra total. É
só mentiras, exibicionismos e promoções pesso
ais que mais revelam o que não presta nas pessoas
que propriamente o çontrário. É diversão "barata",
popular, para não ser mais direto ou grosseiro ...

Voltando ao assunto. Diz o ditado que - "cada
macaco no seu galho". O galho do empregado não
é o mesmo galho do empregador, do chefe. Ima

gine o general bebendo caipirinha, rindo alto e se

divertindo na casa do soldado, na festinha de casa
mento do soldado. No dia seguinte o general estará
sem autoridade para mandar o soldado abotoar
a túnica ... E também não vai faltar ocasião para o

empregado, mais tarde, jogar na cara do chefe que
para beber e comer ele foi apressado para ir a casa
dele e agora posa de chefão ...

A sociedade é uma escada, há hierarquias,
cada um ocupa o degrau de acordo com sua as

censão social e evolução espiritual, nunca con

vém misturar os desiguais. E se o funcionário qui
ser fazer média com o chefe, melhor que a faça
trabalhando com competência e ética, o chefe
não quer mais nada ...

I�
DESDE 1919

Outra
E tem outra em que muitos parecem não se ligar,

mas devem. Imaginemos duas pessoas, o chefão e o

empregado trabalhando por muito tempo juntos na

mesma empresa. Lá pelas tantas, o chefão é mandado
embora. Não convém para o funcionário que ficou, ou
que também saiumais tarde, chamar para festinhas em
sua casa o ex-chefe. Vai ser um constrangimento para
o ex-chefe, pois ele continuará, de ummodo sutil, sen-.
do chefe do subordinado, que agora é um seu igual e o
convida para a intimidade da sua casa. Afinal, não di
zem que quem foi rei sempre serámajestade? É por aí...

Semancol
Alguém precisa receitar uma colher de chá de "Se

mancar' antes das refeições para aMichele, mulher do
presidente Obama. Ela está exagerando, fingindo uma
popularidadequenão tem, dançando "cheek-to-cheek'
com omarido e exibindo um amor de "marketing"para
enganar os famintos daAmérica. Ela dança, pula, can
ta, puxa a franja, encurta o vestido, alonga o vestido, faz,
pintà e borda, chata e exagerada. Se fosseuma sul-ame
ricana diriam cobras e lagartos dela. Chatonilda.

Falta dizer
O Amauri Júnior - o da tevê - diz que fez uma

pesquisa sobre vícios de grandes malfeitores e dita
dores da história e não encontrou entre eles nenhum
alcoólatra. Todos abstêmios. Sei disso, isso faz parte -.

'

da personalidade dos psicopatas, eles costumam ser,
mais das vezes, gente finíssima... Até que se revelam
no seu ponto "frágil". E outro estudo que tenho co

migo, de psicólogos americanos, também é surpre
endente: não há ateus nas cadeias. Nas cadeias só há
fervorosos religiosos, crentes e pios. Quem duvidar é
só ir entrevistar os bandidos nas cadeias.

conosco
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Sustentabilidade e qualidade
'.

'

Projetando umanova [araguá do Sul
lpplan apresenta
proposta com objetivo
de transformar

Jaraguá no melhor
lugar para se viver

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

Sob olhares curiosos, alguns
desconfiados e outros tantos

empolgados, o presidente do Ip
plan (Fundação Instituto de Pes

quisa e Planejamento Físico-Ter

ritorial), Benyamin Fard, o diretor
de Desenvolvimento Econômico,
Marcia Manuel Silveira, e a di
retora técnico-executiva, Thaís
liane Henning, apresentaram
ontem durante plenária da Acijs
(Associação Empresarial de Iara
guá do Sul), o plano estratégico
do setor. Eles estavam acompa
nhados do prefeito do município,
Dieter Ianssen (PP).

Em longo prazo, ameta do pla
nei é fazer de Jaraguá .do Sul uma
referência internacional na indica

ção de caminhos estratégicos para
o desenvolvimento sustentável e,
mais do que 'isso, o melhor lugar
para se viver. Para chegar ao ob-

.

jetivo, que pode parecer um tanto

quanto audacioso, a principal fer
ramenta utílizãda será a informa

ção. U!il amplo banco de dados já

Quatro eixos
O planejamento é trabalhar

em quatro grandes programas em
tomo damacro estratégia chama
da de "laraguá Ativa". O primeiro
eixo será o Economia Ativa, res
ponsável pela criação de um ce

nário economicamente favorável.

Depois, o que foi batizado deAm
biente Sustentável, definirá políti
cas para qualificar o ambiente da
cidade de forma amodernizá-la e

deixá-la atrativa às novas gerações
e pessoas que aqui vivem. Em se- .

guida aparece o Inovação Empre-
endedora e a Cidade Inteligente.

Outro nome
Uma das propostas apresen

tadas muda inclusive o nome do

Ipplan, que deve se chamar Insti
tuto Jourdan, em homenagem ao

colonizador domunicípio, o enge
nheiro Emílio Carlos Jourdan .

..

EDUARDO MONTECINO

INFORMAÇÃO Presidente do Ipplan mostrou índices econômicos da cidade

começou a ser montado. Com
ele, o Poder Público será capaz
de indicar o melhor local para
construção de uma escola, de
uma ponte, ou mesmo -de uma

padaria, por exemplo, para a ini
ciativaprivada.

A apresentação de ontem foi
dividida em três momentos. No

primeiro, os especialistas fala
ram sobre o modelo de gestão'
do érgão, assim como a visão,

.
a missão e os valores. Logo em

seguida, foram relacionados da
dos sobre o cenário econômico

e social atual, que indicam que
Jaraguá do Sul não está em uma

situação tão confortável como se

imagina. A análise do PIB (Pro
duto Interno Bruto) dos últimos
dez anos revela que a participa
ção da cidade na formação da

.

riqueza do Estado caiu de 3,7%
para 3,4%,0 enquanto Joinville
subiu de 10,5% para 12,1% no

ranking e Itajaí saltou de 4,1%
para 10% no mesmo período.
O maior município do Vale do

Itapocu teve também um cres

cimento menor proporcional-

mente do que Barra Velha, e já
sofre o risco de cair da 5a para 6a

.

posição no Estado em relação à

ímportância econômica, sendo
ultrapassado por São José. Hoje,
a colocação dos cinco primeiros
está na seguinte ordem: Joinville,
Itajaí, Florianópolis, Blumenau
e Jaraguá do Sul. "A gente está
ficando para trás. Se nada for fei

to, a situação só tende a piorar",
alerta Benyamin. Nesta linha,
manter puramente o modelo de
sucesso econômico até aqui se
riaum risco ao futuro da cidade.

Variação do PIB das Principais Cidades de Santa Catarina
entre1999 a 2010
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Fonte: IBGE/IPPLAN

Novamatriz,
outra visão
Na prática, o projeto apresenta

do onfem inclui o fomento a novas

empresas calcadas em tecnologia,
que não necessitem de grandes es
paços, nem de um grande número
de colaboradores e também cau

sem baixo impacto ambiental. "A

gente não quer destruir a base que
foi construída, queremos aproveitá
la para evoluir aindamais", defende
Marcia da Silveira, acrescentando

que as características de Jaraguá do
Sul favorecem omodelo desenhado

para o futuro. Ele cita como exem

plo os laboratórios do Senai. "Eles

garantem e favorecem a formação
de novos técnicos e engenheiros.
O mesmo acontece na Católica, no
IFSC e no Senac", destaca

Também estáprevista a expan
são do ensino da Língua Inglesanas
escolas públicas e a vinda de uma
escola internacional para omunicí-

.

_ pio. Recentemente, o presidente da
nova fábricadaBMW; quevai se ins
talarna cidade deAraquari, afirmou
que amaior dificuldade encontrada
é a de contratar pessoas com fluên
cia em inglês na região. "O Inglês é
a língua dos negócios em qualquer
lugar do mundo. Alguns municí

pios ofertam terrenos baratos. Nós

poderemos ofertar a fluência da lín
gua inglesa", afirmaSilveira.

A região quemargeia a área oes
te da BR-280 é uma área destinada

pelo Plano Diretor a ser uma wna

industrial com restrições. Naquele
local só é possível instalar indústrias
de baixo impacto. O projeto Jaraguá
Ativa prevê que o zoneamento seja
mais específico e permita a instala

ção de empresas e negócios volta
dos à área de inovação e tecnologia
Naquela região, será construído o

Distrito de Inovação, numa parce
ria com a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sus

tentável, projeto anunciado ontem

pelo secretário estadual, Paulo Bor
nhausen.O lugar abrigaráempresas
provenientes da incubadora local,
bem como novos laboratórios. Ou
tro ativo da cidade é o seu empreen
dedorismo. Assim, a instalação do
centro de inovação, a indicação de
um zoneamento e a ampliação da
oferta de cursos superior e técnico
formam um conjunto de ações que
indicarão o caminho aonde os em

preendedores podem investir.
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Economia Ativa

Ambiente Sustentável

Inovação Empreendedora

Criar condições para retenção e atração de

empresas, empreendedores e negócios .

Potencializar e qualificar os ambientes do município
para as pessoas viverem melhor

Transformar a nova economia em uma oportunidade de

negócios para as empresas e novos empreendedores

Cidade Inteligente

INOVACÃO
• EMPREENDEDORA

Integrar informações e otimizar recursos de forma sistêmica

para o desenvolvimento equilibrado da cidade

JARAGUÁ
TIVA

't. AMBIENTE
"J SUSTENTÁVEL

ECONOMIA
� ATIVA

• CIDADE
rÃ INTELIGENTE

•••••..

Formado por técnicos

Quem são os especialistas do Ipplan
• Benyamin Parham Fard -

Presidente. Natural deMashad,
Irã, e naturalizado brasileiro,
é engenheiro e empresário
do setor de Engenharia, Meio
Ambiente e Sustentabilidade.
Terri especialização em Gestão
Ambiental. Foi vice-presidente
e faz parte do conselho delibe
rativo da Associação Empresa
rial de Jaraguá do Sul, fez parte
do conselho do Pró-Jaraguá, é

vice-presidente do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Ia
raguá do Sul e preside o Con
selho Municipal da Cidade de

Jaraguá do Sul (Comcidade).

• Márcio Manoelda Silveira
- Diretor de Desenvolvimento

_..lL==...L.._

rersoanssen
. Projeios pori'l você e suo empresa

(47) 3371-085:3
www.reisjDnsseD.4:omJu

Econômico. Natural de Ioín
ville, é empresário, consultor
e administrador especialista
em Gestão Empresarial, em

Vendas e Marketing e em Ges
tão de Parques Tecnológicos.
Foi, de 2007 a 2008, secretário
da pasta de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura. Entre
outras atividades, constam em

seu currículo a presidência da

Federação das Micro e Peque
nas Empresas do Estado (Fam
pese): a participação no Conse
lho do Sebrae e do Cluster de

Inovação de Santa Catarina, li
gada à Secretaria de Desenvol
vimento Sustentável de se.

.

• Thaís Henning - Diretora

técnica-executiva. É funcioná
ria de carreira da Prefeitura de

Iaraguá do Sul desde 2008, é

ex-presidente do Ipplan, além
de ter contribuído para a cria

ção do instituto, no ano pas-,
sado. Natural de Curitiba, tem
formação emEngenharia Civil
pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e duas espe
cializações, uma em Gerencia
mento e Controle de Qualida
de Ambiental, pela PUC (PR);
outra em Gerência de Cidades,
pela Universidade Estadual de
Londrina. Trabalhou e coorde
nou setores dos Institutos de

Pesquisa e Planejamento Ur
bano de Curitiba e de Joinville,
de 1996 a2008.:

Sthe �

tfilar.
IDIOMAS I one.

GARANTA
JÁ SUA

MATRíCULA.

(47) 3371·7665

www.thesmartoneidiomas.com.br
.

atendimento@thesmartoneidiomas.com.br I.. thesmartoneidiomas

"Futuro sustentável"
de médio e longo prazos. Dentre
as ações de curto prazo, precisa
mos ampliar nosso levantamento
e gestão de dados e informações
para expandirmos ainda mais
os níveis de geração de conheci
mento acerca da nossa realidade.
Outras ações, como a busca pelo
fortalecimento do nosso idioma .

pátrio, fazendo com que os jo
vens aumentem sua capacidade
gramatical e especialmente in-

OCP- O plano é audacioso, terpretativa, além da adoção. do
tomar Jaraguá do Sul o melhor inglês como segundo idioma ofi
lugar para se viver. .' cial do município, de tal forma a

Benyamin Fard - No conceito graduar jovens mais aptos a usar
atual de existência sustentável, o a linguagem internacionalmente

melhorlugarparasevíver éaquele .

utilizada nos negócios e na pro
em que você pode morar, traba- _ dução de inteligência no mun

lhar, estudar, fazer compras e se do digital. A atração de" novas
divertir sem precisar se deslocar empresas de base tecnológica e

muito, que tudo fique a alguns sustentáveis alinhadas às nos-

. poucos minutos de sua casa. Pre- sas atuais vocações econômicas

cisamos nos desenvolver, obje- também servirão para tal.
tivando qualidade e não apenas OCP - Por que a sugestão de

quantidade. Nós temos um gran- mudar o nome do Instituto?
de ativo que são as pessoas, um Benyarnin - Através da pro
povo ordeiro com a cultura do tra- posição de alteração do nome

balho sério e contínuo. Em suma, para Instituto Jourdan, prestigia
o que buscamos é que através de mos a história de Jaraguá do Sul
ordenamento territorial, da díver- e de seu fundador, o engenheiro
sificação da matriz econômica e Emílio Carlos Jourdan, mas tam
de boas pessoas, alinhadas com bém primamos pela ínternacío
os melhores caminhos, possamos nalização, I_la qual este novo mo
desenvolver um futuro verdadei- dela de desenvolvimento e nossa

ramente sustentável. nováeconomia passam necessa-

OCP- Por onde começar? riamente pelo encurtamento de

Benyamin- Algumas semen- distâncias geográficas, sociais e

tes precisam ser plantadas para culturais, e o novo nome segue
que "tinjamos nossos objetivos esta filosofia.

