
Futebol
.

Torcedores do Iuve
ajudam jogadores
Sensibilizados com a

péssima situação financeira
do clube, grupo busca
recursos através de doações
da comunidade para pagar
os atletas. Página 18

In.vestinletno

Estação do Samae .

depende do PAC 2

Orçada inicialmente em

R$ 35 milhões, a estrutura terá
capacidade para beneficiar
até mil litros de água por
segundo. Projeto está sendo
elaborado. Página 6

Comunicado
Com pesar, inforniaInos
o falecimento de Sissi

Werningbaus, esposa
do empresárioMartin

Wérningííaus.

Sociedade

Jantar com sabores
da comida italiana
Tradicional evento está marcado

para as 20h, na sede do Círculo
� Italiano, no BairroVila Nova.

Os ingressos estão sendo
.

vendidos apenas com reserva

antecipada.Valores são de R$ 20
(adultos) e R$ 15 (crianças) .

•

Entidade
Associação Comercial
de�Guaram.iriID está
com nová presidência.
Lourival Karsten,
Mercado, página 2

LÚCIOSASSI
,------�--- --,

I ��'9,;.Rnl
:��:
I I

: Troféus e Medalhas:
:. �?-n;-:� .

:Na espera
as melhorias

Três rodovias estaduais, entre elas a
SC-IOS (foto), têm trechos eontemplades

pelo Pacto par Santa Catarina para
receber investimentos na recuperação da
pavimentação ásfáItica e revitalizações.

.

Página6

.IPTU

Prefeitura
estuda isenção
doímposto
Procuradoria. de Jaraguá do Sul

avalia a possibilidade de cancelar a .

cobrança aos donos de imóveis
interditados pela Defesa Civil.

Página4
II
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Lourival Karsten

Olho Fatal
Uma das mais ativas

confecções de nossa
região, instalada no Jaraguá
Esquerdo, comemora hoje
16 anos de atividades.

Acijs/Apevi
Uma dasmais ativasA

agenda da reunião plenária
dapróxima segunda-feira,
dia 25, terá palestra com a

economista do Departamento
de Pesquisas e Estudos
Econômicos do Bradesco,
FabianaD'Atria. O tema

será "EconomiaBrasileira e

Mundial-O que esperar para
2013". Também acontecerá

apresentação e debate em
tomo da lei 12.619/12, que
regulamenta a profissão de

Motorista, pelo Núcleo das

TransportadorasAcijs-Apevi.
No espaço dasmarcas, a

presença da Cosmos Turismo,
l!I11a dasmais significativas
empresas deste setor de

serviços. A reunião é aberta
a todos os empresários e ao

público em'geral.

Duas Rodas
Esta empresa baseia grande
parte de sua estratégia
comercial num profundo
envolvimento com o

negócio de seus clientes,
para quem, mais do que
produtos, fornece soluções
para problemas técnicos. O
departamento da empresa
que cuida desta questão
acaba de receber uma planta
piloto deUHT /HTST, que
permitirá a visita de técnicos
de clientes do setor de sucos,
bebidas de soja, isotônicos,
bebidas lácteas, maionese
e molhos, entre outros,
que poderão desenvolver e
testar novos produtos com a

certeza de que os parâmetros
estabelecidos poderão

.

ser replicados em suas

instalações industriais. Isto é
irmuito além do esperado.

FotogT�fia
�igital
Nos próximos dias 16 a 20

. de abril, acontece urna nova
qualificação promovida pela
Apevi, com o objetivo de
capacitarpessoas para utilizar
melhor esta importante
ferramenta de trabalho. o.
instrutor será o renomado

fotógrafo Flavio Ueta.

Mercad
lkarsten@netW1o.com.br

Varejo
Oindicador da BoaVista - adminis

tradora do SCPC - considera omo
vimento do varejo no período de um
ano e,'nos 12 meses demarço �O12 a fe
vereiro 2013, o segmento de Supermer
cado, Alimentos e Bebidas teve alta de

7,8% e o de Combustíveis e Lubrífican
tes cresceu 7,0%. Outros segmentos, no
entanto, não tiveram urn desempenho
tão bom. No comparativo de fevereiro

em relação a janeiro, o indicador apre
sentou recuo em diversos segmentos.

FGTS
Grande fonte de recursos para os programas de habitações populares,

- este fundo já acumula um superávit de R$ 6,4 bilhões nos dois primeiros
meses do ano, engordando ainda mais os R$ 325,5 bilhões que estavam

depositados nestas contas no final do ano passado. Esta é uma "poupança
forçada", alimentada enquanto os empregos estiverem em alta, mas que
corre sérios riscos quando aumenta o desemprego.

LÚCIOSASSI

Guaramirim
O empresário Laurico Caviquioli (D) assumiu, ontem à

noite, a presidência daAssociação Comercial e Industrial
de Guaramirím (A:ciag). Ele ocupa o lugar de Carlos
Hugo Dequêch. Entre as metas está a continuidade dos
trabalhos de fortalecimento da classe na cidade, o apoio
para a concretização dasmelhorias na infraestrutura do

município, principalmente da BR-280, a fim de servir
de vetor para estímulo de desenvolvimento. Além disso,
quer contribuir para a qualificação damão de obra local,
com o objetivo de oportunizarmelhores condições de
trabalho e renda para a comunidade local,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GÉRAl ORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
a ser realizada no dia 23 de abril de 2013, às 16 horas, na sua sede social a Av. Prefeito Waldemar

Grubba, 3.300, nesta Cidade e Estado a fim de deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: 1.

Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório

da Auditoria Externa, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao exercicio social

encerrado em 31/12/2012. 2. Destinação do Lucro Líquido do exercício e a ratificação da distribuição de

Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio conforme deliberações tomadas nas reuniões do Conselho

de Administração. 3. Fixação da remuneração anual global dos administradores. 4. Eleição dos membros

do Conselho Fiscal. 5. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. 6. Aprovação dos

jornais para publicação dos atos legais. Informações adicionais: Documentos - Todos os documentos e

informações necessárias ao exercido do direito de voto pelos acionistas, em especial as propostas da
administração quanto às matérias a serem deliberadas encontram-se à disposição na página da Comissão

de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&F/BOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia
(vvww.weg.net), na internet. Procuradores - Os acionistas podem se fazer representar por procurador
constituído a menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administrador da Companhia ou advogado, e
a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei nO 6.404176 e na Instrução CVM nO 481/2009.

Jaraçuà do Sul (SC), 20 de março de 2013. DÉCIO DA SILVA· Presidente do Conselho de Administração

www.ocponltne.com.br
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Empregos
Apesar do "píbinho", o país continua gerando
empregos, ainda que em ritmo mais lento. Em
fevereiro deste ano, segundo o Caged, foram
123.446'vagas contra 150.600 em fevereiro do
ano passado, uma queda de 18,03%. Grande

parte desta dinâmica pode ser explicada
pelo incremento nos setores de consumo e

serviços, que pouco têm avançado em relação
a um aumento na produtividade. Com a

redução no ritmo de criação de empregos,
apesar do aumento nos salários médios, as
centrais já voltam a se movimentar em favor
da redução na carga horária.

LOTERIAS
LOTOMANIA
SORTEIO N° 1333
05 . 21 - 24 . 26 . 34
44 . 48 . 51 . 55 . 58
71 . 73 - 75 . 76 . 78
81 ·86 - 88 . 92 - 97

LOTERIA FEDERAL

ElITRAÇÃO N° 04746
1° '67.241 250.000,00
2° 64.893 17.100,00
3° 03.758 16.600,00
4° 65.705 16.100,00
5°· 14.734 15.200,00

MEGASENA
SORTEIO N° 1478
10 . 27 . 37 . 40 . 47 . 55

QUINA
SORTEIO N° 3148
24·47·68 - 73 - 74

WEGS.A.
GRUPO WEG I COMPANHIA ABERTA I CNPJ SOB NR. 84 429 695/0001-11

AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300 •

JARAGUÁ DO SUL· SANTA CATARINA

EUA ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA

Afiliada a Assocíaçâodcs Bombeiros Voluntários
no Estado de Santa Catarina- ABVESC

Integrada a O'rganização dos Bombeiros Americanos- O.B.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS
VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS),
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 21 do Estatuto

Social, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais

para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia

03 de Abril de 2013 (quarta-feira), na Casa da Juventude Diego Petry, ás
19hsOOmin em primeira convocação, com a presença de no minimo, 50%
(cinqüenta por cento) dos associados com direito a voto e-caso não atingido
o quórum, a Assembléia será realizada na mesma data e local, às 19hs30min
com a presença de qualquer número de associados, com direito a voto, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- Apreciação .do balanço anual e demonstrações financeiras (2012),
apresentado pela Diretoria Executiva (Artigo 21, "g", II, do Estatuto).
Massaranduba, 19 de Março de 2013.

Embora pareça distante, o problema com o orçamento
damaior economia do mundo também tem efeitos sobre
nós. Por isto, é uma boa notícia a aprovação pelo Senado
demedidas que empurram o problema para setembro
deste ano. Embora amedida ainda tenha de voltar para a

.

Câmara dos Deputados, já é urn avanço que mostra que a

oposição já descobriu que o seu discurso está vencido.

Sthemart.
IDIOMAS lone
o jeito inteligente de aprender irigiêsC : (47) 3371·7665

www.thesmarloneidiomas.com.br
alendimento@lhesmarloneidiomas.com.br 1II1II Ihesmarloneidiomas

Fabiano Spézia - Presidente
Humberto Romeo Schmidt - Secretário
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Editorial

1\gua em eonstante presetvação
,

/\ s ações de preservação para evitar que a água
I\.se torne um bem raro no futuro devem 'ser prio
rizadas constantemente pelos órgãos públicos e

população. Não é de hoje que os rios e mananciais
são maltratados por ações humanas que causaram
alertas sobre a disponibilidade desses recursos

para as próximas gerações.
A região do Vale do Itapocu é privilegiada por ser

uma fonte de abundância de água para atender mo
radores, indústrias e agricultura. Nos últimos anos,
houve avanços na conscientização da importância da
preservação. Grandes e médias empresas investiram

gastos haverá no tratamento para o fornecimento.
humano. Além disso, há projetos para a ampliação

.

da rede de esgotos. A falta de saneamento básico,
na maioria dos municípios, é um dos principais
problemas da poluição nos rios e córregos.

.

'A educação também é uma ferramenta impor
tante na formação de uma população mais cons
ciente, crítica e exigente, para que esse bem seja
preservado. Essa semana, o Samae de Iaraguá do

,

Sul anunciou o retorno do programa de educação
sobre o uso da água nas escolas. É umaboa arma

para que o futuro não seja seco.
'

Essa semana, o Samae de Jaraguá do

Sul anunciou o retorno do programa de

educação sobre o uso da� nas escolas.

recursos para cumprir com as legislações ambientais.
As prefeituras, através das autarquias que ge

renciam o tratamento de água, também começa
ram a trabalhar gestões para reduzir os danos am
bientais. Quanto mais a água estiver pura, menos

Charge

Do leitor

Os olhos da Justiça '

Themis, a deusa grega da Jus-
1 tiça, sem venda, era símbolo
da ordem e do Direito divino, por
isso, consideravam-na a Deusa
da Justiça. A venda foi invenção
de artistas alemães que, por iro-'

nia, retiraram-lhe a visão. A faixa
cobrindo-lhe os olhos significa
va imparcialidade: ela não via

diferença entre as partes, fossem
ricos ou pobres, poderosos ou

humildes. Suas decisões, justas
e prudentes, não eram funda
mentadas senão na sabedoria
das leis. Mas não é essa a Justiça
que eu vejo. Vivo perante uma

Justiça que ouve falar de injus
tiças, mas, por ser cega, não as

vê, condena-se pela sua própria
limitação. Uma Justiça que quer
julgar, mas não pode. Essa não
é a 'minha Justiça. Minha Justiça
não é cega. É uma Lady Justice
de olhos abertos, ágil, acessível,
altiva, democrática e efetiva.
Tirando-lhe a venda, eu a liberto
para que possa ver. Por não ser

necessário ser cega para fazer

justiça, ela vê a impunidade, a

pobreza, o choro, o sofrimen

to, a tortura, os gritos de dor e a

desesperança dos necessitados

que lhe batem à porta. E conhe

ce, com seus olhos espertos, de
onde partem os gritos e as lamú

rias, o lugar das injustiças, onde
mora o desespero. Mas não só
vê e conhece. Age. A minha, é

, uma Justiça que reclama, chora,
grita e sofre. Uma lustíça que se

emociona. E de seus olhos ver
tem lágrimas, não por ser cega,
mas pela angústia de não poder
ser mais justa. Maravilho-me ao

admirá-la sem venda, pois não

podemos admitir uma justiça,
como tradicionalmente se repre
senta, marcada pelo cruel estig
ma da cegueira. Em nossa luta

pelo direito, devemos arrancar

esta venda e, inspirados na be
leza de seus olhos, praticar uma
justiça verdadeiramente, social,
aplicada equilibradamente, por
uma sociedade que a respeita.

AIUiana Spíndola,
llcadêmica de Direito

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prate
Os' canalhas

T i nos jornais que uma funcionária de um hospital,
hanalha, batia o ponto em nome de outros funcio
nários, igualmente canalhas, mas que só o fazia por
medo de ser demitida, pois ela tinha sido ameaçada
de demissão caso não entrasse no esquema. Eu gosta
ria de ouvir os canalhas dizer isso naminha delegacia,
ah, eles iam precisam de médico depois da "conversa".
Claro que os prejuízos financeiros resultantes desse
crime hediondo recaem sobre a população trabalha
dora e mais ainda sobre os pobres, os que precisam
de atendimento médico da área pública. Mas vamos
admitir que a história seja verdadeira, vamos.

O .que deve ficar bem claro dessa história é que
jamais um funcionário deve fazer qualquer tipo de
ação suja, desleal, sob "encomenda" do chefe. Sejam
quais forem as consequências. No caso dos jorna
listas, por exemplo, jamais ser boca alugada, dizer o
que os chefões querem ouvir oumandaram dizer. Ja
mais jogar o jogo de interesses desonestos e pessoais.
Vale para todos, em todos os lugares. E digo isso em

razão de ter acabado de saber de uma denúncia feita
.

por uma ex-bailarina do Bolshoi, o da Rússia.
Abailarina contou que a direção do teatro viviapro

movendo festas e oferecendo jantares a "bacanas", gen
te "graúda" mas estúpida, boçal, gente que faz qualquer
negócio. Disse a ex-bailarina que as garotas eram avisa
das que depois do jantarhaveria encontros sexuais, que
elas se preparassem. .. _ E se eume negar?Perguntavam.
Será demitida, era a resposta. Vamos admitir que isso

seja verdade, mas a verdade vai só até aí. Aceitar ou não
as orgias depende só da pessoa. Se ela aceitar, paciên
cia, é uma pessoa sem respeito, sem valormoral, uma
lata de lixo que anda e fala. Aliás, essas propostas inde
centes acontecem em muitas e muitas empresas, em
todos os lugares, em todas as instituições, em todas, eu
disse. Mas que fique claro, aceitar é perder-se; negar-se
é viver e crescer.A pessoa decide fazer-se lixo ou gente.

Livros
Fiquei sabendo, num blog altamente sério, que

livros "didáticos" imundos circulam por vários

colégios, muitos deles privados, no Rio Grande
do SuL Livros que amaldiçoam o capitalismo e os

capitalistas, que ardem a língua contra donos de
terras e mil outras baboseiras cuja origem é bem
sabida ... Quer dizer, envenenam a juventude mas

não dizem a ela que sem o emprego, o emprega
dor, o empreendedor, o lojista, o investidor, não há
emprego, liberdade, capital circulante, crescimen
to, liberdade, ordem e progresso. Isso os canalhas
._ bem conhecidos - não dizem. Esperem, esperem
um pouco e vão ver o que é bom ...

Elas
A mulher, diz o jornal, levou uma sova de laço

do vagabundo que lhe seria o marido, foi à delega
cia, registrou a queixa, mas não a confirmou mais
tarde e acabou sendo morta pelo vagabundo. Outra
mulher, em estágio de separação, aceitou ir ao mo
tel com o marido para "discutir" a relação ou quem
sabe "acertar-se" com ele. Foi assassinada sobre a

cama. Mas nesse caso, o vagabundo teve brio, ma
tou-se. Quantas e quantasmulheres vão morrer nas
mãos dos "impotentes" com quem elas vivem hoje
e sabem que eles'não valem nada? E adianta avisar? .

Falta dizer
Cuidado. Você'vê um produto por, digamos, R$

5,20 numa gôndola do supermercado, gosta do pre
ço, pega e leva. Ao passarno caixa, não se dá conta de

que foi registrado R$ 8,20. Está acontecendo emmui
tos supermercados do Brasil, denunciam os jornais. E
como "ninguém" confere o preço de item por item, o
que passar, passou. Mas se alguém reclamar, eles cor
rigem "rapidinho", sem piar. Depois falam em ética.

.

Fale conosco

.W
DESDE 1919
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Bens em situação de risco

Prefeitura estuda

isenção de IPTU
Procuradoria avalia a possibilidade ,de
cancelar a cobrança de imóveis interditados'

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

Verônica Lemus

/\ Prefeitura de Jaraguá do Sul
I\estuda a possibilidade de
isentar do pagamento do IPTU
os donos dos imóveis interdita
dos pela Defesa Civil devido aos

riscos aos moradores. O assunto

foi levantado na Câmara deVere
adores pelo parlamentar Jair Pe- .

dri (PSDB).Na última terça-feira,
a líder de governo, _Natália Petry
(PMDB), apresentou a posição
do Executivo sobre a questão,

De acordo com o prefeito
Dieter Ianssen, a procuradoria
do município avalia as formas
de como' essa isenção pode
acontecer e se realmente exis-

te uma possibilidade legal para
isso. "Talvez, dependendo do
tamanho do imóvel, se apenas"..

.

uma parte for tombada, podena
se isentar essa parte. Mas isso
está sendo analisado. A atual ad
ministração entende que é difí
cil para quem paga o imposto.e
não ocupa o imóvel", diz Dieter.

Juntamente com o estudo,
a Defesa Civil também realiza
o trabalho de reavaliação dos
imóveis interditados. Hoje, eles
chegam a aproximadamente
500 no município. Segundo o

secretário da Defesa Civil, Mar
celo Prochnow, desde o ano

passado, quando o trabalho
começou, foram liberados para
a reocupação dos moradores

cerca de 80 imóveis que haviam
sido considerados de risco pela
equipe técnica. "A gente está

fazendo essas reavaliações aos

poucos, pois a demanda é gran
de. A cada semana, três a qua
tro novos imóveis entram na

lista", disse o secretário. Ele in
formou ainda que a equipe tem
'dado preferência aos imóveis
fora das áreas de alto risco, pois
provavelmente essas residên
cias não poderão ser libéradas.

No ano passado, a proposta
de isenção do pagamento de
IPTU sobre os imóveis interdi

tados, de autoria do vereador

José de Ávila (PSD), chegou a

ser aprovada na Câmara, mas o
texto foi vetado pela ex-prefei
ta Cecília Konell (PSD) já que o

Legislativo não pode apresen
tar projetos que tratem de des

pesas do Executivo.

VAZIA Moradia interditada pela Defesa Civil·no
Bairro Jaraguá.Esquerdo não pode ser ocupada'

Icru;t·'�itiFl!t·�§(·II�[9;Ji=t-;·1
lUTA PRINCIPAL PESO MÉDIO 5 ROUNOS

���JARAGUÁl SABADO 18 DE MAIO
EXCLUSIVO' NO����
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Comissões
Juíza Candida Brugnoli
solicitou aoMinistério
Público parecer sobre
mandado de segurança
impetrado pelo vereador
Jair Pedri (PSDB), que
reivindica a anulação da

eleição das comissões da
Câmara de Vereadores.