Através da proposição de

alteração do nome para Instituto

Jourdan, prestigiamos a história
de Jaraguá do Sul e de seu

fundador, o engenheiro Emílio
Carlos Jourdan.

"Buscapor dados"

OCP- Esse trabalho é fruto
do Prolaraguãt

Silveira-O trabalho é resul
tado da avaliação técnica do
momento que vivemos hoje.

A experiência que tivemos no

Prolaraguá contribui para am

pliar nossa visão do todo. Eu
fui fundador e conselheiro do

Projaraguá e o Benyamim foi
conselheiro.

OCP - Hoje quais são as di
ficuldades encontradas para se

obter dados sobre o desenvol
vimento domunicípio?

Silveira - Não existe um

local onde os dados estão cen

tralizados. Hoje é necessário
acessar-várias fontes de consul
tas, algumas de difícil acesso, e
outras estão disponíveis online
(o IBGE é um caso).
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Foi pescar...
Mais urn caso de folga indevida
volta a render crítica ao primeiro
escalão do governo. Com
menos de urnmês no cargo, o
controlador geral domunicípio,
JoséDalmarco Filho, decidiu

.

parar urna semana para ir pescar
naArgentina. Segundo ele, que
ontem estava trabalhando, é
urn grupo que promove este
encontro há 20 anos. '1\visei o RH

previamente, o desconto dos dias
será feito napróxima folha de
pagamento", garante Dalmarco.
Porém, como já era urn evento
programado, seria de bom tom
se o controlador tivesse deixado

para assumir o cargo somente

depois da viagem, não é?

Confl'aternização
Encontro do PPna noite de
ontem aconteceu em clima de
euforia. Presidente do partido no
Estado e também comandante
daAssembleia Legislativa,
Ioares Ponticelli ressaltou a

importância deDieter Janssen
na construção de.uma nova
forma de se fazer política.
Demonstrou apoio também à

recondução deAdemir Izidoro
paramais um período à frente
da sigla em Jaraguá do Sul.

.

Nova sede
Presidente da Câmara, José
deÁvila (PSD), estámesmo
disposto a tirar do papel o
projeto de construção de uma
nova sede para o Legislativo.
A intenção é de que o prédio
fique entre a Prefeitura e o

Fórum e tenha capacidade
para abrigar 19 parlamentares.
À jornalistaVerônica Lemus,

.

autora de urna reportagem
sobre a rotina da Câmara, a

i reclamação de falta de espaço
no endereço atual foi unânime.

Política e' futebol
Diretoria do Iuventus tenta
colocar pressão sobre o governo
municipal com ameaça de ter

. que se retirar do Campeonato
Catarinense por falta de

patrocínio.A importância do
clube e a paixão quemove
milhares de torcedores são
inegáveis. Porém, misturar
política e futebol tem se

mostrado urn perigo.Além do
mais, a questão legal, que hoje

, impede repasse de dinheiro
público, precisa ser observada.
O caminho será buscar reforço
de caixa com a iniciativa privada,
que pode ter no clube um
ótimo retomo commarketing.

.
'

www.ocponline.com.br

Plenário
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Patricia Moraes

Ino-yar é eomeçae
Se para o urbanista Jaime Lerner, que

está negociando um possível contra-, .

to de assessoria com a Prefeitura, ino-
var é começar, para Benyamin Fard e

Marcia da Silveira, a hora de começar a

implantar uma nova filosofia de desen
volvimento em Iaraguá do Sul é agora.
Foi neste tom que os dois, acompa
nhados do prefeito Dieter Ianssen e da

engenheira Thaís Henning, apresenta
ram ontem, durante plenária da Acijs, o
plano de trabalho do Ipplan (Fundação
Instituto de Pesquisa e Planejamento
Físico-Territorial), que deve inclusive
mudar de nome e passar a se chamar
Instituto Iourdan, em homenagem ao

colonizador do município e engenheiro,
Emílio Carlos Jourdan. Com amudança, '

o órgão deixa claramente 'de ser focado
na questão de urbanismo e passa a, ter

um trabalho pautado no desenvolvi
mento do município como um todo.

Paralelamente às mudanças admi
nistrativas já anunciadas e colocadas em

prática pelo governo, de enxugamento
da máquina pública e transparência, a

base de pesquisa será expandida para que
o Poder Público tome' decisões menos

políticas e mais assertivas, tendo como

base urn banco de dados que começou
a ser montado. Segundo o presidente do

Ipplan, Benyamín Fard, o momento é de
alinhar os rumos do desenvolvimento
urbano e econômico, criando uma base

para urna nova realidade, favorecendo o

surgimento de uma nova força econômi-

ca, tendo como impulso as empresas de

tecnologia, que serão favorecidas através
do projeto Distrito de Inovação, em par
ceria com o governo do Estado. "Precisa
mos planejar a cidade em que queremos
viver daqui a cinco, dez, 20 anos. Se nada:
for feito, estaremos fadados à estagnação
econômica e à ampliação dos problemas
existentes", alerta BenyarnirI.

O objetivo final é fazer de Iaraguá do
Sul o melhor lugar para se viver, atra
vés de pequenas intervenções urbanas,
como no conceito de acupuntura defen
dido por Jaime Lerner, que, juntas, serão
capazes de resultar na cidade que gosta
ríamos de oferecer aos nossos filhos, com
mais infraestrutura, maior qualidade de
vida e um lequemaior de oportunidades.

Ex-servidora se manifesta
Por e-mail à coluna.DeiseCristinaWischral garantiu que
nahora apropriada apresentará suaversão sobre o cheque
que teria recebido de um fornecedor da Prefeitura de

Iaragua aoMinistério Público. Ela diz que, por enquanto,
prefere não semanifestar através da imprensa, mas diz ser
vítima de briga política. "Ficomuito sentida e chateada por
isso tudo, pois são 13 anos de dedicação ao temaGestão
que estão sendo préjudicados. Jamais fiz algo pensando em
levarvantagens ou benefícios como estão afirmando. Pelo
contrário, há anos venho fazendo trabalhos voluntários
ae gestão públicapor acreditar de coração que isso pode
melhorar de fato e dar resultados ao cidadão. Só sei que
isso tudo faz parte de brigas políticas, e infelizmente como
técnica estou sendo atingida", diz trecho do e-mail.

Outras assessorias
Chefe de Gabinete, Fernanda Klitzke (PT), corrige
informação publicada na edição de fim de semana.

Segundo ela, Deise CristinaWischral, do Escritório de
Gestão, prestava assessoria a outras quatro empresas sem
vínculo com aPrefeitura.Aúnica irregularidadeverificada
até agora teria relação com aResult, fornecedora do BS3.

O fio do novelo
A descoberta de um possível esquema de propina paga a
funcionários da Prefeitura de Jaraguá do Sul devemerecer

atenção noMinistério Público. Pode ser apenas o fio de
um novelo de grandes proporções envolvendo outras
tantas pessoas. É este o tipo de crime que tomá as obras

públicas e as contrataçõ.es de serviço, tecnologia e mão de
obra tão absurdamente caras no Brasil.

Desembarque
Senador Paulo Bauer deve vir à região nos próximos dias,
disposto a defender a tese de que o PSDB desembarque do .

governo de Raimundo Colombo (PSD), se preparando para
a eleição de 2014, quando ele estaria disposto a concorrer,
dando palanque aAécio Neves em SantaCatarina. Bauer

prega, porém, que o partido continue dando governabilidade
a Colombo até lá, mantendo acordo firmado em 2010 .

DIVULGAÇÃO

Participar para fiscalizar
Vereadores Eugênio Iuraszek (PP), João Fiamoncini

(PT) e Iocímar de Lima (PSDC) participaram, na última
sexta-feira, do Seminário de Gestores Municipais,

voltado aos projetos dísponíveis no PAC2. O evento,
promovido pelo gabinete do deputado federal Décio

Lima (PT), em Blumenau, reuniu cerca de 500 pessoas .

www.imoveisplaneta.com.br

(47)327.5-01 00
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Livro revelaqueo discurso do .

doenteajudano tratamento, _

JARAGUÁ DO SUL
.......................... _ _ •• > •••• ; •••••••_."••••••

sujeito", explicaPincerati .
O autor argumenta que

tais palavras, quando ditas,
apesar de não existirem no

dicionário formal da Língua
Portuguesa, são fundamen
tais para o apaziguamento
do paciente. "O psicótico
apazigua sua angústia quan
do profere tais neologismos.
Eles são fundamentais para
a estabilização do quadro de
delírio", afirma.

.

O estudo das criações.
linguísticas do paciente
mostra que elas possuem
uma coerência temática en
tre si e que, 'por isso, trata
se de um discurso lógico.
Tal constatação, segundo
Pincerati, revela que as atu

ais formas de tratamentos

destinadas aos pacientes
psiquiátricos, geralmente
medicamentosas, precisam
ser reavaliadas.

"A medicação geralmen
te é o tratamento mais utF""

lizado, no entanto, ela serve

para calar o delírio e ele pre
cisa ser ouvido porque reve
la informações importantes
sobre o transtorno dos pa
cientes", explica.

Carolina Veiga

No livro "A loucura das

palavras no delírio', o dou
torando em linguística pela
Universidade de São Paulo
(USP),WalkerDouglas Pince
ratí, analisa as palavras pro
feridas por um paciente psi
quiátrico durante a condição
de delírio, com o objetivo de
atribuir a elas a capacidade
de influenciar diagnósticos e

tratamentos médicos. O pes
quisador esteve em Iaraguã
do Sul no último sábado, na
Livraria Grafipel, para o lan

çamento da obra, que está à
venda ao valor de R$ 24.

Segundo Pincerati, du
rante os delírios, os pacientes
psicóticos têm a tendência
de criarem neologismos
linguísticos para recons

truírem um mundo que, no
exato momento do delírio,
ruiu. "O delírio tem a fun

ção de colocar novamente
o psicótico no mundoe as

palavras surgem como se

existisse uma terceira pessoa
dentro do paciente e que fala

independente da vontade do

FOTOS DIVULGAÇÃO/GATS

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

co de Dança de Rua e Hip Hop
para duas turmas. Para' alunos
de a a 13 anos, as aulas acon

tecem nas segundas e quartas
feiras, das 18h às 19h. Para os

interessados que têm entre 12

e 16 anos, as aulas acontecem

nos mesmos dias, das 19h às
20h. Amatrícula custa R$ 50 e a

mensalidade R$ 98. Uma tercei
ra turma, para alunos adultos,
está com lista de espera aberta.

De acordo com Zapelini, são
trabalhados os estilos de dança
urbana, alongamento e core

ografia. Os objetivos do curso

são a formação de bailarinos e

a composição da apresentação
para o espetáculo de fim de ano
da Scar. "O sonho do professor é
ensinar os alunos desde peque
nos, até chegar ao grupo adul

to", contou Zapelini.
Para mais informações, o te

lefone de contato do Gats é 3275-

2309, e da Scar, 3275-2477.

14h30' às 16h30 ou das )9h às-
21h. Os alunos veteranos, com

experiência em teatro, têm aulas
nas segundas-feiras, das 19h às
21h. A matrícula custa R$ 40 e a

mensalidade R$ 70. Durante o

curso, serão trabalhadas as no

ções básicas de teatro, alonga
mente.integração e improviso.

Após a recente reforma na

sede do grupo, os alunos po
dem aproveitar a estrutura com

caixa cênica, iluminação e so

noplastia nas aulas. "A sala é

preparada para apresentações,
então, se surgir alguma dúvida
durante um exercício de música,
por exemplo, podemos mostrar

como funciona a sonorização de
um espetáculo", disse a professo
ra Suzi Daiane. As turmas têm no

máximo 15 alunos e as aulas são

ministradas por Daiane e pelo
professorAnderson Santos.

Na Scar, o professor Kako

Zapelini dá aulas no curso bãsí- .