Convergência
Com a presença de

deputados estaduais e
integrantes da bancada
federal emBrasília, a
Federação das Indústrias
(Fiesc) lançou ontem a

edição 2013 daAgenda
Legislativa da Indústria, A
5a edição do documento
apresenta 34 projetos em
tramitação riaAssembleia
que são de interesse do setor.

Nova sede
Presidente da Câmara
deVereadores, José de
Ávila (PSD), confirma
a contratação de uma

i. empresa para elaboração
de um diagnóstico
que deve apontaras

, necessidades de estrutura f

física da Casa para os

próximos 20,30 anos, e

também as característícas
de um terreno ideal. O

projeto custáráR$ 6mil. A

intenção é de que a nova

sede seja construída na
Vila Nova, comporte 19

vereadores, salas para
as comissões, plenário
maior, entre outros.

Novas cadeiras
Emenda propondo
aumento do número
de vereadores em
Jaraguá do Sul deve
ser apresentada ainda
neste ano. As propostas
avaliadas preveern duas

possibilidades: passar
de 11 para 15 cadeiras,
ou até mesmo para 19.
Dessa vez, a questão será
fechada entre os partidos.

Bom vizinho

Quem pareceu estar
em casa na convenção
do PSDB foi o vereador
JeffersonOliveira (PSD). O
parlamentar tambémesteve

emFlorianópolis nesta
semana, mas não conseguiu
falar com presidente da
sigla, GelsonMerísio, sobre

. a comissão provisória
em Jaraguá do Sul.

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Patricia Moraes

Justiça Eleitoral
Está marcada para esta tarde,
no Fórum de Guaramirim,
audiência que deve definir sobre a

procedência ou não da denúncia
feita por Odenir Deretti (PP) e

Dávio Leu Júnior (DEM) contra
o prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke (PSDB).
A acusação pede a cassação do
mandato de Reinke por suposto
abuso de poder econômico
durante as eleições de 2012, com
a distribuição de macadame.

Segundo a denúncia, o programa
foi implantado ilegalmente em
ano eleitoral, mesmo sem previsão
orçamentária.

A saúde na UTI

Oproblema é maior do que a gente _
to revela uma falha que atinge todas as

imaginava". É assim que o médico cidades brasileiras: a administração de

ginecologista, e vice-prefeito de Guara

mirim, Paulo Veloso (PSDB), descreve
a situação da saúde no município. Se

gundo ele, a prioridade deve ser volta
da aos atendimentos de emergência e

urgência e não às consultas nos postos
de saúde que, claro, também merecem

atenção, Levantamento feito pela Pre

feituramostra que há umamédia de 700

pessoas aguardando por cirurgia de di
versas especialidades. Sobre esta ques
tão, um grande problema. O baixo preço
repassado pelo SUS para os médicos e

os hospitais realizarem o procedimen-

Na tribuna
Presidente da Câmara deVereadores,
IosédeAvíla (PSD), deve convidar o
presidente do Ipplan, Benyamin Fard,
par apresentar aos parlamentares o
projeto JaraguáAtiva.

Bico manso
"Nas vezes em que o partido fechou
questão, ele sempre seguiu as

decisões". Afirmação da ex-presidente
do PSDB, Isaura Silveira, que no
discurso de despedida agradeceu ao
vereadorAdernarWinter, revelando
que o recordista de mandatos não é
tão rebelde como se imagina.

Melhorias
Acompanhados por vereadores de
Guaramirim, deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB) apresentou
ao secretário de Educação, Eduardo
Deschamps, reivindicações de
melhorias nas escolas do município.
Entre elas, que a quadra de esportes
da EscolaAlfredo Zimmermann, seja
fechada, e também para que a reforma
da Lauro Zimmerinann, em obras há

quatro anos, enfim, seja finalizada.

Orientação
PolíciaMilitar está, 'por enquanto,
apenas orientando osmotoristas
sobre o sistema de faixas na área
central da cidade. Porém, dentro de
15 dias, quem não respeitar as novás
normas vai sentir amulta no bolso.
Os ciclistas reclamam, e com razão,
da falta de sensibilidade e educação
dosmotoristas, que continuam
estacionando em local proibido.

um país chamado Brasil.A começar pela
divisão Injusta de recursos, com aUnião
abocanhando 60% de tudo que é arre- -

cadado, o Estado 25%, e os municípios
ficando com apenas 15%. ParaVeloso, o
aumento do percentual de investimento
obrigatório da União na Saúde, de.6%
para 10%, deve desafogar um pouco o

sistema, porém, é preciso também uma

mudança cultural dos próprios pacien
tes. Sobre estes e outros temas como

planejamento familiar, aborto, e nepo
tismo, veja entrevista completa no www.
ocponline.com.br.

.

Manutenção
Segundo o presidente do Sinsep,
Luiz Ortiz, o sindicato arrecada
através de contribuições dos
servidores municipais R$ 34 mil ao
mês,que pagam salários de sete

colaboradores, manutenção da
estrutura e outras despesas.

Caropreso
Durante convenção do PSDB, na noite de quarta-feira, Vicente
Caropreso fez questão de exibir um broche da década de 1990
simbolizando seu mandato como deputado federal. Depois
disso, ainda tirou do bolso outro com a inscrição de Mário

Covas, ex-governador de São Paulo.falecido em 2001. "Foi ele

que me inspirou a entrar na política", contou o tucano.

Faltou conversa
A Prefeitura de Jaraguá do Sul deixou de fornecer fralda geriátrica para cerca de 80

pessoas porque a Secretaria de Saúde e a de Assistência Social não entraram em

acordo sobre quem deveria ficar com a responsabilidade. Enquanto não entram
em consenso, os idosos que precisam da assistência ficam sem o benefício.

.
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Nova estação espera verbas do PAC
Se for aprovado pelo governo federal, projeto
de R$ 35 milhões será finalizado em três anos

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Se nenhum investimento for re
alizado nos próximos 24 ou 36

meses, a constatação da equipe
técnica do ServiçoAutônomoMu
nicipal de Água e Esgoto (Samae)
é de que em dois ou três anos, fal
tará água nos bairros mais altos e

mais afastados dos reservatórios
de distribuição de água de Iara
guá do Sul. Atualmente o Samae

consegue tratar 460 litros de água
por segundo e pretende mais do

que dobrar essa capacidade. An
tecedendo futuros problemas que
poderão surgir com o aumento

populacional e com possíveis alte
rações na portaria que versa sobre
a qualidade da água destinada ao

consumidor final, o Samae projeta
a construção da Estação de Trata
mento deÁgua (ETAÁguaVerde).

Orçada inicialmente em R$ 35
milhões, a estrutura terá capaci
dade para beneficiar até mil litros
de água por segundo. Para viabili
zar a obra, illll projeto está sendo
elaborado para captação de recur
sos do Programa deAceleração do
Crescimento (pAC 2), por inter
médio do Ministério das Cidades.
A previsão é de que o projeto seja
concluído em 2013 e que as obras
iniciem em 2014. Segundo o dire
tor de Planejamento e Produção
do Samae, Deverson Simioni, com
o financiamento do PAC a previ
são é de que a obra seja concluída
em três anos. Sem o aporte federal,
a ETA deverá ser construída com

recursos próprios e poderá durar
sete anos. "Com o financiamento
federal conseguiremos construir
a novaETA e continuar investindo
em outras áreas, como na amplia
ção e substituição da rede de abas
tecimento de água. Sem ele, toda
a receita do Samae será investida
nessa obra", explicou.

A ETA Água Verde será con

cluída em três etapas e, segundo
o presidente do Samae, Ademir
Izidoro, não precisará estar 100%
concluída para entrar em opera
ção. "Possíveis fragilidades ,do sis
tema de abastecimento de água
serão corrigidas e as perdas dimi
nuirão. Com a nova estação pode
remos gerir melhor o sistema de
abastecimento e nos preparamos
para o futuro.", afirmou.

As fragilidades citadas por IZi

doro, segundo Simioni, estão loca
lizadas nos cinco sistemas simpli
ficados de captação e tratamento

d'água instalados nos bairros Rio

Molha, Boa Vista, Águas Claras,
Krause e Santa Luzia. "Depois das
enchentes de 2008, a turbidez,
quantidade de sujeira na água,
aumentou de 50 para 2000 Uni
dades Nefelométricas de Turbidez
(UNT). Esses sistemas serão desa
tivados após a conclusão da nova

estação central", afirmou Simioni.
O projeto na nova ETA prevê

ainda a construção de um novo

ponto de captação de água, próxi
mo ao existente hoje, e a desativa
ção das três estações atualmente
em funcionamento no-parque do

Saniae, incluindo a de 1969.

INVESTIMENTOS Ademir Izidoro (E) eDeverson
Simioni falaram dos projetos para o Samae

Processo

Água passará por nove
etapas antes da torneira

Com a nova estação de tra

tamento, Jaraguá do Sul es

tará preparada para atender
às constantes alterações da
Portaria do Ministério da Saú
de n= 2914, conhecida como

Portaria da Portabilidade da

Água, cuja última atualização
ocorreu em 12 de dezembro de
2011. "A portaria que determi
na quais são os procedimentos
a serem seguidos para se man

ter a qualidade da água que
será consumida pelo brasileiro
está em constante atualização.
Com a nova ETA estaremos

Pacto por Santa Catarina

Três�doviasrecebe�oinvestinnentos
Três rodovias estaduais têm

trechos regionais contempla
dos peloPacto por Santa Catari
na e irão receber investimentos

para pavimentação asfáltica e

revitalizações. Segundo a Secre
taria de Desenvolvimento Re

gional (SDR) de Jaraguá do Sul
e região, os trechos são: na SC-
415 (ex-SC 474), estrada que
liga Massaranduba até a Vila

Itoupava; na se-108 (SC 413), a
partir da entrada de Guarami-

rim até a entrada de São João do

Itaperiú; e na se 110 (antiga se
416), do trecho da Malwee até a

entrada de Pomerode.
Na Se-415, todo o trecho que

atualmente é de terra, será asfal
tado. Na 108, o asfalto já existen
te será todo reestruturado e na

.

110, toda a extensão será revi

talizado, ganhando acostamen

to na rota, confluências para os

pontos de ônibus e em alguns
trechos vai ganhar terceira via.

Os valores a ser investidos nas

obras e quando elas serão ini
ciadas ainda não foram divulga-

.

dos pelo governo do Estado.
O Pacto por Santa Catari

na prevê o valor de R$ 3 bilhões
para a revitalização de cerca de
100 estradas estaduais. Além dos
trechos regionais já garantidos, a
SDR quer tentar incluir ainda a

Rodovia do Arroz, em Guarami

rim, até o ponto que faz ligação
com a Estrada Figueirinha.

preparados exigências mais rí
gidas de controle da qualidade
d'água", afirmou Simioni.

A água passará por um pro
cesso de nove etapas até estar

pronta para distribuição e con

sumo. São elas: pré-sedimen
tação, carvão ativado em pó,
coagulação química, flocula

ção mecânica, decantação em

alta taxa, interoxidação, filtra
ção, desinfecção avançada e

fluoretação. Após a decantação
em alta taxa, segundo Simioni,
70% do processo de limpeza da

água já foi concluído.

Nas escolas

Proevaserá
reativado

O Samae confirmou a reati

vação do ProgramadeEducação
e Valorização da Água (Proeva),
em parceria com a Secretaria

Municipal de Educação. O pro
grama de educação ambiental
levará novamente para os alu
nos das escolas de Iaraguá do
Sul a consciência sobre a impor
tância do uso racional da água.

- Além dos encontros commoni

tores, os alunos participarão de
uma visita a estrutura da Samae,
onde conhecerão a Estação de
Tratamento e observarão todas
as etapas, desde a captação da

água até o bombeamento nos

reservatórios de-abastecimento,
Eles também ficarão conhecen
do como funciona o processo de
tratamento do esgoto sanitário.

-
_,.

Dia daAgua
Hoje, no Dia Mundial da

Água, o Samae realiza uma série
de atividades de conscientiza

ção da comunidade sobre a im-
- portância da água e os cuidados
necessários para preservá-la.
Pormeio de cartilhas, a comuni
dade conhecerá todo o proces
so realizado pelo Samae, desde
a captação até o tratamento,
para que a água chegue com

qualidade até o consumidor fi
nal. Também serão repassadas
informações sobre como evitar

desperdícios e sobre a impor
tância da caixa d'água.

LÚCIOSASSI

RECUPERAÇÃO Rodovia Se-lOS (antiga SC-413)
é a principal ligação da região com o Vale do Itajaí

/
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Círculo Italiano
I

•

pr-omeve Jantar
com.br. o endereço da sede da
entidade é Rua dos Imigrantes
Italianos, n° 33, no Bairro Vila
Nova. Os próximos eventos pro
movidos pelo Círculo Italiano
são mais urn jantar, no dia 26 de

abril, e aFesta Italiana, agendada
para o dia 5 de julho.

Curso, coral � dupla
cid.ada:nia-

Entidade convida os apreciadores da comida'
típica italiana para o primeiro evento do ano

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice
fundação do Círculo, em 1991, é
urnamaneira de preservar a culi
nária italiana na região e reunir
os descendentes e simpatizantes
da cultura. Além dos pratos tra
dicionais, serão servidos coxa e

sobrecoxa de frango, nhoque, sa
lada e outros acompanhamentos
preparados especialmente por
Terezinha Meinert. As bebidas
serão comercializadas no local.
Durante o jantar, o Coral Italia
no comercializará o segundo CD
autoral, que será lançado oficial
mente em abril. As reservas para
o jantar de hoje podem ser feitas

pelos telefones 3370-8636, das
14h às 18h30, e 3275-1492 ou pelo
e-mail circulo.italiano@netuno.

uita mas

sa, polenta
e galinha
ensopada
serão sa

boreadas'
no primeiro jantar de 2013 do
Círculo Italiano de Iaraguá do
Sul. O tradicional evento está
marcado para hoje, às 20h, na
sede da entidade, no bairro Vila
Nova. Os ingressos estão sendo
vendidos com reserva antecipa
da, no valor de R$ 20 para adul
tos e R$ 15 para crianças.

A festa, que acontece desde a

DIVULGAÇÃO

BOA MESA
Descendentes e simpatizantes da cultura

italiana reúnem-se nesta sexta-feira em torno

da gastronomia típica e muito bate-papo

No Brasil, existem 67 Círculos Italianos e mais de
18 mil descendentes associados. Santa Catarina é o

segundo Estado com ,o maior número de .entidades,
çom 24 Círculos.• Rio Grande do Sul soma 26.

Curso de Shantala
Está agendado para dia 27, das 13h30 às

16h30, na ClínicaMédicaMariaMulher,
em Iaraguá do Sul, mais uma edição do
Curso de Shantala, voltado paramães,
país.gestantes e avós que desejam,
através da massagem, promover o
bem-estar físico e emocional em
bebêse crianças, bem como utilizar a

massagem como ummeio de contribuir

para o desenvolvimento psicomotor e
orgânico. Também haverá demonstração
.e orientação de Gomo realizar o banho
de balde em casa com segurança e assim

proporcionar ao bebê urnmomento
de relaxamento. O curso é teórico
prático, acompanha apostila e óleo para
massagem. A temperatura ambiente
do curso é adequada para realizar a
massagem. Caso estejafrio, será usado
aquecedorcomo recurso. As inscrições
devém ser feitas na ClínicaMariaMulher
-aié asegundà-feíra, dia 25, ou até fechar
o número máximo de participantes.
Outras informações: fcfock@gmail.com
ou 3274-8651 ou 3372-1417.

Curso Bem Est�
ocorre neste sábado
Bstímular o autoconhecímenro e a:

A secretária da entidade, Eu
nice Delagnolo, informou que o

coral, curso de idioma e o auxí
lia no processo de requerimen
to de dupla cidadania são os

serviços oferecidos pela Círculo
Italiano em Jaraguá do Sul.

valorização da qualidade de vida. Estes são

alguns dos objetivos da especialista em
Coachíng parà o Sucesso, Fabiana Koch, ao
ministrar mais uma edição do curso Bem
Estar. Agendado para amanhã, o encontro
serve como incentivo para os participantes
refletirem sobre o dia a dia, reavaliar
metas e despertar a consciênciapara a
busca do equilíbrio pessoal e profissional.
Para ajudar os alunos a percorrer esta
nova trajetória, o curso oferece diversas
atividades. Entre elas, estão osworkshops
'Como manter-se jovem' e 'O poder das
afirmações'. No cronograma também há

palestras sobre coachíng e otimismo. Ao
fim do dia, o grupo ainda pode relaxar em '

sessões de massagens. Interessados devem
entrar em contato pelo telefone 9187-4137
ou pelo e-mail fabianaíkoch@gmail.com.

Pr�jeto
�'lneentivando
Talentos"
Prossegue até 4 de abril o período de

inscrições para o edital do Programa
"Incentivando Talentos", que
disponibilizará 200 bolsas de estudo
de R$ 40 a R$ 80, entre abril e dezembro,
com aulas de cunho artístico.A ficha
de inscrição está disponível no

_

,

http://cultura.jaraguadosul.com.br. .

I
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Previsão do,Tempo

SãeMiguel
do Geste
TÂ

. 100220
.€hapecó
T Â
100 2,1 °

.
Sexta típica
de outono
Entre anoite e o amanhecer
do dia teremos temperaturas
amenas e até com um pouco
de frio entre serra, planalto
norte e oeste. Ao longo do dia
a temperatura sobe, ficando
entre 25 e 27° C em boa parte
das cidades. O sol aparece e

até predomina namaioria
das regiões, ficando o oeste

e a serra commais nuvens
e até nevoeiros. Eventuais

pancadas de chuva.

�
Ensolarado Instável Parcialmente

Nublado

� -

Nublado Trovoada Geada

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

do vento rel,tlv,(%)
• 5h Oeste-Sudoeste 8km/h 72
• 9h Oeste-Sudoeste 7km/h 77
• 12h Sul-Sudoeste 7km/h 51
• 15h Sudeste 5km/h 48

Omm

• 18h Leste-Sudeste 10kfl)/h 45 0%
de possibilidade

• 21h Leste-Sudeste 8km/h 75 �e chuva.

Humor
,

Sabe quem sou eu?
Dia de prova na faculdade. Todos os alunos tensos. Entra na sala aquele
professor carrasco de quem todos têm medo e diz:
- O horário de entrega das provas é dez em ponto. Ouviram? Dez horas em

ponto! Se alguém me entregar a prova às dez e um, eu não vou aceitar.
E então se inicia a prova. Muitos alunos acabam rápido, outros demoram.
Apenas um aluno continua fazendo o exame. Quando o professor está se

preparando para ir embora, o aluno levanta e vai entregar a prova:
- Tá aqui, professor!
- Agora eu não.vou aceitar mais!
- Como não?
- Eu deixei bem claro que só aceitaria provas até as dez horas.
- Professor... O senhor sabe com quem está falando?

,

- Não, não sei...

Então o aluno pega a pilha de provas, coloca a sua no meio, e diz:
- Então descobre ...

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.