�.. stímulo à criativi

dade, I expressão
corporal e a inte

gração são alguns
dos resultados do

�IIIIIIIIIIIII. aprendizado das
técnicas da dança e teatro. Em

Iaraguá do Sul, duas instituições
estão com as matrículas abertas

para as turmas de níveis básico
e avançado. No Grupo Artístico
Teatral Scaravelho (Gats), há va
gas para o curso de teatro, com
mensalidade a R$ 70. Na Socie
dade Cultura Artística (Scar),
estão abertas as inscrições para
três turmas do curso de Dança
de Rua e Hip Hop.

Os encontros no Gats acon

tecem semanalmente, de mar

ço até dezembro deste ano. As
turmas iniciantes têm aulas nas

segundas e quartas-feiras, das
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri,_Climatempo e Tempo Agora

Chuva forte
e temporal
A instabilidade aumenta
devido ao deslocamento de um
sistema de baixa pressão, com
chuva e trovoadas em todas
as regiões no decorrer do dia,

. moderada a forte em alguns
momentos, especialmente
do Oeste ao Sul do Estado. Da
Grande Florianópolis ao Norte
do Estado, acumulados entre
30 e 60mm emmédia com

pontuais maiores. Risco de

temporal isolado com ventania,
alagamentos e deslizamentos
em áreas vulneráveis.

Ensolarado

,

Nublado Trovoada Geada

Previsão de ventos para hõje em Jaraguâ
Direçâo do vento Velocidade Umidade

do vento "Ialiva'(%)
• 6h Nordeste 5km/h 97
• 9h Norte-Nordeste 4km/h 94
• 12h Norte 8km/h 72
• 15h Norte-Noroeste 11km/h 44

20mm

·18h Noroeste 7km/h 44 80%
de possibilidade

·21h Norte-Noroeste 3km/h 57 de chuva.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Progr,amação de 8/3 a 14/3
.ARCOPLEX 1
• Oz - Mágico e Poderoso - Dublado - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• ARCOPLEX 2
• Tainá 3 - A Origem - Nacional - 14h, 15h40, 17h20
• Inatividade Paranormal - .Legendado - 19h, 21 h30
• ARCOPLEX 3
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado -14h, 15h40, 17h20
• Duro de Malar - Um bom dia para morrer - Dublado - 19h, 21 h

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Q
lca
C>
=

Õ
CI)

Rio do Slil
T •
190240

Oriciúma
T.
190270 e MINGUANTE 4/3

e NOVA 11/3

e CRESCENTE 19/3

CHEIA 27/3

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região ..

AMANHÃ
"""........_, _,-....,. 'MíN: 22°C

MÁX: 24°C

�
�

QUINTA
MíN: 20°C
MÁX: 22°C

�
�

SEXTA
MíN: 21°C
MÁX: 23°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h58: 1,6m
'16h54: 1,7m
• Baixamar
• 8h06: Om
• 21h04: Om

Ila;a;
.• Preamar
• 2h19: 1,1m
• 14h46: 1,2m
• Baixamar
• 6h47: 0,3m
• 20h27: 0,2m

• Preamar
'1h19: 0,6m
• 13h26: 0,7m
• Baixamar
• 8h23: 0,2m
• 20h41:0,1m

Florianópolis
• Preamar
.• 2h32: 1,1m
• 15h: 1,3m
• Baixamar
• 6h32: 0,3m
• 21 h17: 0,2mTábua

das marés Imbituba

HORIZONTAIS
1. (Fam.) Pessoa que é autoridade em determinado as

sunto / Abreviatura de videoteipe
2. (Pop,) Baixo, reles / Elemento de composição: terra
3. Acondicionar mercadorias em pacotes, caixas etc., à

fim de protegê-los
4. O nó mais difícil de desatar / Brincadeira em que as

crianças,de mãos dadas, giram, ao compasso de

cantigas
5. Grupo de pessoas ligadas por interesses comuns /

Muito estimado
6. Instituto de Zootecnia / O goleiro Rogério, Idolo do São

Paulo Futebol Clube
7. Golpe ou ferida de certa faca afiadíssima sem ponta
8. Pronome demonstrativo feminino / O monstrinho do

filme de Steven Spielberg
9. Tipo de guindaste para levantar grandes pesos / Dispu-
.

ta um tradicional derby do futebol carioca
10. A segunda letra do alfabeto grego / Transpirar
11. O ex-piloto Fittipaldi
12. Possuir para uso I (Fig.) Comprado com muitos sa- 1Q

cfifícios
13. Meia ... hora / Ditoso.

VERTICAIS
1. O compositor italiano Giacomo (1858-1924), de "Ma

dame Butterfly" / A atriz G!lulart, das telenovelas e 13

do teatro
2. O bismuto, em química / A.. cantoráseares, de "Na

Roda do Samba" / Nascido com um ou mais irmãos
de um mesmo parto

3. Mulher nascida na república da Asia ocidental que fica
entre o Irã e o Paquistão / Fazer transbordar

4. Pequena lembrança / Ave semelhante ao avestruz, que
vive ria Austrália

5. O músico jamaicano de reggae Marley (1945-1981) /
Automóvel fabricado pela GM / Símbolo de su-sueste

6. Um animal como a armadeira / Estilo de música popu
lar criado pelos negros norte-americanos, originária
do canto gospel

\

1. O nome da atriz Menezes / Sigla do órgão que cuida da

proteção e ampara ao índio
8. Mamífero ruminante, de cornos ramificados, pernas

longas e cauda curta / Que pertence àquela: mulher /
Abreviatura de dúzia

9. Tronco de madeira I O planeta com os caracterfsticos
anéis.

.
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Com que
roupa eu vou?

Michele Càmacho monalisadebatom.ocponline.com.br I 47 8838 3084

oque vempor
" .

aino uuemo
Além de-programas e blogs de moda, outros lugares que uso muito como referência,
assino e adoro são as revistas de modaVogue, Elie, Glamour e L'Officiel. E uma das coisas
que gosto nelas (principalmente naVogue) são os especiais FashionWeeks da vida, aonde
eles nos mostram o que será tendência e bombará na próxima estação.Vi umamatéria
bacaníssirna naVogue Brasil dando dicas do que vai rolar no inverno, e achei que seria
super válido repassar para vocês! A princípio, é apenas uma pincelada, mas ao longo das
colunas falaremos sobre cada tendência separadamente, ok?Vem comigo...

o que vai bombar no inverno, segundo a revistaVogue:
Ombros arredondados -,A feminilidade
da temporadamora nos ombros, as
mangas surgem arredondadas, fazendo
um contraponto à retidão da silhueta e

deixando o visual bem delicado.

Aposte na cintura baixa - Esqueça a

cinturamarcada com ar cinquentinha,
saias e calças estarão com o cós bem mais
baixo nesta estação.

Trate o couro como algodão - O couro'

aparece aindamais maleável, em peças
com jeito de alfaiataria.

Decote nas costas - O look tá com uma

cara séria demais? E só a mulher virar e
um belo decote revelará suas costas nuas.

Mostre as pernas - As minissaias voltam
com tudo' como complementos para os

tops oversized, que dominam a estação
numaperfeita união entre desejo e conceito.

Transparência: Como em boa parte do

país o inverno tem cara de meia estação,
é natural que, por aqui, o tule seja aliado
de texturas mais pesadas como lãs,
veludos e couro.

Foco no vermelho - Se o verão é
do verde esmeralda, o inverno é do
vermelho. Variando entre nuances que
vão do tomate ao bordô, o vermelho foi
unanimidade nas passarelas e promete!

Volte para os anos 1960 - Pernas de fora
e outros ingredientes típicos da estética
sessentinha comprovaram que a década,
definitivamente, é a responsável pelo
inverno 2013.

Alist(r)e-se - Se as onipresentes
estampas maximalistas dão mostras de

cansaço, as listras se apresentam como

o print da vez. E elas vêm de maneira -

nada casual.

_- I
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é terça-feira, dia 12 de

março, Dia do Bibliotecário.
E assim começamos a nossa

semana, com muitos freges
no calendário social. Aliás,
as nossas agendas, a dos co

lunistas da urbe, são verda
deiras via sacras do que rola
na night. Essa semana mesmo

terá vários eventos e, é claro, a
minha tchurma vai conferir
todos como manda o figurino.
Ainda mais que o nosso andor
não é de barro, a gente aguen
ta e ponto! Vamos que vamos,
mas antes, aquela frase para
você refletir: "Tenha coragem
de seguir seu coração e intui

ção. Eles já sabem o que você
realmente deseja. Todo o resto

é secundário". Steve Iobs.

Aniversariantes

destaques
Os aniversariantes de hoje
sãos os meus grandes amigos,
SandroWille eMiro Maba.
Parabéns! Que Deus abençoe
vocês e suas famílias. Tim tim!

')
II
I

Pensando bem
Não importa quantas
atribulações .a gente tem que
enfrentar. O que importa é

que a presença de Deus seja
constante e fiel em nossa vida.

I
I
I

!J
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Rua Reinaldo Rau, 696 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Moa Gonçalves

TIM TIM'A atleta jaraguaense e personal trainer
Simone Ponte Ferraz, na sua melhor forma,
"

estreia hoje mais um ano de vida

Festa
temática
Para os amantes da boamúsica,
dia 23 de março ocorre, na

iluminada Epic Concept Club,
a festa dos anos 70 & 80. Quem
animará a grande noitada
será a banda Bill Bird, de
Balneário Camboriú, o melhor
grupo cover retrô de Santa
Catarina. Presença também
dos amigos DJs Macarrão,
NeneWolf e Julio Jahnke.

Chegando
Quem aterrissa neste finde,
depois de temporada nos EUA,
são os amigos deste colunista,
Amauri (Emerita) Jacobi e Dr
Roberto (Mari) Zimath.Vai ter
festa. Não sei ainda o dia, mas
que vai ter, disso eu não tenho
dúvida! Queremos saber de
todas as novidades. Viu?!

Dica
Vai jantar? Que tal conferir o
Restaurante Kantan? Hoje é
dia de Festival de Sushi. Bom
demais, né?

MAURICIO HERMANN

Henschel, a bonita filha de Carlos
e Dylane Zonta Henschel, é a mais
nova Nutricionista da cidade.

Formou-se dia 2, pela Univali

NIVER Priscila Ronchi,
toda bonitona, comemorou a

idade nova, sexta-feira, no
Rakenne, em Itajaí. Cheers!

ado a
moagoncalves@netuno.com.br

Voltaire

"
3370-3242

o mais competente não
discute, domina a sua

ciência e cala-se.

Nas rodas
•Walter Janssen Neto, o
Teco, deixaAtlanta (US)
e aterrissa amanhã em

Iaraguã,Virá para curtir o
niver do colunista e a 31 a

edição deA Garage, sábado.

Cerveja
Já que o assunto é festa, vale
lembrar que no dia 16 de março,
sábado próximo, acontece um
dos eventosmais esperados pelo
povo da região Norte do Estado
- a FestaNacional da Cerveja:
O frege será formatado no
Parque Municipal de Eventos de
Massaranduba e está marcado

para às 20h. Corra atrás do seu

ingresso.

Bem na foto
Samira Leutprecht desfilou
linda e bronzeada ao lado do

marido, o secretário de Esporte
Jean Carlos Leutprecht,
sábado, no show deVictor &
Leo e Michel Teló. Namelhor
forma de sua vida, o tempo
é seu aliado incondicional.
Como o bom vinho, Sarnira a

cada dia que passa ficamais
bela. Ela arrasa!

• Hoje à noite, às 19h30,
ocorre no Cejas a posse da
nova presidentedaApevi,
Leonir Zacarias de Souza.

•Marlete Reckzigel já
prepara os quitutes para
comemorar, no próximo dia
22, a idade nova.

Niver
-

Quem amanhece hoje
colhendo mais uma flor
do lindo jardim é a super
Dani Lenzi. Ao lado do

'

maridão, Dioner Almeida,
seu celular não vai parar de
tocar. Sua constelação de

amigos é muito, mas muito

grande! Parabéns, amiga! O
meu desejo é que você seja
plenamente feliz.

.

PRESENÇA Lucianne Rodrigues conferindo o

coquetel da Lua Di Pano, sexta-feira

Estrela solitária
Os botafoguenses de Iaraguá, incluindo o meu amigo, Ivo
dos Anjos, dedicaram a conquista da Taça Guanabara,
domingo, para um dos apaixonados pela "Estrela Solitária",
o saudoso Ismar Lombardi.f

KAY�ÓS
HOtEL

Frutos do mar
Não precisa nem consultar as cartas, os universitários ou a

Mãe Dinah. Na sexta-feira, às 19h, o 10 Festival de Frutos do

Mar do Restaurante ParkAurora certamente será o maior

sucesso. Mais de 120 pessoas já confirmaram presença. Quer
saber mais? Ligue 99,�5.-Q300. " ,.1

L

• O tradicional
almoço de domingo
do Restaurante Park
Aurora bombou de gente
bacana. Com um serviço
impecável e de qualidade,
é um aos lugares mais
requisitados para o

encontro gastronômico
dosfins de semana. De
nada!

www.gumz.com.br
(47)33714747

Consultoria Empresarial
CRC/SC, 006269/0

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com,br
Desde 1978

FOTOS MAURICIO I-IERMANN

• O meu amigo,
FlávioMurilo Vieira,
promoveu domingo,
concorrido churras na
sua bela residência, no
Condomínio Flamboyant.
Thanks pelo convite!