Nafta;
T Â
110 240

lRiodt) Sul
T ..
140230

Blumenau
TÂ
170280

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 23°C

QUINTA

MíN: 16°C
MÁX: 21°C

,,;JI
SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 22°C

São f'nlneisco do SUl Florianópolis
• Preamar • Preamar
• Oh4S: 1.5m 'Oh1S:1m

e MINGUANTE

• 12hOB: 1 ,4m • 10h21: 0,9m
4/3 • Baixamar • Baixamar

• 6h3B: 0,3m • 6h02: 0,4m

e,NOVA Tábua
• 1Bh45: 0,3m • 1 BhOB: 0,2m

11/3 das marés ltajaí Imbituba

,_ CRESCENTE

• Preamar • Preamar

19/3
• Oh06: O,Sm • Oh3S: 0,6m
• 10h46: O,Bm • 1 Oh4S: 0,4m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/3
• 5h59: O,4m • 5h43: 0,3m
• Ülh12: 0,2m • 17h32: 0,1 m

Palavras' Cruzadas
t�,�;-� >

,,' "," _

'
'

,,-# >
1 c" """ � :�
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• ,'.., ,�: '.1 �, �".i '�-=. � ",- '"

, -:�,' r� ,""-;; \
",< ii",,"; �;:.

,

passaternpd ".'A'Rec17eotlyef;; pr;r��e1ro 1,":;"',';' ,'",ro o� .f·do,;;2crs 'êf'U:l&ltd,(�,!� {�,;., !:\rbr5.ti �
�

-, � •
J � • _� �,� -", r",: � ,':i, �

� I
"

HORIZONTAIS

l Trânsito deveícuíos em vias públicas
2. A letra que precede.o dáblio / A arquiteta BD Bardi

(1914-1992), conhecida por seus projetos para o

MASP
3. O amigo inseparável de Zé Colméia
4. Neste momento / Famoso estúdio cinematográfico

norte-americano
5. A metade de XII / Choque de duas bolinhas, no jogo

do gude
6. Enfeitar
7. Daqui a pouco / República africana cuja capital é Ba-

mako
8. Que desfruta oe algum benefício
9. Pequena pústula folicular / O cianogênio, em química
10. (lntorm.) Tipo de disco de face dupla que utiliia

meio óptico regravável de grande densidade / Pe
.queno prego de cabeça chata

11. Progredir com gradual aperfeiçoamento
12. (Inform.) Diário virtual, via internet/ Sigla do estado 10

com a Costa do Sauípe e Morro de São Paulo J

13. Estimado, querido.

VERTICAIS
1. Folguedo em que cavaleiros ricamente trajados se

exibem numa encenação que pode se estender por 13

três dias
2. O-choro do recém-nascido 1 As iniciais do cantor e

compositor Veloso / Sufixo do Brasil, nos endereços
da internet

3. (Fig,) Casa, morada I Orixá que preside às lutas e às

guerras
4. Afecção crônica degenerativa das articulações I Pos-

sibilidade de falar
•

5. Uma das marés / Vestuário de advogado durante o

julgamento
-,

6. Federação Internacional de Automobilismo / Plan

tação de certos frutos de polpa muito doce, muito
comum na Arábia

7. Citar diversas coisas uma após outra I A forma do
dado

8. As iniciaisâa atriz AnloneUi / Guarda Civil / Fruta do
tamanho da ameixa, de casca rubra e rugosa, polpa
branca e doce

9. Comover,

2. 64 5 7 8
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FOTOS ERIC DE LIMA
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m poracaso.com e contato@JK!raeaso.com B@POraeaso D/poraeaso

b
Sem delicadezas ria série de tributos que vem promovendo, neste
sábado a Lieo vai dedicar a noite ao grunge. Neni Iunkes traz
direto de São Paulo a banda cover Pearl Iam, que sem dúvidas
vai promover uma das melhores festas 'da casa nesse primeiro
semestre. Para seguir: facebook.com/licoreria.

A Ilha ferve em cultura
Boia salva-vidas para quem se perdeu no mar de informações
e deixou passar essas duas: até amanhã a agenda do III Festival
Nacional do Conto ainda agita as cabeças pensantes em
Florianópolis, enquanto que aMaratona Cultural continua
causando suas intervenções .até domingo. As agendas de ambos
eventos estão carregadas de palestras, workshops, leituras,
shows, peças, amostras e exibições. Vale cruzar as programações
acessando festivalnacionaldoconto.com.br e maratonacultural.
com, então buscar um cantinho para hospedar-se na Capital
durante o fim de semana.

Jefferson Rank e Sabrina Decker
curtindo a tarde de domingo
movimentada do Sam'Bar

"
............................................................................................

Exercício noturno
Lembram que ano passado rolou um treinão noturno, onde a PM

fechou as ruas para a galera percorrer o Centro trotando, correndo
ou pedalando? Neste dia 27, próxima quarta, vai rolar outra boa
dessas, com pouco mais de 6km de vias que estarão fechadas para
quem quiser fazer um exercício entre (muitos) amigos. A saída será
às 19h30, da PraçaÃngelo Piazera. Para participar, basta chegar lá.

Só carangos
Mandou bem na agenda o pessoal do Caajs, que vai ter a sorte de
um sábado de sol para mais uma edição de seu encontro mensal.

Carrões, motos e bicicletas antigas; além de miniaturas, terão
exposição no estacionamento das churrasqueiras do Parque
Malwee, entre as 13h e 17h deste sábado, dia 23. A entrada é

franca, não deixem de fazer uma visita.

((
Decepção geral, organização

confirma que não haverá backstage,
fitinha cortesia ou lista de entrada

no UFC Iaraguá do Sul.

"

De Floripa para Jaraguá ,

do Sul, Bárbara Scheidt no
desfUe pelos corredores da
Patuá Music
............................................................................

Bazar
Amanhã, também é dia de mais um Bazar
Extranóica.VickyBartel destaca uma
quantidade incrível de peças com looks
50s, 60s, 70s, 80s e 90s entre as "novidades",
e fecha o pacote comLéo e seus vinis
na discotecagem, mais o show debut
da banda Fragola Sour. O endereço é o
mesmo de sempre, ali no Baependi, com
start às 16h. Acessem extranoíca.blogspot,
com.br paramais detalhes.

Das antigas
Outra festa temática que promete esta

semana rola amanhã no Epic CoÍícept
Club. A casa contratou amelhor banda
cover do Estado para levar noite adentro
clássicos dos anos 70 e 80, fechandoainda
o line com os figuras Macarrão, NêneWolf
e Julio J. na discotecagem. A temática será
representada com responsa.

Emanuel Bogo e Elloiza Ersching
curtindo a comemoração de St.
Patrick's Day, no Sacranlentum Pub"./
.................................................................................... :

.

Hoje à noite
,

• 22h - Discotecagem com Chachá & Léo
Local: Blackbird 14732752398

"- • 22h - Zamba Som Brasil comMarquito e Boca
Local: Sam'bar 1117 3054 4848 ..

• 22h - Baile da Glamurosa I DJ Rafa Ptlnk I MC Rzilla
Local: MOOM Art n' Music, em Ioinville 147 8411 7001

• 22h - Sacra-Feira I Show com Fábio Pilz e Edu Sax
Local: Saçramentum Pub 147 88321524

• 22h - Festa a Fantasia I Shaw cõm Rodrigo Rossi & Luan e

Levando um Lera I DJs Kbeça e Diego Feller I Elas free até as Oh
Local: London Puh 14730550065

Sábado 23/3
• 22h - Moam Samba f Shaw com Grupo Sem Abuso. e Samba,
Vibe
Local: MoomArtn' Music, em Joinville 147 8411 7001

• 22h - FestaAnos 70 e 80/ Shaw com banda Bill Bird I DJs
NêneWolf, Macarrão e Julio Jahnke

'v Local: Epic Club 147 3084 2121

• 22h - Música ao Vivo / Shaw com Grupo Por Acaso
Local: Sam.'bar 1473054 4848

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

, • 22h - Pocket Show / Acústico com FLY-X
Local: Blackbird 147 3275 2398.

.

• 23h - Balada Sertaneja / Shaw comTéo & Edu e Alex &
Willian I DJ Mij
Local: TheWay 147 9981 4762

Domblgo 24/3
• 22h - Samba Jazz / Shaw com Bel Bandeira, Renato Rangel e
Iean Boca
Local: Sam'bar 147 3054 4848

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES:ArribaMexican Bar - 3371 1160 IConfiaria do Churrasco - 32751449/ EspaçoOca - 3370 9160 IlheUving Restaurante - 33764822/london Pub - 3055 00651

cachaçariaÁgua Doce - 3371 89421Ueoleria - 305408551Madalena Chopp eCoZinha - 305530591Moving Up - 9966 6691 /MrBeef - 9608 2166/ Patuá Music'3055 0064/
•

RoamMusic&Arts- 9654 1373 /SacramentumPub-88321524/lheWayOub-8433 0083/UpperFloor- 9915-2239/ DivinoOub - 96#4767 /Villa RestluranteeChoperia - 32751277

. "
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Bom dia!
'DJm dia, urbe sorriso!Hoje é
Dsexta-feira, dia 22 de mar

ço,DiaMundial daÁgua emais
um fim de semana que chega. E
como é praxe da coluna, aqui
vão algumas dicas para você
curtir: q1!e tal um almoço com

a família no Galo Londrino? Se

preferir, pode saborear um mar

reco recheado no Restaurante
.

TípicodaMalwee. 0"(1quemsabe
levar a (o) gatinha(o) para jan
tar no Restaurante Lehmann's?
Para degustar aquela cerveja
importada e curtir uma boa

música vocêpode iratéo Cheers
lrish Pub, em Corupá ou pedir
aquela pizza na Domini. Mas
se querjogar conversa fora com

os amigos, a dica é o Bar do Sér

gio. Agora, se está a fim mesmo

de quebrar tudo, gíria da galera
quando assunto é agito legal,
reserve seu camarote naLondon
Pub ou na Upper Floor. Mas, se
todas as opções não tefizerem a

cabeça, sorry,fique em casa, des

ligue o celular e boa noite!