• Breve vai rolar na urbe
urna noite demuito blues.
Volto ao assunto.

• Dia 15 de março, às
19h30, noAuditório
daAcademia de Varejo
Marisol, rola a 100Prêmio
Academia do Varejo:

• Adote um cão.

J,
NIGHT Maria Luiza e Thaisa Voigt nos

corredores da The Way

• Com essa,fui!

r-

J

_;.
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1121 TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2013 www.ocponline.com.br

Daniel Medeiros
Graduado em Comunicação Social -

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
Linguagem e Crítica Cinematográfica

Crítica de cinema

"QZ -Mágico ePoderoso"
"'"

Euma tarefa bastante complicada, e um te, leva o seu nome. Lá, ele se envolve com a

tanto ingrata, querer fazer um filme que se bela Theodora (Mila Kunis), uma bruxa que
proponha (ainda que não abertamente, devido lhe explica tudo sobre a lenda do salvador da
a questões contratuais) a ser um prelúdio de quela terra, que desceria dos céus, libertaria
"O Mágico de 6z", de Victor Fleming. Clássico'

"

o reino do domínio de uma bruxa do mal e,
indiscutível da-história 'do cinema, o longa de como consequência, herdaria 'o trono. Não
1939 quebrou barreiras ao se tornar o grande demora muito para que a inocentebruxa caia'

exemplo de como a cor pode ter um papelin- de encantos pelo falso mágico, enquanto este

dispensável na narrativa cinematográfica (algo se encanta apenas com o tesouro que é rele

que o 3D vem tentando fazer atualmente, sem gado ao salvador, sem se importar com o fato
sucesso até então). Entretanto, o fato de "Oz - de que ele talvez não seja tal pessoa.
Mágico e Poderoso" fazer ligações (in)diretas Tratando-se de uma homenagem a um

com o longa original acarreta inevitáveis com- . "filme antigo, é justificável (ainda que não lou
parações entre osdois; comparações essas que] vãvel) que o texto procure explicarmuitos dos
nesse caso, não são riadafavorãveis.

.
.

acontecimentos através de diálogos bastante u

A trama ácompanha o mágico charlatão expositivos: E ainda que mereç,a cFédiíôs pôr' ,

e'mullíeréngo J)SCM Diggs (James' Franco,' . fazer uso (1e llITl humor físicó e"bastante ínfan
mais canastrão do "que nunca):inquanto' til (algo raro hoje em dia e um'dos rp.éritos,do
esse ilude pequenasplateias em um circo iti- . longa de 1939), a direção de SarnRairnisemos
nerante que passj!' pelo Kansa� no início do tra falhá ao preocupar-se mais com.o visual do
século passadô_Ô1Jándoé pego por uma vio- .

longa do que com a história.Além disso, a-pró
lenta tempestade, o protagonista acaba indo

'_ pria inserção dos seguidores do herói (umma
parar l}um reino distante que, estranhamen- caco falante e a tal boneca de porcelana) nada

mais é do que uma tentativa um tantomanipu
ladora de arrancar emoções do público, visto
que os dois só estão ali por que são bonitinhos.

Ao final, "Oz �,Mágico e Poderoso" pode
até agradar a criançada com seu visual colori
do, humor leve e "bichinhos fofos". Mas-para
um filme que se propõe a ser um elo com um
verdadeiro ícone da sétima arte, ele não só não
foi bem sucedido emsua proposta como, bem
provavelmente, será logo esquecido pelo.públi
co e pelos amantes e estudiosos de cinema. O"
primeiro continua sendo um clássico, enquan
to esse é (nomáximo) apenas entretenimento.

Novelas
FLOR DO CARlBE - GLOBO· 18R

Resumo não divulgado.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Charlô não consegue atingir a meta estipulada na aposta. Lucilene confun

de Dominguinhos com Otávio. Nando conta para Roberta que Veruska o beijou.
Roberta não acredita que Nando não teve nada cem Veruska. Charlô se recusa

a aceitar o resultado da aposta. Dino comenta com Vânia que Roberta pode
tentar abrir outro negócio, antes de entregar a Positano para Felipe. Veruska e

Nenê conhecem Moysés, amigo de Vitório e Otávio. Carolina escuta a conversa
que Charlô tem com sua equipe na biblioteca. Frô avisa a Zenon que as mulhe
res perderam a aposta. Nieta fica feliz com a vitória de Felipe. Moysés-fala para
Veruska e Nenê que fez negócio com Vitório no que dia em que ele morreu.

Charlô tenta encontrar uma forma de processar Otávio e Felipe por acreditar que
sabotaram a aposta. Zenon pede para trabalhar como motorista da mansão. Frô
centa para Fábio uma história diferente do que aconteceu entre Nando e Juliana.
Roberta pede para Nando esclarecer o que Nieta falou sobre ele.

SIlLVE JORGE. GLOBO· 21R
Berna conta para Helô que Adalgisa é Wanda e que ela está envolvida no

sequestro de Aisha. Theo enfrenta Livia. Haroldo fala para Stenio que Drica quer
voltar cem Pepeu da Turquia. Rosângela fala com uma menina na praia com

más intenções. Helô busca Aisha no aeroporto. Mustafá sente falta das joias de
Berna e a questiona. Passam-se dois meses. Theo e Érica reatam e decidem
morar juntos. Morena conta para Tamar onde morava no Brasil. Esma cobra de

Ayla um filho para Zyah. Waleska volta para a boate. Wanda suspeita de que
Livia esteja apaixonada por Theo. Lurdinha esconde de Delzu�e o cordão que
ganhou de Boca. Sheila conta para Lucimar que Theo está morando com Érica.
Helô teme a reação de Aisha quando encontrar sua familia biológica. Ricardo
entrega a Jô uma nova identidade. Demir avisa a Morena que Waleska voltou.
Maitê combina que Zyah seja seu guia quando estiver na Capadócia.

.. o resumo dos capíbdos é de responsabilidade das entisso� ..

Direção: Saro
Raírill. El�nGo: �

.

JameSrFFanCO,
MiGh�lléWilliâ-

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um �
companheiro de estimação nas páginas do Facebook �

da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Apesar da pouca
idade, lIanna já sofreu
abandono, fome, sede e

privações. É dócil, gosta
de brincar e é super
carinhosa. De porte
médio, tem 10 meses

e é vermifugada. Será
vacinada e castrada.
Para adotá-la, entre em

contato com Rose, no
telefone: 8474-4928

Consult6rloV."rinárlo
8anlloe 'fofa I Hospedagem
T<lxll'ét

ESTRUTURA E TRANSPORTE
TOTALMENTE CLIMATIZADO

CONSUlTÓRIO VETERINÁRIO Emergência 47 9992-6524

�y��-;AOb�rto' ii��;ann,2756 . Amizade Jaraçua do 5\11. se • 473371 2340 • 473275 1887 . danibrecht êibest.corn.br
.

Cuide bem
dessa amí13del

Aniversariantes

11/3 Laurindo A. Horn
Leonardo Dermarch Povoas
Leticia Pereira
Luci R. P. Voigt
Luis Carlos Riezer
Marcos E. de Oliveira
Maria C. Caye
Maria Cristina Caye
Mariane Hubner
Nadia Maria Schvirkowski
Neide B. P. Godoy
Orival Lindenr \

Rangel Afonso Baade
Renelson de Araújo
Simone Azevedo
Simone de Marco

Álvaro Lopes
Andréia SchneiderWolinger
Antonio C. da Silva
Brenda Luiza Meier
Brian R. Calisto
Bruna J. Bottaro
Clarice Madér
Clarice MAdre dos santos
Daniela Cristina Hes
Ellen Kita
Gabrielli Castro de Oliveira
Gilberto J. Henn
Helidio Meier
Jean Cario

.'

enjl Madden • Guitarrista

Ma(t(ien • CanJor
Hagen • �antora

Sonia Maria Piske

Tiago Bottaro
Urbano Machado
Vanderlei Zapela
Victor Franzoi
Vinicius Taschber

Denis M. Fodi
Edir Cesconelto
Eliane Rux
Erick Mickael Meier

.

Fernando da Costa
Flávio Deretti
Geraldo Sardagne
Gisele Dos Santos
Graciano De Luca

Igor Pereira Neves
Iraci Maria da Silva
Isvamin dos Reis
Ivânia Waitz Gustcke
Ivo Kuhn
Jenifer Francine Schroeder
Julio Cesar Teci lia

12/3

Alisson Wille
Antonio C. da Silva
Chaiane Gruindmann
Claudete Pra Lazzaris
Claudete Wasch da Cruz
Cristiane Fiedler
Daniela A. Lenzi

1213: Deborah Evelyn • Atriz
Liza Min,,�1Ii • Atri�cantora
aüliana Silveira' Atriz

Luiza Rocha
Marcio L. Wagenknecht
Marineusa Busarello
Martin H. de Souza
Martin Harmel \

Matheus dos Santos Lubke
Neuza O da Silva
Roberta A. Travasso
Robson A. Leoni

Rosangela Giovanela Lenzi
Thãmina Schweitzer
Thiago dos S. Horstmann
Valdir João da Silva
Valmir Eloi
Valmor J. Zonta

Lançamentos

CD:
Girl Who Got Away

·Dido

Quatro anos depois de

lançar "Safe Trip Home",
o álbum altamente

elogiado pela crítica
que se tornou o terceiro
disco a vender milhões,
a artista londrina agora
lança "GirlWho Got

Away". Assim como a

estreia que conquistou
o mundo, o novo álbum
conta com camadas
luxuosas de eletrônica,
a voz suave, mas firme
de Dido e um grupo de
músicas memoráveis.

Caloroso, vibrante e

repleto das emoções que
os pequenos detalhes
da vida nos provocam,
"GirlWho Got Away" é
um clássico de Dido: ao
mesmo tempo moderno
e eterno.

LIVRO:
Garota Exemplar

. Gillian Flynn

Uma das mais aclamadas
escritoras de suspense
da atualidade, Gillian
Flynn apresenta um
relato perturbador
sobre um casamento em

crise. Com 4 milhões de

exemplares vendidos em
todo o mundo - o maior
sucesso editorial do ano,
atrás apenas da Trilogia
Cinquenta tons de-cinza
-, "Garota Exemplar" alia
humor perspicaz a uma'
narrativa eíetrízaate.
O resultado é uma
atmosfera de'dtividaS
que faz o leitormudar de

opinião a cada capítulo.

-
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Morrissey está
hospitalizado

Morrissey, vocalista doThe Smiths, que
recentemente sofreu vários problemas de

saúde, incluindo úlcera, síndrome de Bar
rett e anemia, foi forçaado a cancelar um
show em São Francisco, no dia 9, por causa
de umapneumonia.Morrisseyhavia retor
nado aos palcos no último mês, depois de
cancelar várias performances, e espera-se
que já esteja bem para se apresentar no
Vive Latino Festival, na quinta-feira, dia 14.
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Kelly Osbourne
continua internada

KellyOsbourne continua internada em
um hospital, em Lo� Angeles, após sofrer
uma convulsão na última quinta-feira, dia
7. A apresentadora realiza diversos exames
para que os médicos descubram o que lhe
causou o mal estar súbito. O representan
te de Kelly comentou que, até o momento,
não há "nenhum diagnóstico confirmado
quanto à sua condição". Desde que foi hos
pitalizada, ela não tevemais convulsões.

A gatinha Thifany
Victória completa hoje
seu primeiro aninho e

quem lhe deseja tudo de

melhor são seus avós,
Silvio e Marilda, que a

amam muito!

Os familiares

parabenizam a professora
Sueli Lohse pelo

ani;'ersá,.-io comemorado
no dia 8 de março

Parabéns a

Jaqueline
LohSe,que
aniversariou

no dia 8 de

março. Na

foto, com o pai
Dárioecoma
irmãManu

Tony Ramos vai ficar careca
para viver Getúlio Vargas

Em entrevista, TonyRamos contou que aproveitou o su
miço de seu personagem na novela "Guerra dos Sexos" para
fazer as primeiras leituras do longa no qual viverá o ex-presi
dente GetúlioVargas. Emmaio, quando o filme será rodado
no Rio de Janeiro, o artista terá de raspar a cabeça, treinar

postura,usarmaquiagem especial para engordar o rosto e fa
zer uma peruca. "Quando eu fico apaixonado por um projeto,
eu vou fundo". disse. O filme será dirigido por João Jardim, o

mesmo de Lixo Extraordinário e Janela daAlma.

Horóscopo
CY.) ÁRIES

.

1 Marte domiciliado ganha mais força, deixando você
autoconfiante e capaz de manobrar as coisas aseu
favor. Os relacionamentos podem ser prejudicados
neste dia, seja pelo excesso de individOalidade ou de

egoísmo. Cor. laranja

� mURO .

U Lua e Marte estão na última casa do seu Horóscopo,
daí o porquê das coisas estarem mais lentas ou
amanadas. No amor, o astral anda reprimido e

você corre o risco de sucumbir às tentações de um
romance clandestino. Cor: bege.

.

II GÊMEOS
Marte revela que você saberá como contagiar os
colegas e amigos. É um bom dia para trabalhar em

equipe e colocarmais energia e velocidade em seus

projetos. Na vida a dois, a cumplicidade vai falar
mais alto: aproveite! Cor. tons pastel.

(},:: CÂNCER
� Marte acentua o seu espírito competitivo, podendo se

dedicar a uma profissão que exija poder de iniciativa,
dinamismo e ousadia Sua autoridade natural está �

em evidênciaA dois, um pouco de ousadia favorece
a relação. Cor. marrom.

.n LEÃo
UL Seu otimismo e sua segurança para expressar o que

pensa vai surpreender muita gente.A sensação de.
autoconfiança vai ajudar você a enfrentar desafios.
Conquista amorosa conta com boas vibrações das
estrelas. Cor: vermelho.

YTh VIRGEM

11.f Chegou a hora de fechar um ciclo para que outro

possa ser iniciado. É o momento certo de chegar à
raiz dos problemas. A atração física vai exercer um
papel decisivo no relacionamento com a pessoa
amada Cor: vinho.

Apequena
Júlia

festejou seus
2 aninhos no

dia 10, para
alegria dos
pais Wesley
e Greyci.
Felicidades!

Bntusiasmo é tudo!Épreciso vibrarcomo
a corda de umaguitarra.Pelé

..n. UBRA .

- Este é 01momento de deixar a sua individualidade
de lado e somar forças com os demais Trabalhar em

equipe será a sua melhor.opção. O amor vai fluir com

facilidade, podendo ter êxito para iniciar uma nova
relação. Cor: tons claros.

m ESCORPIÃO .

II L. Marte dá mais impulso e velocidade aos seus projetos
e compromissos de trabalho. O dia requer cuidado

especial com a saúde. No romance, este é o momento
de dinamizar o relacionamento com quem ama Cor:
tons claros.

. 7l SAGITÁRIO
.)<

.

Lua e Marte atiçam aMorada da Sorte, do Prazer e da
Diversão. Dedique-se a uma atividade que traga mais
alegria ao seu cotidiano.A paixão vai dar o tempero
que andava faltando à sua vida sentimental. Cor: tons
escuros.

VL CAPRiCÓRNIO
'P Pode surgir um clima de competição em casa-

.

cuidado com a falta de paciência com os familiares e

com a irritação diairte dos afazeres. O astral é de forte
erotismo na vida a dois. As emoções vão estarmais
explosivas. Cor: cinza

� AQUÁRIO
�

Aposte alto no seu poder de iniciativa e mostre que
você tem atitude! O dia é ideal para começar novos

empreendimentos e comunicar o que pensa No

campo amoroso, a fase é ideal para se declarar àquela
pessoa especial. Cor: creme.

PEIXES
É hora de lutar com unhas e dentes para defender
os seus interesses.Amesma facilidade que terá

para ganhar dinheiro, você terá para gastá-lo. Seu
magnetismo pessoal está em alta, podendo conquistar
o seu alvo. Cor: vinho.

41 3313-1219
www.tecnomaq-ind.br

�---------------------------------

Instalação de Ar Condicionado • Manutenções Corretiva e Preventiva.
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Eco· .

Sustentável
Benyamin,

Parham Fard
benyamin@biovita.com.br

Planeta terra mafs quente
Segundo estudos publicados por cientistas

da Universidade Estatal de Oregon, Estados
Unidos, a Terra ruma a se tornar, nas próxi
mas décadas, mais quente do que nos últimos
11.300 anos. Os resultados têm como base, aná
lises realizadas em 73 lugares ao redor do pla-

Sistema volvo

pró-ciclistas
Amontadora suecaVolvo
anunciou recentemente um
novo sistema de segurança,
que deve proteger os ciclistas
que pedalam em meio ao

trânsito. O equipamento,
inserido nos carros da
montadora, detecta a

presença de ciclistas e aciona
automaticamente os freios

para evitar uma colisão.
Como é crescente o número
de cidades que incentivam o

uso da bicicleta como meio de

transporte, é imprescindível
. que exista conscientização e

estruturas que favoreçam o

compartilhamento das vias.

Táxis elétricos
no Rio de Janeiro
Os táxis elétricos já fazem parte da
realidade do cotidiano carioca, pois
começaram a circular nesta semana,
os primeiros táxis elétricos do Rio de
Janeiro. O projeto, urna parceria da
Prefeitura com amontadora Nissan,
deverá levar 15 táxis desse tipo às
ruas dá. cidade até o fim do ano. A

partir de.2014, a ideia é expandir
o serviço. Os carros não emitem
poluentes nem ruídos.

neta, e os cientistas concluíram que os últimos
dez anos foram os mais quentes, comparados
com 80% dos 11.300 anos passados. Todos os

estudos concluem que o aquecimento nos últi
mos 50 anos resulta da atividade humana e não
de fenômenos naturais.

�xpo 2020 poderá
acontecer em São Paulo
A cidade de São Paulo lançou oficialmente sua candidatura

para a Expo 2020, evento que promete antecipar tendências
de sustentabilidade para omundo inteiro. Com importantes
projetos de desenvolvimento, a exposição universal vai
abordar a diversidade, priorizando a cultura local.e os
negócios verdes. Além de reunir pessoas domundo inteiro,
a Expo 2020 vai deixar urn grande legado para ametrópole.
Ao longo dos anos, o evento trouxe importantes construções
e invenções nos países em que foi realizada. O telefone, o
elevador, amáquina de escrever e até a Torre Eiffel apareceram
aomundo em edições anteriores da Expo.

,

SANTINVEST
Empres31 genuinamente CATARINENSE atua há 20,an05 Com
EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

fSem consulta ao SPC/SERASA
ICréditos com excelentes taxas

I fSem 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 das 8hOO às 17hOO

..

www.ocponline.com.br

GRUPO BIOVITA

www.biovita.com.br

Algun.s substitutos
sustentáveis para o -açúcar
Na busca por alternativas sustentáveis ao açúcar, algumas opções que
podem ser umamaneira simples de tornar a vida mais doce.

• Rapadura - Tradicional doce nordestino é urn dos melhores
substitutos sustentáveis para o açúcar.

•Mel- Fabricado pelas abelhas, o mel é rico em carboidratos,
vitaminas do complexo É e minerais.

• Açúcar orgânico - A versão orgânica do açúcar não sofre com a

ação de aditivos químicos, sendo assim, é mais nutritiva do que
a refinada (comum) e tem menos substâncias que prejudicam o

funcionamento do corpo.
• Açúcarmascavo - Rico em cálcio, fósforo, potássio e magnésio, o
açúcarmais escuro é obtido das primeiras extrações da cana. Além de
termenos calorias do que a versão convencional, o açúcarmascavo
costuma ser vendido a granel, o que torna o produto mais sustentável.

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

01". OMie111. klalfl
DlretorTécnico Responsável CRM-$C 8535 ROE 4471

o Brasil e as emissões
de gás metano
Segundo recente divulgação da Environrnental Protection Agency
(EPA), dos Estados Unidos,' o Brasil é responsável pela geração de
aproximadamente 2% de todo o gás metano emitido no planeta,
e apesar de ser um gás com alto potencial energético, é pouco
aproveitado no Brasil. Os maiores geradores de metano do mundo são:
os Estados Unidos, com 26%, e a China, com 11%. Os aterros sanitários
são a terceiramaior fonte de emissão de metano no mundo.

Plástico reciclado
. para asfaltar vias públicas
A Prefeitura deVancouver passou a usar plástico reciclado para
asfaltar as vias públicas. Além de proporcionar um novo uso para os

resíduos plásticos, a ação sustentável pode amenizar o aquecimento
global e transformar a cidade canadense em uma das metrópoles
mais verdes do mundo. Ao contrário da pavimentação convencional,
o asfalto ecológico não requer altas temperaturas para ser aplicado
nas vias públicas, e assim o combustível que seria utilizado para
esquentar o pavimento é economizado em 20%.

Jovens"'elegerão escola
mais sustentável do Brasil
O movimento Juventude Sustentável promove uma campanha de
incentivo à educação ambiental nas salas de aula de todo o país.
Batizada de "Escola Sustentável", a ação vai incentivar professores e

.

coordenadores a realizarem trabalhos de conscientização ambiental
com os alunos e eleger a escola mais verde do Brasil. Os contatos

ij derão ser feitos através do email do movimento Juventude
Sustentável (juventudesustentavel@hotmail.com) .

..
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Cesta básica

de dentes ficarão 12,5% mais
baratos. Os valores são referen
tes a PIS/Cofins, impostos que
foram zerados por decreto pela
presidente Dilma Rousseff, na
última sexta-feira, dia 8.

De acordo com a pesquisa
de preços do Procon de Iara
guá do Sul nesse mês, muitos
itens da cesta básica já estão

mais baratos do que no mês

passado. "Certamente alguns
produtos ainda vão sofrer a

queda de preços depois do
anúncio de isenção de impos
tos, mas já percebemos uma

diminuição de valores emmui
tos itens", confirmou o diretor

Luis Fernando de Almeida.
Os valores menores ainda

não chegaram às prateleiras
dos supermercados, principal
mente porque a medida não

se refletiu nos preços para for
necedores e produtores, infor-.
mau o gerente de Compras do

Supermercado Brasão, Antônio
Carlos Bianchin. Outros produ
tos da cesta básica, como leite,
feijão, arroz, farinha de trigo,
massas, pão, batata, frutas e

legumes já eram isentos de im

postos. Com amedida anuncia
da na semana passada, o gover
no federal deixará de arrecadar
R$ 7,3 bilhões por ano.

"

A espera demais economia namesa
Redução de 9% a'

12% anunciada pela
presidente Dilma .

ainda não chegou
às prateleiras
JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

os produtos que compõem
a cesta básica estão livres

de impostos federais a partir
deste mês. O preço da carne,

manteiga, óleo, açúcar, café
e papel higiênico devem cair

9,25% e o sabonete e a pasta

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDfIl\L DE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos da artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste

Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 240479/2013 Sacado: AFONSO PABST NETO Endereço: RUA AFONSO NA·

GEl, L01E67 . CHICO DE PAUIJl . JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89254·768 Cedente: DE·
CORPISOS COMMAT CONSTaEP Sacadon- Espécie: DMI- N"TItulo: 1007110808· Mo· �

tivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.586,50 . Data para pagamento: 15/03/2013· Valor total
a pagar R$1.672,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.586,50· Juros: R$ 9,51 Emo
lumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$16,27

Apontamento:.239993/2013 Sacado: ALEXANDRE NOGUEIRA E MONTALVAO Endereço:
25 DE JULHO 1650illJA DI . JARAGUA DO SUL . CEP: Cedente: BLUCOillR COMERCIO
DE PECAS ELETRO ELETRONICAS a Sacador: . Espécie:DMI· N'Titulo: 068530· Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 126,40 . Data para pagamento: 15/03/2013· Valor total a pagar
R$191,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$126,40· Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$
12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 240411/2013 Sacado: AlITO MECANlCA DIESEL fIl\LY LIDAME Endereço:
RUA JOSE THEODORO HIBErnO 4359 . JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89258·001 Cedente:
COOPERATIVADE CREDITDVALEDO ffi\JAI·VlACREDI Sacador: INDUSfRlAMECANlCA
CL Espécie: DMI· N° Titulo: 1780/0001 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 120,09 . Data

para pagamento: 15/03/2013· Valor total a pagar R$195,80 Descrição dos valores: Valor do
título: R$120.09· Juros: R$1l,40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condu

ção: R$ 24,50· Diligência: R$15,46

Apontamento: 240357/2013 Sacado: CARlDS LEOPOlDO DA SILVA Endereço: ESTRADA
ANO BOM 1185 . CORUPA·SC . CEP: 89278·000 Cedente: LUBRlLAGES COMERCIO DE
LUBRIFICANTES ITDA Sacador: - Espécíe-Dlvll- N° Titulo: 73080/3 . Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 413,61 . Data para pagamento: 15/03/2013· Valor total a pagar R$528,79
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 413,61· Juros: R$I,51 Emolumentos: R$12,25· Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 240499/2013 Sacado: CASA DAS PORrAS E CAIXIlHOS RONDONlA ITD