Moa Gonçalves

IIAPPY HOUR Quarta
feira, no Hàppy Hour
da AMA, o industrial
Wander Weege, a
senhora Marili Zanotti,
voluntária da entidade,
o prefeito Dieter
Janssen e o industrial
Waldemar Zanotti

·Viva, meus
. ,amigos.

Hoje, dois grandes darlings
do colunista, Nei Lombardi
e.Venilton Claudio da
Silva, certamente serão os

aniversariantes mais festejados
do dia. Parabéns, brothers! O

.

.

meu desejo é que vocês e suas

maravilhosas famílias sejam
plenamente felizes. Tim tim!

DNULGAÇÃO

PRÊMIO A publicitária Christiane
Hufenussler, diretora da CMC, e o publicitário
.

Stalimir Vieira, recebem, no Rio de Janeiro, I)
prêmio que reconhece a CMC como uma das

meDlores agências para se traballiar no·Brasil.

Comenda reconhecida pelo Great Place toWork
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Nas rodas
• o industrialWander

Weege deu rasante,
quarta-feira, no Happy
Hour daAMA. Como

sempre, distribuiu muitos
sorrisos e curiíprimentou
a todos. Gentlemann!

• MaristelaWolf é muito
chico Era uma aas
figurásmais simpáticas
e elegantes na tarde
promovida pelaAMA

• Sônia da Luz Pessoa

lança 'novidades em
nossa terrinha. Vai

inaugurar na urbe uma
loja especializada em
cosméticos. Aguardem!

Upper' Floor
Hoje, a noite vai ferver em
Guaramirim corri o show do
cantor sertanejo, Leo Lima,
na Upper Floor. Elas free até
23h30. Imperdível!

Balada
Não terá para ninguém
neste sábado a não ser para
os sócios Nando Raboch e

Rodrigo e Eduardo Fogaça;
que, com sucesso, agitam a

lo edição da Festa dos anos
60, 70 e 80., Os súditos e seus

reis têm encontro marcado
na Epic Concept Clube, metro
quadrado concorrido·para os

grandes e luxuosos eventos
da urbe sorriso. Bill Bird, de
Balneário Camboriú, uma das

melhores bandas cover do
Brasil, será presença garantida .

Vão pilotar a pickup, Júlio
Janhke e os top DJs da região,
Neni Wolf e Macarrão. Amém!

TIMTIM
Aminha

amiga Marlete
Reckziegel
� a grande

aniversariante
de hojea

moagoncalves@netuno.com.br

Festa à
fantasia
Nesta sexta-feira à noite rola,
no London Pub, a tradicionai
festa à fantasia. Festa
memorável que ocorre uma
vez por ano. Vai perder?

NIVER
Márcia'

AlbertoÍl troca
idade hoje e

amanhã segue
viagem para

o México.
Vai buscar
novidades

para sua nova

empresa, a

Importatti
Produtos

Importados

Sucesso!
Na quarta-feira, mais uma
vez a sociedade jaraguaense
foi chamada e compareceu
em peso para prestigiar o
tradicional Happy Hour da
AMA, evento,beneficente
que, além de atrair nomes

importantes de A a Z do
comércio, indústria e da .

política da nossa região, reúne
gente bonita, elegante e com

muita vontade de ajudar o
próximo. Parabéns àAMA e a

todo o seu voluntariado.

Muito triste!
Infelizmente, as vezes
esbarramos com determinadas

situações que apenas a própria
Vida divina pode explicar. E
essa está distante de nossos

julgamentos e de nossos
entendimentos, pormais que
eles sejam apurados. A saída
de cena de SissiWerninghaus,
esposa do meu grande amigo
MartinWerninghaus, ontem,
deixou uma grande perda na
constelação de amigos que ela
possuía. Fica com Deus!

.1.� Gota Un.ica:..pagam�nto
até 1s-·ôe abril coro 200k dedescontQ;·
aa GolaÚnica: .t)agamento

.

atê15demaiO oom 10% de desconto;
3'1 Cotã Única: pagamento
até 17 de junho com SOla de desconto;
Pagamento em até seis vezes,
sem descontos.

'

• E aquele cara, que
marcou o encontro
com duas garotas na festa

� de arliversário do'amigo,
"

na quarta-feira, eachou
'que só ia uma delas?
Detalhe: sobrou e ficou
chupando o dedo. )

,I

j• Com muitatnenos
frequência, mas o

famoso golpe da barriga
continua. Pelo meu fio
vermelho, fiquei sabendo
que a última que "armou"
essa para o seu namorado
se deu mal, pois além do
cara não querer casar,
ainda acabou o namoro e

pediu DNA para assumir
a criança. Putz, pior que ,

isso, s.ó tomando uma

Devassa.

• No proximo dia 4
de maio ocorre, na

IgrejaMatriz São
Sebastião, a tradicional
Galeiada daApae.

• Adote um cão.

• Com essa, fui!

PRÉFEITURA DE

GUARAMIRrM
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João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Crônica

Canastrinha
Plínio sabia que, pelo menos uma

vez na semana, a Nega iria.esquecê
lo completamente e dedicar-se às três

amigas parceiras de canastrinha.
Ele, pacato cidadão, ficava na sala,
assistindo televisão, enquanto ouvia
comentários, reclamações e glórias
vindas da cozinha:
- Vai Nega, joga logo.
- Calma que eu estou pensando, Célia.
- Tem que pensar enquanto as outras
jogam, para agilizar, senão ficaremos aqui
por uma semana, até terminar esse jogo.
- Ai, que mulher chata! Não sei como teu
marido te aguenta.Vou comprar uma
carta. Quero ver se pego um binguinha.
- Não acredito, Nega! Tá vendo? Tá vendo?
Pensa tanto e faz besteira. Olha quanto
lixo você deixou para .elas. Assim não

vamos ganhar nunca! Jogando três contra
uma. Pudera!
- Não me estressa, Célia. Não tá vendo
que eu tô querendo bater?
- Você sempre quer bater, Nega. Tá com

um leque de cartas namão e ainda quer
bater? Eu é que vou bater, que tô só com
duas cartas na mão.
É sempre assim, a dupla que está
perdendocomeça a brigar e criticar o
jogo da parceira, enquanto a outra dupla
só ouve, pisca e passa sinais de onde
colocar um coringa ou que carta está
esperando. Plínio já está acostumado
com isso e, quando os ânimos ficam
muito exaltados, ele sai dê seu sofá e

começa a passar um café bem cheiroso e

fatiar uma cuca de banana.
- Humm, que cheirinho bom.
- É o Plínio que está passando um café.
- Café? Tava na hora de pagar alguma

Cinema
JARAimÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 22/3 a 29/3
• ARCOPLEX 1
• Os Croods - Dublado - Sexta, segunda, terça e quinta-feira - 15h, 17h,
19h, 21 h. Sábado, domingo e quarta-feira - sessões: 13h30, 15h30,
17h30,19h30,21h30
• ARCOPLEX 2
• Oz - Mágico e Poderoso - Dublado - 14h, 16h30, 19h, 21h3Ó'
• ARCOPLEX 3
·Inatividade Paranormal- Dublado -14h; 15h50
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado - 17h40, 19h30, 21 h20

Novelas
ROR DO CIlRIBE - GLOBO· 18R

Dom Rafael inventa para Ester que Cassiano fazia parte de uma

quadrilha internacional de traficantes. Donato aceita assumir a culpa pelo
acidente do casal de turistas no lugar de Hélio. Cassiano fica preso em um

desabamento na mina. Ouirino ajuda Samuel, que passa mal ao receber
uma carta da Alemanha. Dom Rafael ordena aoscapangas que procurem

por Cassiano na mina. Cassiano consegue fugir. Ester avisa a Ouirino so

bre a morte de Cassiano. Cassiano decide voltar para buscar Duque. Ester
pede a Alberto que preserve a boa imagem de Cassiano, não contando o

que aconteceu no Caribe.

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Os bandidos levam o casal para uma ilha deserta. Dominguinhos faz

com que Charlô desconfie novamente dele. Nieta acredita que Dino está
se aproximando de sua vizinha e se entristece. Semíramis se condena

por pensar em Dino. Charlô fica confusa com Dominguinhos. Zenon fala

para Semíramis que Nando não dormiu.em casa. Vânia pede para Ulisses

contar para Lucilene sobre seu envolvimento. Carolina se recusa a ir ao

casamento de Roberta. Ulisses pede para conversar com Lucilene depois
do casamento. Frô pensa em levar a bonequinha russa para a lanchonete.

Carolina ouve Nenê falando com Veruska sobre diamantes.Dorninquinhos
decide.voltar para o hotel. Roberta termina de se arrumar para o casamen

to. Charlô convence Dominguinhos a acompanhá-Ia ao casamento. Isado
ra surpreende Ronaldo. Semíramis estranha o atraso de Nando. Charlô
deixa Dominguinhos com Vânia.

5.!U.VE JORGE· GLOBO· 21R
Morena volta para seu quarto apressada. Almir recebe instruçôes de

Helô. Ricardo e a delegada treinam Jô. Sarila reclama de Cyla ter dei
xado Bianca dançar em seu restaurante. Almir observa Wanda. Morena

foge quando começa a sentir contrações. Márcia descobre que Theo se

envolveu com Lívia. Morena encontra uma gruta para se abrigar. Esma
repreende Ayla por pensar em Bianca.Todos elogiam a dança de Bianca.
Morena entra em trabalho de parto. Junior sonha com a mãe e Lucimar
fica nervosa. Helô tem um mau pressentimento. Almir e Demir procuram
Morena pela vila. Theo envolve Lívia e pergunta pela morte de Jéssica.
Stenio ouve Helô falar de Morena e fica intrigado. Nasce a filha de More

na e ela resolve chamá-Ia de Jéssica. Demir e Almir encontram Morena.
Helô vai para Istambul. Lívia decide ir para a Capadócia e Élcio fica sem

entender seu comportamento. Lucimar vai com Sheila falar com Ricardo.
..