Endereço: RUA EURICO DUWE 711 . Jaraguá do Sul,Se . CEP: 89264·000 Cedente: ARDO·
SIA CONCRETO ITDA Sacador- Espécie: DMI· N°Titulo: GMOO0937 . Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 470,40 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagar R$552,30
Descrição dos valores: Valor do título: R$470,40 - Juros: R$I,09 Emolumentos: R$ 12,25· Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 240489/20)3 Sacado: CONSTRUTORA AlM ITDA Endereço:
.
RUA:MARECHAL DEODORO DA FONSECA,I188 . JARAGUA DO SUL·SC - CEP: 89251·702
Cedente: FlPLA'iUL lNDUSfRlAAPLEPP Sacador.- Espécie: DMI- N'Título: 417 . Motivo:
faltade pagamentoValor.R$4.778,00 - Dataparapagamento: 15/03/2013·Valor total a pagar
R$4.901,96Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.778,00· Juros: R$ 54,15 Emolumentos:
R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 240493/2013 Sacado: CONSTRUTORA AlM ITDA Endereço:
RUA:MARECHAL DEODORO DAFONSECA,ll88 . JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89251·702
Cedente: FlPLASUL INDUSfRlAAP LEPP Sacador:- Espécie: DMI- N° Titulo: OI· Moti·
vo: falta de pagamento Valor. R$ 28.120,00 . Data para pagamento: 15/03/2013· Valor total
a pagar R$28.508,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 28.120,00 . Juros: R$ 318,69
Ernolumenros R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 240215/2013 Sacado: DAClR RODRIGUES DE XAVES Endereço: RUA CAR·
illS ZEMKE620CASA . RAU . Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89254·292 Cedente: BVFINANCEIRA
S/ACFI Sacadon- Espécie: CBI· N° TItulo: 251027547 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.573,83 . Data para pagamento: 15/03/2013· Valor total a pagar R$3.103,64 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 2.573,83 . Juros; R$ 452,13 Emolumentos: R$12,25 . Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$17,83

Apontamento: 240495/2013 Sacado: FLAVIMAQTIDA· ME Endereço: RUA JOAOJANUARIO
AYROSO 2700 - Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89253·100 Cedente: ALBERTON GASES INDUSI
ITDA ME Sacador;- Espécie: DMI· N° Titulo: 1464· Motivo: falta de pagamento Valor. R$
200,00 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagar R$275,29 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 200.00 . Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,5O· Diligência: R$14,71

Apontamento: 240431/2013 Sacado: GGM INDUSTRIAL ITDA EPP Endereço: RUAVICTO'l
ROSEMBERG333· Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89252·400Cedente: COPAGAZ DIsrRJBUITJORA
DEGAS SA Sacador.- Espécie:DMI-N°TItulo: R026932X· Motivo: falta de pagamentoValor.
R$1.294,62 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagarR$1.376,51 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.294,62 . Juros: R$ 7,33 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$14,71

Apontamento: 240601/2013 Sacado: JED INDUSfRlA E COMERCIO DE FO Endereço: RJO·
AQUIM FlIANCISCODE PAULA1961· CHICO DEPAU - JARAGUADO SUL·SC . CEP: 89254·
710 Cedente: CORDErnO MAQ E FERR TIDA Sacador.· Espécie: DMI . N° TItulo: 10430·
Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 45,83 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a
pagarR$122,08Descrição dos valores: Valor do título: R$ 45.83 - Juros: R$ 0,13 Emolumentos:
R$ 12.25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:R$24,50· Diligência: R$16,27

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASILESTADO DE SANIl\ CAL\RINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380·Centro

89251·201- JARAGUADO SUL-SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 240403/2013 Sacado: LUCIANA GONCALVES Endereço: RUA CARlDS AU
GUSTO ADOLPHO RAHN 73· Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89264·060 Cedente: BANCO SAFRA
S/A Sacador: CATIVATEXTIL IND E COM ITDAEspécie:DMI· N'Título: 945031751·Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 513,24 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagar
R$596,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 513,24 . Juros: R$ 2,39 Emolumentos: R$
12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 240531/2QI3 Sacado: LUCIMAR LAURO SCHNAIDER Endereço: R CARlDS
HEINS 620 . CHICO DE PAUIJl· Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89254·700 Cedente: OESA COM E
REPRES. ITDA Sacador.- Espécie: DMI· N'Título: 2731259U . Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 639,60 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagar R$718,27 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 839,60 . Juros: R$ 2,55 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 240207/2013 Sacado: LUZIASEBASTlANA KAISER Endereço:RUA EUGENIO
KAISER 153 CASA· JaraguádoSul·SC· CEP: 89258444 Cedente:AYMORE CREDITD, FINAN·
CIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacador - Espécie: CT· N°TItulo: 20016185409·Motivo:
falta de pagamentoValor. R$14.556,90 . Data para pagamento: 15/03/2013· Valor total a pa
garR$15.874,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$14.556,90· Juros: R$ 1.242,18 Erno
lumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$15,46

Apontamento: 240001/2013 Sacado: MAICOM ROGERIO PEREIRA Endereço: RUA PAUIJl
KRAEMER 20· Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89254·520 Cedente: MARECHALPNEUS E AUTO·
CENTER TIDA Sacador - Espécie: DMI· N°TItulo: CF 2142/3· Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 241,75 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagar R$319,64 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 241,75· Juros: R$I,77 Emolumentos: R$12;25· Publicação'
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$16,27

Apontamento: 240214/2013 Sacado: MARCOANTONIO DESOUZA illDIS OGAWA Ende

reço: RUA RIO 14 SEM NOME N 170 . TRES RIOS NORTE· Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89250·
000 Cedente: BV LEASlNG ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Sacador. - Espécie: CT· N°
Titulo: 00220809/10· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.044,82 . Data para pagamento:
15/03/2013·Valor total a pagar R$7.035,64 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.044,82
· Juros: R$ L905,26 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$23,IO Condução: R$24,50
· Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 240107/2013 Sacado: MARIA ROSANE CHIODlNI Endereço: R MARECHAL
DEODORODAFONSECA776AP301 CJ 301- JARAGUÁDO SUL·SC· CEP: 89251·700 Ceden
te: EDlVALMOITA Sacadcr- Espécie: CH· N°TItulo: 850018 5· Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 800,00 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagar R$891,14 Descrição
dos,valores: Valor do título: R$ 800,00 . Juros: R$ 21,33 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 239614/2013 Sacado: MARIA SALETE REGIS Endereço: RUA MANOEL
FlIANCISCO DA COSTA 7755 . Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89257·407 Cedente: COOPERATIVA
DECREDITDVALEDO ITAJAI-VIACREDI Sacador. MORSCHEIEfRlCA ITDA Espécie:DMI
- N°Titulo: 236/0001 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 260,00 . Data para pagamento:
15/03/2013· Valor total a pagar R$341,67 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 260,00
· Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 .

Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 240536/2013 Sacado: NOBlLLE DESIGN DE AMBIENTES aDA ME En

dereço: RUAWAITER MARQUARDT 155 SALA 12 - Iaraguá do Sul·SC . CEP: 89259·700 Ce
dente: DJ COMUNlCACOES E EXPillRACAO DE SERVICOS Sacador.· Espécie: DMI· N°
Titulo: 0000524006 . Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 562,50 . Data par. pagamento:
15/03/2013· Valor total a pagar R$629,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,50
· Juros: R$ 1,50 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 .

Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 240329/20.13 Sacado: SONETTI ALIMENTOS ITDA Endereço: RUA FlDEUS
STINGHEN 71 . JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256·470 Cedente: LENZI FRUThS EVERDU·
RAS ITDAME Sacadon- Espécie: DMI . N° Titulo: 2468 . Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 5.227,40 - Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagarR$5.322,32 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.227,40 - Juros: R$ 15,68 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação
editaI:R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$19,39

Apontamento: 240285/2013 Sacado: VALERIO GORGES Endereço: RUA SIZINO GARCIA
1914· TRES RIOS NORTE· Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89266·310 Cedente: FATOR! SERVICOS
DECOBRANCAS EMPRESARIAIS ITDA Sacador. . Espécie:CH· N'Titulo: 000002 7 . Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 5.000,00 . Data para pagamento: 15/03/2013·Valor total a pagar
R$5.138,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.000,00· Juros: R$ 53,33 Emolumentos:
R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 25.71

Apontamento: 240229/2013 Sacado:VAlMIRDOS SANTOS Endereço: RUAANTONIO BER·
NARDO SCHMlDT 273 . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89258·800 Cedente: MARECHAL PNEUS
EAUTOCENTER ITDA Sacãdor:- Espécie: DMI : N° TItulo: CF 2057/3 . Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 158,60 . Data para pagamento: 15/03/2013· Valor total a pagar R$235,02
Descrição dos valores: Valor do título: R$158,60 . Juros: R$1,1l Emolumentos: R$ 12,25 . Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$15,46

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de 12/03/2013. Jaraguá do Sul (SCj, 12 demarço de 2013.

Manoel GustavoGriesbachTabeliaoSubstituto
Total de títulos publicados: 22

.{

EDUARDOMONTEClNO

PREÇOS Carne e outro!! produtos terão redução

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2013-FIA
o Prefeito Municipal. Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que lhe são conferi
das pela legislação em vigor. conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, re
solve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado

da Tomada de Preços nO. 02/2013-FIA, Processo de licitação n", 02/2013-FIA,
adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço item, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de prestação de Serviço do Profissional Psicólogo, a fim de

atender o Projeto Oficina de Skate 2013 da Secretaria de Saúde e Assistência So

cial, Projeto do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor de
Assistência Social, do Municipio de Schroeder/SC, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Vencedor: GISELI FÁTIMA ZOZ, inscrita no CPF sob o n° 005.127.819-74.
Valor da proposta vencedora: Sendo 810 horas no valor de R$ 21,00 (vinte e um

reais) à hora, totalizando o valor de R$ 17.010,00 (dezessete mil e dez reais).
Schroeder, 11 de março de 2013.
Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, n03201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: Iicitacao@schroeder.sc·.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Contrato n", OS/2013 - FAS
Processo de licitação nO. 02/2013 - FAS - Modalidade Tomada de Preço nO. 01/2013 - FAS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER. inscrito no CNPJ sob o nO. 83.102.491/0001-

09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO. 3201, no Município de

Schroeder/SC.
Contratada: SOLANGE EMILlA RUFCA, inscrita no CPF sob o nO 849.555.899-87, e por
tadora da carteira de identidade nO. 3.652.285-2-SSP-PR, residente e domiciliada na Rua
Presidente Epítácio Pessoa, nO. 1465, Apartamento 104, bloco 01, Centro, na cidade de

Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina, CEP: 89251-100.
Objeto: contratação do profissional Psicopedagogo, para prestação de serviço a fim de
atender a demanda de atendimento realizado pelo Serviço de Proteção e Atendimento

Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social (CREAS), da Secretariá de Saúde e Assistência Social do Município
de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste
Contrato, como se transcrito fosse.
Valor' do contrato: Sendo 220 horas no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) à hora,
totalizando o valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
Data da Assinatura: 08/03/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, n03201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: Iicitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato do Contrato nO. 01/2013 - FIA

Processo de licitação n°. 02/2013 - FIA - Modalidade Tomada de Preço nO. 02/2013
-FIA
Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n", 3201, no
Município de Schroeder/SC.
Contratada: GISELI FÁTIMA ZOZ, inscrita no CPF sob o n° 005.127.819-74 e 'portadora
da carteira de identidade n", 4.099.678-SSP;SC, residente e domiciliada na Rua Ricardo

Gori, nO 437. Schroeder III, neste Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP:
89275-000.

. .

•

Objeto: contratação de prestação de Serviço do Profissional Psicólogo, a fim de atender

o Projeto Oficina de Skate 2013 da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Projeto do

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor de Assistência Social, do Mu
nicípio de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante
deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: Sendo 810 horas no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) à hora, totali
zando o valor de R$ 17.010,00 (dezessete míl'e dez reais).
Data da Assinatura: 11/03/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
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Serviço público

Casas daCidadania não reabrirão
Unidades foram
fechadas pela atual
administração para
cortes de custo. Novo
modelo será avaliado

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

/\ s cinco Casas da Cidadania

I\:inauguradas em 2012 estão,
'fechadas e, de acordo com a

atual administração de Jaraguá
do Sul, não serão reabertas. As
unidades foram inauguradas
em maio do ano anterior nas
localidades de Garibaldi, Rio
da Luz II, no núcleo urbano de
Santa Luzia, e nos bairros Ne
reu Ramos e Rio da Luz, com a

função de levar àquelas comu
nidades os serviços prestados
pela administração pública na

sede da Prefeitura, como o de

protocolo de documentos, por
exemplo. O projeto de Lei que
previa o orçamento municipal
de 20 13 destinava repasse de R$
_4 mil mensais para a manuten-

ção das cinco estruturas.
De acordo com a chefe de

gabinete da Prefeitura, Fernan
da Klitzke (PT), o serviço pres
tado pelas unidades será leva
do à população de outra forma,
ainda em análise, mas que não

gerará um custo fixo mensal
à- administração. ''A palavra
de ordem neste primeiro mo

mento é economia. ,Queremos
descentralizar os serviços pres
tados pela Prefeitura, mas sem

precisar manter uma estrutura

FOTOS LÚCIO SASSI

FECHADA A unidade que atendia no Bairro Nereu Ramos foi desativada

fixa", explicou. Segundo ela, a
descentralização dos serviços
prestados pelas antigas Casas
da Cidadania acontece por
meio do maior envolvimento
da comunidade com as Asso

cíações de Moradores e das
idas dos secretários munici

pais até os bairros. "� mais
fácil que a Prefeitura vá até o

cidadão", afirmou.
Com exceção do presiden-

Opiniões

Nem todos gostaram
Algunsmoradores dos locais

atendidos pelas Casas' da Cida
dania não concordaram com o

fechamento. E�tre eles está o

aposentado Sirílio Volz, de 71
anos. Residindo em Nereu Ra

mos, ele reclama de precisar ir
até o Centro dê Jaraguá do Sul

para resolver questões burocrá
ticas com a Prefeitura. "Fecha-

o Centro, tudo funcionava aqui
pertinho", reclamou.