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

coisa pra gente mesmo, Nega. Por que,
quando o jogo é naminha casa, eu

sempre tenho uns beliscas para oferecer.
- Célia, que-maldade, eu sempre sirvo
uma cuca pra vocês. Eumesma que faço.
- Tá na hora de fazermenos cuca e jogar
mais baralho. Olha aí! Deixou passar o lixo
de novo! Assim não dá pra jogar. Nós nunca
vamos ganhar delas desse jeito, Nega!
- Plínio, traz um café pra Célia. Ela tá

precisando.
- Que nada, Plínio. Se quer ajudar, arruma
outramulher, por que eu preciso de outra

parceira. Com a Nega não dá jogar! Olha
só! Deixou passar o lixo de novo! Desse

jeito elas vão fazer cincomil pontos só

nessa jogada!
- Plínio, cancela o café e traz uma

Maracujina pra Célia, senão ela vai ter
um treco! Ela não entende que eu tô

querendo um binguinha pra bater?
- Ai, Nega, só se você bater com a cabeça
na parede, com esse leque de cartas. Tu
me mata, Nega, tu me mata!

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.brou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul .......�"""-

Os donos desse cão se

mudaram de casa e o

abandonaram. Agora ele

não sai de perto da casa
de saudade deles. Quem

quiser adotá-lo e puder
dar um lar de amor de

. verdade, o contato é
com a protetora Emeli,
no 3373-5040 ou

9197-7866

OmsultôrioV.mldrio
_ho.lOsa,�
TülPet

ESTRUTURAETRANSPORTÉ
TOD�Ma.TECUIo1ATIlAOO

Aniversariantes
22/3 Elza Trevisani Lislaine Risso Correa

Adenilson Luckmann Evanilde Mayer Luci Klein

Amasilda M. L. Leitempergher Fabio Formante Lygia Barbosa

Amauri Kuhmen Gabriela C. Walz Mareio Samir Franzner

Ane Jaqueline Koepp Geovanna F. de Miranda Moacir Kuhn

Cleber Saade Guilherme M. Scoz Neusa Piechontcoski

Cristhian Radunz Iraci Jaster Fischer Ricardo Chaves IDaniel Hoegen Ivolnei Lombardi Rovina Stinghen
Daniela Julkamp Joice da Silva Ruth Strutz

Danielly M. Gularte Jonathan C. Zanotti Samara Boshammer:

Deise Lais Muller Lamara Boschmammer Tamires Nadiane Leskowicz

Dirceu Leithold Laudares Pereira Valdecir Selzler

Dorival Coelho Lauro Bachamann Vinicios Mulloschadt

Edith Franke Lilian B.'Giovanella Wilson Dalpiaz

/

Horóscopo
CY'l ÁRIES

-

I' Vênus traz à tona todo seu charme,
sua beleza e sensualidade. Quem
trabalha com algo prazeroso não pode
reclamar da sorte neste momento.
A noite pode ser muito divertida,
mas não seja muito egocêntrlco(a).
Cor. marrom.

TOURO
Quem é autônomo ou trabalha em
casa conta com a proteção .especial
das estrelas. Não perca a chance de

agir com discrição e sutileza. O astral
meio reprimido no campo afetivo,
mas fuja de um romance secreto.
Cor: vinho.

II GÊMEOS
O dia favorece as relações de amizade
e o convivio social. O astral favorece
a expressão dos sentimentos e as

manifestações de carinho. Um novo

romance poderá ser iniciado agora:
aproxime-se de quem ama. Cor:preto.

CÃNCER
§ O seu progresso material estará em

. evidência, por isso, não tenha medo
de sonhar alto. Este é O momento de
realizar suas esperanças afetivas. In
teresses em comum podem fortalecer
o relacionamento amoroso.
Cor: vermelho.

LEÃO
A Lua deixa você mais confortável

para agir ao seu modo, podendo ter
êxito com moda, beleza e tudo que
envolva o universo feminino. Convém
abrir-se ao novo, à mudança e às
chances de renovação na vida a dois.
Cor: branco.

fllJ
VIRGEM
Vênus favorece a percepção das
coisas que não servem mais e que
precisam ser descartadas, inclusive os

relacionamentos. Aproveite para fazer
uma·autocrítica. O astral é de forte
erotismo na vida a dois. Cor: laranja.

..n.
UBRA
O dia favorece particularmente as

associações, sejam de trabalho ou

amizade. Bom dia para tomar atitudes.
apaziguadoras a fim de harmonizar
as relações. Novos estimulos podem
atiçar a sua vida sentimental.
Cor: azul-claro .

ITL
ESCORPIÃO
Lua e Vênus estão alavancando o setor

profissional, por isso, invista em pro-
jetos mais ambiciosos, que favoreçam
o seu crescimento. A dois, você
encontrará as condições ideais para
surpreender a quem ama: aproveite!
Cor. vermelho.

?'
SAGITÁRIO
Hóje, você vai estar de bem com a

vida! Aproveite a sua autoconfiança
para conquistar algo que sempre
desejou. A paixão vai dar um novo

tempero à sua vida amorosa. É tempo
de investir numa nova conquista.Cor:
verde-claro.

'P
CAPRICÓRNIO
Vênus traZ boas vibrações para quem
quer deixar o seu cantinho mais acon-

chegante. Você estará mais aberto(a)
às mudanças. A atração física pode
desempenhar um papel muito impor-
tante na relação com a pessoa amada.
Cor:.vinho.

-""""'A AQUÁRIO
-""""'A Você está captando melhor o desejo

dos outros e isso torna o momento
muito propício para conversas
esclarecedoras. Use sua criatividade
e proponha um programa diferente ao

par. Aproveite a chance de se declarar
. a quem ama. Cor: preto.

\ { PEIXES

7t' Vênus indica que o seu progresso está
em evidência! A Lua realça o seu lado

prestativo, bem como o desejo de ser
necessário. No amor, sua generoSidade
não terá limites.A vontade de agradar

, quem ama é grande. Cor: branco.
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Osterhase Kekse - Ein Rezept
Zutaten:
• 1/2 Tasse (Tee) Butter, bei Raumtemperatur, aber noch fest
• 2 Tassen (Tee) Zucker
• 1 Prise Salz
• 2 grofse Eier bei Raumtemperatur, Ieicht geschlagen
• 2 und 1/2 Tasse (Tee)Weizenmehl
• 1 Tasse (Tee) Mílch
• 400g Maisstãrke (Maismehl)
• 1 Esslõffel (EL) BackpuIver
• 1 Pãckchen trockenen Kokosnuss ígeraspelr)

Die Butter gut cremig schIagen. Den Zucker Iangsam zugeben
und weiter schlagen, bis es einen Blãtterteig bildet. Geben Sie

die geschlagenen Eier Iangsam zu, um eineEmulsion zu bilden.
Vielleichtmüssen Sie ein wenigMehl dazugeben. Danach
geben Sie abwechseInd das Mehl, dieMilch, die Maisstãrke
und die Kokosflocken zu. Mischen Sie esmit einem Lõffel

oder Spatel.Wenn der Teig gIatt ist, fügen Sie die Hefe hinzu.

Gut mischen und die Kekse forrnen. Streichen Sie eine

Pfanne mit Fett und streuen SieMehl drüber. Die Osterhase

Kekse im vorgeheízten Backofen backen, bis Ieicht braun. .

Osterfeuer -Was ist derm das'?
Gibt es hier bei uns in Brasilien nicht.
Aber am Ostersamstag in Deutschland
ja. Manchmal heífsen sie auch

.Judasfeuer". Es ist ein Osterbrauch
weit verbreitet in Eurapa.
Dazuwird alIes herbeigeschleppt, was
nicht mehr gebrauchtwird und dann
verbrannt. Zum BeispieI Holzabfãlle
und Kerzenreste. In Norddeutschland,
besonders an der EIbe, heifsen die
Feuer .Ostermond". Die Kinder gehen
von Haus zu Haus und sammeIn
Brennholz ein, vor alIem die alten

Weihnachtsbãume, die die Leute extra
bis zum .Ostermond" aufbewahren.
Am Strand werden dann

graBe Haufen aufgeschichtet und
angezündet. Im Harz heiísen die Feuer

.Dstermeiler" .Der Brauch stammt
aus alten Zeiten und diente dazu, den
Winter zu vertreiben, zu verbrennen.
Man gIaubte, dass der Schein des

.

Feuers eine reinigendeWirkung
hãtte, Die Feuer galten auch als Kult

zur Sicherung der Fruchtbarkeit, des
Wachstums und der Ernte, wobei .

díeAsche auf die FeIder verteilt
wurde. Spâterwurde dieser Brauch
von den Christen übernommen,
Sowohl die Osterkerze als auch
das Osterfeuer geIten als ein

Symbol für dieWiederauferstehung
von Jesus Christus.

EinWort im .Video
Heutzutagc gibt es eine Menge von
Lernmõglichkeíten, um eine Sprache
leichter zu lernen. Sei esmit

Lehrbüchern, Spielen, Bildern, Musik oder
Vídeos, es gibt immer eine besondere

-

Anregung dabei, die Spaf beim Lernen
macht. Und sa geht es noch besser: Im
Internet unter folgendem Link finden Sie

schon vieleVídeos, die immer ein neues
Wart aufDeutsch unter die Lupe bringen
und in Kontexten gebrauchtwerden.
Es ist sa schõn und reizend,weil
Muttersprachlerüber diesesWart

sprechen. Una alleVideos sind sehr
kurz. Schauen Siemal reino http:/ /
cammunity.goethe.de/ 100-und - ich

só SABEMOSOREALVAlDRDA ÁGUA,
.QUANDO TEMOS'SEDE.

11DE_O DIAMUNDIALDAAGUA

·SâMâE:.
.., ..

.JARAGUÁ DO SUL

,
-
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CABANACULT

Para os fãs de Raul

Seixas, a Páscoa
em Iaraguá do Sul
vai ter um gostinho
todo especial. Dia 30
de março, sábado,
Rodrigo Seixas e

.Opala 69 se apresen
tam no palco da Líco
Bar, fazendo ecoar
em uníssono: TOCA
RAUUUUUUL!