Para as moradoras de San-
-

ta Luzia, Marcia Delagnolo, 47
anos, e Lindamir Garvasoni, 46
anos, as estruturas locais eram

o elo mais próximo da Prefei
tura com a comunidade. "Tudo
que soma à comunidade deve
sermantido e as Casas da Cida-

ram uma coisa qu� beneficiava dania eram um exemplo", can
o povo. Não precisávamos ir até cluiu Lindamir.

te da Associação de Morado
res de Santa Luzia, Vilmar
Delagnolo, todos os demais

representantes comunitários'
são favoráveis ao fechamen
to das estruturas porque elas
não possuiriam a autonomia
.necessária para atender as

solicitações dos moradores
locais.

Mas, para Delagnolo, todo
e qualquerbenefício à POPU7

lação é bem-vindo.
"O fechamento foi um re

gresso da administração pú
blica. Temos que oportunizar
cada vez mais serviços à po
pulação e disponibilizar uma
pequena estrutura de obras

para que solicitações pontu-
'

ais sejam atendidas rapida
mente, como' a manutenção
das vias e a limpeza dos acos
tamentos", concluiu.

FACn.mADE Lindamir disse que as Casas da

____ Cidadania aproximavam' comunidade da Prefeitura

"

A palavra de ord�m
neste primeiro
momento é

economia. Queremos
descentralizar os

serviços prestados
pela Prefeitura, mas
sem precisar manter
uma estrutura rIXa.

Fernanda Klitzke,
chefe de gabinete

,

.

Posição
Associações

.

Viampouca
serventia

A presidente da Associa

ção de Moradores da locali
dade de Garibaldi, Leonete
Langa, alega que da forma
como funcionava, a: estrutu

ra não tinha utilidade. "Era
uma estrutura apenas para
anotar os recados. O respon
sável tinha que, repassar os

pedidos para outras pesso
as executarem os serviços",
afirmou. O presidente da

Associação de Moradores da
localidade de Rio Cerro II,
Jurandir Michels, informou
que '98% da comunidade
local não conhecia as Casas
da Cidadania. "Da maneira
como funcionava não tra

zia qualquer benefício para
a população, que nem sabia

que o local existia. A não ser

que outra proposta de aten

dimento seja implantada, o
local pode se manter fecha
do", concluiu.

Tanto Leonete quanto
Michels concordam' com
o presidente do Bairro Rio
da Luz, Hélio da Rosa. -Para

ele, o ideal seria que a Casa
da Cidadania contasse com

uma mini estrutura para re

alização de pequenas obras.
"Elas poderiam até funcio
nar, mas de uma forma que
realmente trouxesse bene
fícios aos moradores e agri
cultores, .que pedem ma

quinário, retroescavadeiras,
roçadores", explicou.
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GuaralDirilD

Ativação da área
industrial émeta

Para iniciar a

implantação de

empresas, imóvel
deve ser dividido
em duas partes

GUARAMIRIM

Natália Trentini

Dentro de um ano e meio, a
área industrial de Guara

mirim deve estar pronta para
receber as primeiras empresas.
Esta é a meta de Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
que já traça projetos para a ex

pansão do local.

o terreno com 167milmetros

quadrados foi adquirido pela'
Prefeitura em 2007, mas nunca

foi regularizado. "Está na Justiça
urn problema de confrontação
com outros terrenos, pois urn

proprietário alega que parte do
terreno é dele", explicou o secre

tario da pasta, Moacir JoséMafra.
Sem prazo para resolver

essa questão, a área deverá ser

dividida em duas partes para
que seja iniciada a implanta
ção de empresas. "Queremos
trabalhar enquanto seguimos
com esse problema na Justiça,
é a melhor solução para a coi
sa não continuar parada", disse
Mafra.

Para melhorar a infraestru
tura rrúnima oferecida no lo

cal, está sendo estudada com a

Celesc a implantação de urna

nova subestação de energia, que
pode ser implantada dentro da

própria área industrial, e am

pliação dos serviços de telefonia
móvel/Esse é um começo, até
mesmo para a futura expansão
da área industrial e criação de
outros espaços para receber as

empresas", destacou o secreta

rio. Segundo ele, nos últimos
dois, meses, 14 empresários
procuraram a secretaria, inte
ressados em se estabelecer em
Guaramirim. A área pode rece

ber entre 12 e 14 empresas.
EDUARDO MONTECINO

PROCURA. SecretárioMoacirMafra disse que empresas querem investir

Conselho vai definirperfil industrial
o perfil das empre�as que

irão se estabelecer na área in
dustrial deverá ser definido pelo
Conselho Desenvolvimento
Econômico. A ideia é abrir es

paço para empresas mais tecno

lógicas, com produtos de maior
valor agregado e que necessitem
de mão de obra especializada.

"Guararnirim ainda não está

preparada para receber empre
sas que gerem grande quan-

tidade de emprego. Falta mão

de obra, mas especialmente é
necessária estrutura urbana
como creches, escola, trans

porte coletivo", afirmou Mafra,
Em evidência pela localização
geográfica, o município ainda
deve desburocratizar o proces
so de implantação de empresas
para atrair os empreendedores.
"Vamos acompanhar, estar em
contato direto para diminuir o

tempo de obtenção de laudos.

Quem quer ganhar dinheiro não
quer perder tempo", destacou o

secretário. Outro fator que deve

gerar investimentos da Prefei
tura é a capacitação. A parceria '

com o Senai deve ser ampliada
e com a inauguração do Centro

de Educação Profissionalizante

(Cedup), o volume de vagas em
cursos profissionalizantes au

mentará aindamais.

Júri

Acusado detentatíva de

homicídio será julgado
Sandro Ferreira Zocchetto,

24 anos, será julgado hoje, pelo
Tribunal do Júri, por tentativa
de homicídio contra um poli
cialmilitar, em fevereiro do ano

passado. Depois de roubar urna
moto em Joinville e praticar ou
tros furtos em residências de Ia
raguá do Sul, Zocchetto foi pre
so pela,Polícia Militar. Dentro
da viatura, algemado, ele con

seguiu fazer sete disparos com
o revólver calibre 22 e dois deles
acertaram a testa de Júlio Cézar

Carvalho, que ficou internado

por sete dias.
Zocchetto é' conhecido no'

Norte catarinense pelas fugas
que empreendeu de presídios
e hospitais. Em junho de 2012,

conseguiu escapar do Presídio
de Ioinville num latão de lixo.

Recapturado, Zocchetto foi le
vado ao Hospital São José da

quela cidade por problemas
pulmonares, mas fugiumesmo
estando algemado e com mar

ca - passo nas pernas, em julho.
O réu também é suspeito de

participar de um assalto a pou
sada em Corupá, em agosto de

2012, com outras três pesso
as. O proprietário reagiu e foi

atingido por dois disparos. Os
assaltantes foram capturados
pela PM na mesma noite, de
pois de longa perseguição e a

colisão do carro roubado em

uma árvore, no Bairro Czer

niewicz, em Iaragua do Sul.

Trânsito'

Acidente deixa ferido
Um motociclista de 33 anos

ficou ferido após ser atingi
do por um Celta, por volta das
llh30 de ontem, na Rua Wal
demar Rau, em Jaraguá do Sul.
Testemunhas relataram que o

veículo, conduzido por uma

mulher de 37 anos, teria cor

tado a frente da Biz, causando
a colisão lateral. O homem foi
encaminhado pelos Bombeiros
ao Hospital São José, com cor

te profundo no pé esquerdo. A
condutora não se feriu.

ATENDIMENTO Condutor da moto sofreu um

corte no pé e foi atendido pelos Bombeiros

Abuso sexual

Vigia é preso pela PM
Foi liberado depois de prestar depoimento, um vigia de 36

anos, acusado de abusar sexualmente de um menino de 14 anos.

O homem trabalhava numa empresa da Rua José Theodoro Ribei
ro, em Jaraguá do Sul, na tarde de domingo, e teria convidado o

adolescente para assistir urn filme. No local, ele teria acariciado
as partes íntimas do menino, que conseguiu fugir e acionou PM.

Violência doméstica

Agressor usa foice
Recebeu alta doHospital São José, o homem de 63 anos que foi ata

cado a golpes de foice pelo gemo, de 40 anos, na noite de sábado, na
Rua Tereza Ferraza, no Bairro TifaMonos, em Jaraguá do Sul. Durante
a discussão, o agressor também teria ferido a esposa, de 38 anos. Ele foi

preso em flagrante pelaPolíciaMilitar por tentativa de homicídio.
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Oampeonato Catarinense

Juventus vê uma luz no fim do túnel
Grupo de vereadores
se compromete a

ajudar em projeto
encaminhado para
primeira votação
na noite de hoje

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Se no domingo o discurso do
Iuventus novamente era de

sesperador, hoje existe uma luz
acesa no fim do túnel. E ela pode
se tornarmais forte após a sessão
de hoje da Câmara Municipal,
quando um projeto de apoio ao

clube irá para aprimeira votação.
A segunda-feira iniciou com

uma reunião entre representan
tes do Tricolor, da Prefeitura e ve

readores. Porém, a conversa no

gabinete do prefeito não evoluiu,
já que, por lei, nenhum órgão pú
blico pode destinar dinheiro a um

time profissional, considerado
como entidade privada, como é o
caso doMoleque Travesso. Um se

gundo encontro foi marcado para
a parte da tarde, na Câmara, en
volvendo apenas os representan
tes do clube e os vereadores. Ficou
acordado o envio de um projeto, a
toque de caixa, para tentar dar um
respiro financeiro ao Iuventus, Se

gundo o vice-presidente jurídico,
RicardoBarrichello, o recurso seria
destinado para a liga Jaraguaense
de Futebol, entidade que possui
todas as certidões negativas para
receber a verba, sendo também
declarada de utilidade pública
municipal. Esta repassaria o valor
ao Iuventus, clube devidamente
associado à entidade, que assim

poderia dar sequênciaem suapar
ticipação no Catarinense.

LÚCIO SASSI'

ESPERANÇA Técnico Pingo reza, enquanto o

presidente Jerri Luft apresenta seus argtÚnentos

Pingo fica
Só na tarde de ontem, o téc

nico Pingo sofreu a sondagem
de quatro clubes, entre eles o

Toledo (PR) e o Avaí. Optou por
permanecer no comando do Iu
ventus, ao menos até domingo,
quando a equipe recebe o Cam
boriú no Estádio João Marcatto.

Uma vitória diante do time
litorâneo praticamente garan
te a permanência do tricolor

jaraguaense na elite do futebol
de Santa Catarina. Porém, não
está descartada a perda de al

guns atletas, devido aos salários
atrasados.

Sobre a derrota para o Me

tropolitano no domingo, Pingo
acredita que fatores externos não
influenciaram o resultado. "Eu
tenho que dar, os parabéns a to

dos esses jogadores", declarou
emocionado.

Pomerodense Futsal Bobsled Copa Tricolor João Pessoa
�

Malta perde Copa Sesc Sallyno gelo Finalno sábado- Roma vence
o Cruz de Malta estreou A2aCopa Sescde Futsal Femí- A jaraguaense SallyMayara Guaranye Barra/Ponte Preta são O Roma Esporte Clube é o
comderrota no Campeonato nino teve início no domingo. Siewerdt da Silva está em os finalistas daCopaTricolor da grande campeão da 1 a Taça
Regional da Liga Pomeroden- São seis equipes na disputa. Elas Lake Placid, nos Estados Barra/Guarany. No sábado, ven- João Pessoa/Nova Geração.
se. Na tarde de domingo, a jogam eptre si na primeira fase, Unidos, compondo a equipe ceram respectivamenteAtlético A conquista veio nas penalí-
equipe de Beethoven Domin-

.

em turno único, passando para .
de bobsled do Brasil na Copa Enec eGrêmio 99, ambos por dades, por 3 a 2, após empate

gues foi superada, em pleno as semifinais as quatromelho- .Arnéríca. Junto com ela estão 1 a O.As partidas foram realiza- sem gols com o Sport Iguaçu
Estádio Eurico Duwe, pelo res. Confira os resultados: Re- Fabiana Santos e Esthefânia Ri- das no campo do Guarany, no no tempo regulamentar. Des-
Botafogo, de Pomerode, por cicla Eventos/Global Pisos 4xO beiro da Costa, A competição é Rio da Luz. A final acontece no taque para o veterano goleiro
2 a 1. Na-próxima rodada, o Nova Geração, Panteras 4x2 a primeira de uma longa série, Grêmio Garibaldi, no próximo Valdemar, que defendeu duas
Malta folga, voltando a atuar Meninas de Ouro e Lion Sport que tem como objetivo classi- sábado, dia 16. Na preliminar, às cobranças. O artilheiro foi o
no dia 23 deste mês, contra o 5x4 Eagles.A próxima rodada ficar o país para as Olimpíadas 14h, Atlético Enec eGrêmio 99 atleta Claudinho Rodrigues,
ÁguaVerde, fora de casa. ocorre no fim de semana. de Inverno-14, em Sochi. jogam pelo terceiro lugar. da Tecnopan, com sete gols.

HENRIQUE PORTOIAVANTE!

TUDO OU NADA Kaiapós (escuro) precisa vencer a
Angerô para chegar na semif"m.aI da competição

.'

Torneio de Verão

Semifinalistas saem na noite de hoje
O 20° Torneio de Verão, o

Aberto de Futsal de Schroeder,
prossegue na noite de hoje,
com três jogos. no Ginásio Al
fredo Pasold, todos com entra

da gratuita.
Às 19h15 tem Baga FC/As

teca/GT Society contra Bau
.

mann, pelo Grupo F. O vence

dor garante a segunda vaga da
chave na semifinal.

A primeira já é do Loes Ma
teriais de Construção, que às
20h15 cumpre tabela contra a

Mecânica Olicar /Funiarte.

Fechando a noite, Kayapós/
Soletex/Global Pisos e Ange
rô/Cruzeiro Futsal jogam às

-21h15, pelo Grupo E. Enquan
to a Kaiapós depende de uma

vitória para se classificar, aArr
gerô se garante com o empate.
Enquanto isso, a Coremaco/
Posto Cídade/Iartec torce da

arquibancada.
Após nove rodadas, o Aber

to de Schroeder apresenta uma
média de 7,8 gols por partida,
com 212 tentos anotados em

vinte e sete jogos disputados.
J 'c.. 1 ! .�'-' �_ t 1 l_ I � •• I .

Xoxo, da Coremaco, é o arti
lheiro isolado do certame, com
onze gols marcados.

à evento é uma é uma pro
moção da Prefeitura de Schro

eder, através da Diretoria de

Esportes, com o patrocínio de
Senai, JKL, CSM, Administra e

Angerô.

Confira os gols da
rodada do Torneio

de Verão amanhã, no
www.ocponline.com.br.

_; tt.
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Negócios da bola

Os bilionários
domundo

esportivo
Ricos e poderosos
se arriscam cada vez
mais na gestão de
equipes profissionais
pelomundo afora

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Muitos bilionários encon

tram no esporte a grande
solução' econômica para ver

seus cofres multiplicarem. Na
prática, a situação pode até re
sultar em prejuízo, mas alguns
nomes comprovam as proba
bilidades positivas. No topo
dos mais ricos está o mexica
no Carlos Slim, com fortuna
avaliada em U$ 73 bilhões. Ele

possui 30% dos direitos econô
micos do Pachuca e Léon, clu
bes de futebol.

Na segunda posição está um
.

indiano apaixonado por críque
te. Mukesh Ambani é dono do
Mumbai Indians e tem fortuna

estimada em U$ 21,5 bilhões.
O terceiro na pesquisa é o rus

so Alisher Usmanov. Segundo
maior acionista do Arsenal, da
Inglaterra; possui em caixa cer

ca de U$ 17,6 bilhões.
Em quarto, estámais um in

diana. Dono de parte dos direi
tos da equipe do Queens Park

Rangers, da Inglaterra, Laksh
mi Mittal possui fortuna de U$
16,5 bilhões. Responsável pelo
sucesso do Shakhtar Donetsk,
o ucraniano Rihat Akhmetov

ocupa o quinto lugar com U$
15,4 bilhões. Desde 1990, o em

presário geri a equipe e já con

seguiu resultados expressivos
na Champions.

Dono do Seattle Seahawks

(NFL) e do Portland Trail Ela
zers (NBA) o empresário norte
americano Paul Allen está na

sexta posição com estimativa
de U$ 15 bilhões. A única mu

lher na lista dos mais ricos é a

russa Margarita Louis Dreyfus,
dona do Olympique Marseille,
com estimativa de U$ 6 bilhões.

DMJLGAÇÃO

ÚNICA Aventureira, russaMargarita Dreyfus
comanda o tradicional Olympique Marseille

Tênis

Bruno Soares vence nos EUA
Em boa sequência, Bruno

Soares e o austríaco Peya vence
ram o francês Simon e o holan
dês Haase, na estreia do Master
de Indian Wells. Nas oitavas
de final, a dupla vai encarar os

espanhóis Marcel Granollers e

Marc López. Nesta temporada,
o brasileiro já foi campeão em

Auckland e no Brasil. Ao lado
do austríaco, Soares forma a

sextamelhor dupla do ranking.

Avante!
Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Breakers 10
Amanhã, aAssociação
Jaraguaense de Futebol
Americano completa
dez anos de atividades.
Para quem não sabe,
essa é a entidade por
detrás damarca Iaraguã
Breakers. Sei que eles
estão programando
uma série de eventos

para comemorar a data.
Inclusive gravaram um

vídeo no JoãoMarcatto e

será divulgado em breve.

ProtissionalislDo

I

Feliz da equipe que tiver dinheiro para bancar a
contratação do técnico Pingo. Apesar de pragmático

em alguns pontos (quase um TOC), está semostrando um

profissional de primeira linha e umHomem fora de série.
Para quem ainda não viu, aconselho a assistir a entrevista
dele após o jogo contra oMetropolitano. Está disponível
no nosso portal. Impossível não se emocionar com sua

comoção quanto à situação vivida pelos atletas.

Engenheiros
o que tem de 'Engenheiro
deObra Pronta'

aparecendo para opinar
sobre a situação do
Juventus é uma coisa

inexplicável. Agora todos
têm opinião formada
a respeito. Também
apresentam soluções
para o problema.Aívem
a pergunta: onde estavam
meses atrás, quando a

bomba relógio foi armada?

Malta
Bons tempos
Eu e o amigo Rodrigo
Floriani rimosmuito na

compania do Sr. Dorival

Lange. Foi na final da "

Copa João Pessoa. Do
alto de seus 74 anos bem

vividos, Dori nos contou
muitos 'causas' do futebol
amador das antigas. Entre

.

as curiosidades, o fato de
que ele não dava dinheiro
aos atletas. Muitas vezes
o 'cachê' era pagá em
carteiras de cigarro.

Lutas

Pezão focado

no cinturão
Após perder para o norte

americano Cain Velasquez
em 2012, Pezão está se pre
parando para a revanche e

espera conquistar o cinturão
dos pesos-pesados do UFC.

Para isso, os treinos continu
am os mesmos, mas a men
talidade modificou. "Tênho

várias motivações para ven

cer nesta luta", comentou o

brasileiro. O duelo ocorre no

dia 25 de maio, em LasVegas.

Futebol

Huertas

versusMessi
Se no futebol o destaque do

Barcelona é o argentino Mes

si, no basquete esta respon
sabilidade é de um brasileiro.

Cestinha, Marcelinho Huertas
comandou a vitória do Barça '

contra o CB Canarias por 89 a

81, no Campeonato Espanhol.
O armador contabilizou 22

pontos no jogo. "Consegui um
grande aproveitamento, mas

o importante mesmo foi o re

sultado", comentou.

Gostei de ver a reforma
realizada no Estádio
Eurico Duwe. Se já era o
melhor palco do nosso
futebol amador, agora
abriu quilômetros de
vantagens. Está tudo
pintado, portões e guarda
corpos trocados, o campo .

recebeu a devida atenção
e omemorial agora está

junto ao Salão Social.
Voltamos ao assunto...

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME

EXTRATO DO EDITALW 001/2013/FME, INSCRiÇÕES PARA0 PROGRAMA DE BOLSA

ATLETA MUNICIPAL 2013, A Fundação Municipal de Esportes, por meio da Comissão da

Bolsa Atleta nomeada pela Portaria n. 384/2013, torna público que, no período de 12 a 22 de

março de 2013, estarão abertas as inscrições para o programa de bolsa atleta municipal, O
edital na íntegra está disponível no site wwwfrnejaraquadosul.corn.br. Outras informações
poderão ser obtidas com a Coordenadoria de Núcleos Esportivos, fone (47) 3370-9797,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

-

A ACREVI - Agência de Crédito do Vale do Itapocu, pelo presente edital,
convoca todos os seus associados para Assembléía Geral Ordinária, que
realizar-se-á no dia 27 de Março de 2013 às 17 horas em primeira convocação
ou às 17 horas e 30 min em segunda convocação, com qualquer numero
de associados presentes na forma estatutária, tendo corno local a Avenida

Marechal Deodoro da Fonseca, número 776, sala 01, centro, na cidade de

Jaraguá do Sul, SC para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1, EXAMINAR E VOTAR O RELATÓRIO ANUAL DA ACREVI, O BALANÇO
ANUAL AS CONTAS DE RECEITAS' E DESPESAS, ACOMPANHADAS

DO PARECER DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA EXTERNA,
ENCERRADAS EM 31/12/2012;
2, APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2012;

Valério Junkes
Presidente

Jaraguá do Sul (SC), 12 de Março de 2013

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2013-FAS
O Prefeito Munir.ipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pela legislação ern vigor, conforme a Lei Federal na, 8,666/93 e suas

alterações posteriores, Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de '

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços na, 01/2013-FAS, Processo de licitação nO,

02/2013-FAS, adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por
ter apresentado o rnenor preço item, deterrninando que seja dada ciência aos

participantes:
Objeto: contratação do profissional P'sicopedagogo, para prestação de serviço
a firn de atender a demanda de atendimento realizado pelo Serviço de Proteção
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, do Centro de

Referência Especializado de Assistêncía Social (CREAS), da Secretaria de Saúde

e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse,

Vencedor: SOLANGE EMILlA RUFCA, inscrita no CPF sob o no 849,555,899-87.
Valor da proposta vencedora: Sendo 220 horas no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco

reais) à hora, totalizando o valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reaisj.c;
Schroeder. 08 de março de 2013,

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal
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Entidade socia

RedeFeminina elege novapresidente
Maria Santin Camello
diz que projeto mais

importante da gestão
é a construção de
uma nova sede

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

/\ Rede Feminina de Combate
I\.ao Câncer de Jaraguá do Sul

elegeu a nova presidente da en
tidade. Maria Santin Camello,
também conhecida por "Nina",
já trabalhou como bancária, foi
vice-presidente da rede e tam

bém atuou na área social. Em
setembro do ano passado, ela
recebeu a indicação ao cargo
e venceu a votação. Nina assu

miu no último dia 5, pela pri
meira vez, a liderança.

''Ainda não caiu a ficha. No
meu primeiro dia estava presen
te a minha família e também os

funcionários, foi emocionante",
contou. Há poucos dias no car-

. go, Nina está trabalhando na

..

EDUARDO MONTECINO

_ A

COMANDO Maria preside a entidade que em 2012 realizou 4,4 mil exames

divulgação do primeiro even

to da gestão, a Tarde Cor-de

Rosa, que acontecerá no dia
8 de maio, no Clube Atlético

Baependi. Também está sen

do vendidà uma rifa, no valor
de R$ 5, que será sorteada no

evento. O prêmio para o pri
meiro lugar é material para
banheiro no valor de R$ 2.492.

De acordo com a presi
dente, o dinheiro arrecadado
com as rifas e eventos ajudam
a manter a instituição. Outra
parte da verba é repassada
pela Prefeitura. Atualmente,
trabalham na rede 60 volun
tárias fixas, 40 voluntárias
eventuais, oito funcionários e

três pessoas contratadas.

Algumas das funções de

liderança na Rede Feminina
consistem na continuação
dos trabalhos da diretoria
anterior e na divulgação da

importância do exame pre
ventivo. Camello afirma que
o maior objetivo para os pró-

Projeção

A RÁDIQ QUE
BATE A AUDIENCIA .

ximos dois anos é a construção
da nova sede da entidade, no
bairro Nova Brasília.

O terreno foi adquirido na
..

gestão de Rozanda Balestrin, no
ano passado. A necessidade de
mais salas e o difícil acesso à atu
al sede foram os principaismoti
vos da mudança. "Existem casos

de mulheres que deixam de vir à
rede porque não têm condições
de subir as escadas, por esta

rem com problemas de saúde.
A entrada também é difícil por
causa do trânsito", explicou. Na
nova sede haverá elevador, mais
salas de atendimento, bazar, au
ditório e o estacionamento será
maior. A presidente ressalta que
agora busca parcerias para ini
ciar a obra. A Rede Feminina
atua em Iaraguá do Sul desde
1987, com assistência psico
lógica, fisioterapia, terapia de
Reike e exames

-

preventivos.
Em 2012, foram realizados

4.422 exames preventivos de
colo de útero e de mama. Em

janeiro, foram 118 atendimen
tos e, em fevereiro, 475.
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