Agende-se!

Srade
'.

A banda de Iaraguá�NEGRO, confirmou as três

primeiras datas da sua turnê nacional, em suporte ao debut

álbum "Black Souls in the Abyss", sendo duas delas ao lado de

dois artistas internacionais: a banda sueca Enforcer e o projeto.
sólo do experiente ex-vocalista do Grim Reaper, Steve Grimmett.
Black Souls in the Abyss Tour 2013:
• 10/5 - Guaramirim - Santa Catarina - O Frade Negro fará
a abertua para o show da banda sueca Enforcer, no lendário

Curupira Rock Club. Shaw realizado pelo Baú do Rock Produções
• 1115 - Caruaru - Pernambuco - Pela Primeira vez no Nordeste,
o Frade Negro tocará ao lado de Steve Grimmett, ex-vocalista
da banda inglesa Grim Reaper, que estará em Caruaru com a

banda The Sanity Days no Visions of the Rock Festival.
• 8/6:- Esteio - Rio Grande do Sul- Frade Negro tocando em

um dos niaiores festivais headbanger do Rio Grande do Sul, o
Domini Inferi Festival .

. "Black Souls in the Abyss" é o primeiro trabalho de uma banda
brasileira que conta com a assinatura do renomado artista Edward

J. Repka, e agora está disponível no Brasil através da parceria da
KillAgain Records com a MS Metal Records, desde o último dia 28

de setembro de 2012. Para adquirir uma cópia do referido trabalho,
basta entrar em contato com a banda FRADE NEGRO através do
e-mailmurilosoar@gmail.com. Paramais informações sobre as

atividades da banda FRADE NEGRO, basta entrar em contato com

aMSMetal Press através do e-mail contato@msmetalpress.corri..

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

Consultoria Empresarial
.......

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

"

www.ocponline.com.br

Agenda

.

• pfu\RL JAM COVER

ueo Bar - 23Í1

• ZEEPDOOR (POCKET SHOW)

• FLY-XACÚSTICO POCKET SHOW

Blackbird Bar - 21h

. ,
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Consciência

IFSC elimina uso dos

copos descartáveis
Instituição de ensino federal adota o uso

de canecas fabricadas com fibras de coco

como cidadãos. Será Um cami

nho longo", disse o diretor geral
do campus de Iaraguá do Sul,
Erci Schoenfelder.

Segundo a assistente admi
nistrativa Vanessa de Oliveira,
outra medida é a compra de
materiais de escritório por lici

tação sustentável, uma moda

lidade de contratação que usa

critérios ambientais,. SOCIaiS
e econômicos. Jaraguá do Sul
foi o campus responsável pela
compra de materiais como

lápis sem madeira, folhas fa
bricadas com árvores de reflo

restamento, lixeiras de coleta
seletiva e pilhas semmercúrio e

cádmio para todo Estado.

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

para2013 e 2014, da reitoraMa
ria Clara Schneider.

A substituição dos copos
descartáveis pelas canecas é

apenas uma das ações do pro

jeto, que inclui desde campa
nhas educativas de consumo

consciente, compra de mate

riais que não agridam ao meio

ambiente, até o planejamento
das futuras construções. "Essa
política é o mote dessa gestão:
Vamos entrar na filosofia da
sustentabilidade 'e despertar
uma nova postura nos alunos,

Bárbara Elice

O Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC) lança hoje,

no Dia Mundial da Água, uma
campanha que elimina o uso

de copos descartáveis nos 19

campus no Estado. Em Jaraguá
do Sul, cerca de 750 canecas fa
bricadas com fibra de coco se

rão distribuídas para todos os

alunos e servidores. A medida

faz parte do Macroprojeto IFSC

Sustentável, do planejamento
LÚCIOSASSI

NOVIDADE Diretor Erci mostra a caneca que será entregue para os estudantes

Manoel GustavoGriesbachTabeliãoSubstituto Total de títulos publicados: 7

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBLICA FEDERlITIVADO BRASIL ESTADO DE SAN11\. CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nonnas da CGIISC,

para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes

te 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 INTIMADOSDO PRffi'ESTO:

Apontamento: 241035/2013 Sacado: ANDERSON BUENO DA ROCHA Endereço: RUA

SILVlNO LESKOWICZ, 589 LOTE 44 - JARAGUA 84 - Iaragua do SuI-SC - CEPo 89260-856 Ce

dente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N'

Titulo: 0216496007 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 297,82 - Data para pagamento:
27/03/2013- Valor total a pagar R$389,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 297,82
- Juros: R$ 1,88 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: RS 29,65

RS 967,00 - Data para pagamento: 27/03/2013- Valor total a pagar RSL043, 17 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 967,00 - Juros: R$ 1,61 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$24,50- Diligência: R$14,71

Apontamento: 241477/2013 Sacado: JEAN CARLO ZIMERMANN DA SILVEIRA Endereço;
RUA JOSE EMMENDOERFER, 1800 - NOVA BRASlLIA - Jaraguã do SuI-SC - CEP: 89253-000
Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E rNVESTIMENTO Sacador:

Espécie: CBI - N' Tltulc: 251015684 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 23.196,17 - Data

para pagamento: 27/03/2013-Valortotal a pagarR$29.270,80 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 23.196,17 - Juros: R$ 6.000,07 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: RS 24,50 - Diligência: RSI4,71

Apontamento: 24151 9/2013 Sacado: JOCELI FONL'.NAME Endereço: RUAOSCARSCrINEI
DER B60 - Iaragua do SuI-SC - CEP: 89260-640 Cedente: BURIM FABRlCACAO DE GREU-lAS

lTDA-EPP Sacador: - F;;�écie: DMI - N'TituJo: 0000009429 - Motivo: falta de pagamento Va
Iar. R$3OB,50 - Data para pagamento: 27/03/2013-Valor total a pagarR$391,69 Descrição dos
valores: Valordo título: R$3OB,50 - Juros:R$ 0,82Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23, LO Condução: R$ ?4,50 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 241294/2013 Sacado: DAMARlS MAYER PINHEIRO Endereço: RUA FLO

RIANO Sll\HELIN 217 - SÃo LUIS - Jaraguá do SuI-SC - CE?: Cedente: ALESSANDRO PI

MENTEL Sacador. - Espécie: CH - N'Titulo: 000285-2 - Motivo: falta de pagamentoValor.

R$ 806,99 - Data para pagamento: 27/03/2013- Valor total a pagar RSU80,88 Descrição dos
valores: Valor do título: RS 806,99 - Juros: R$ 297,77 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 16,27 Apontamento: 241555/2013 Sacado: RAFAEUfENRlQUE CZORNEHKYYWINTRICH Ende

reço: RUA CARLOS TRlBESS 320 - SÃo LUIS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-535 Ceden
te: COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO !TAJAI - VIACREDI Sacador. - Espécie: DMI - N'

Titulo: 18716/0001 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 148,00 - Data para pagamento:
27/03/2013- Valor total a pagar R$224,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 148,00
- Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS 24,50 -

Diligência:R$ 16,27

Apontamento: 241300/2013 Sacado: DAMARIS MAYER PINHEIRO Endereço: RUA FLO

RIANO STAHELIN 217 - SÃO LUIS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: Cedente: ALESSANDRO PI

MENTEL Sacador: - Espécie: CH - N'Titulo: 000304-2 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 840,45 -, Data para pagamento: 27/03/2013- Valortotal a pagarRSL224,17 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 840,45 - Juros: R$307,60Emolumentos:R$ 12,25 - Publicação edi
tai: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$16,27

Certifico, que este Edital de Ultimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio doPovo"
na data de 22/03/2013. Jaragué do Sul (SO, 22 de março de 2013.Apontamento: 241532/2013 Sacado: FLAVMAQ lTDA - ME Endereço: RUA JOAO JANUARIO

AYROSO 2700 - JAR ESQUERD - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: SUCATAS

INDAlALlTDA Sacador. - Espécie:DMI-N'Titulo:5510.2 - Motivo: faltade pagamentoValor.

V/ACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO
VALE DO ITAJAí - VIACREDI

CNPJ 82.639.451/0001-38

NIRE 4240000112-2\li!", Cooperativa de Crédito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Q Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Vale

do Itajaí - VIACREDI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do

Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data, para efeito de qu

orum, somam 214.318 (duzentos e quatorze mil, trezentos e dezoito) em
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a

ser realizada no Parque Vila Germânica, setor 2, localizado na rua Alberto

Stein, nO 199, bairro Velha, em Blumenau/SC, no dia 18 de abril de 2013, ás

18h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de
seus cooperados, às 19h30min, em segunda convocação, com o mínimo

de metade mais um de seus cooperados, às 20h30min, em terceira e última

convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deli

berar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

1. reforma parcial do Estatuto Social com exclusão e/ou alteração da reda

ção dos seguintes artigos:
a. exclusão do art. 50, inciso IX, que dispõe sobre as competências do

Presidente do Conselho de Administração; e
b. alteração do art. 68, inciso XXIII, que dispõe sobre as competências do

Diretor Executivo.

Obs.: AAssembleia Geral não será realizada na sede social por falta de

espaço para acomodação dos cooperados.
Blumenau, 18 de março de 2013.

MOACIR KRAMBECK

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cooperativa de Crédito
V/ACREDI

COOPERATIVA DE CRÉDITO
VALE DO ITAJAí - VIACREDI
CNPJ 82,639.451/0001-38

NIRE 4240000112-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

o Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa dê Crédito Vale do Itajai
- VIACREDI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, con
voca os associados, que nesta data, para efeito de quorum, somam 214.318 (duzen
tos e quatorze mil, trezentos e dezoito) em condições de votar, para se reunirem em

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no Parque Vila Germânica, setor 2, loca
lizado na rua Alberto Stein, n° 199, bairro Velha, em Blumenau/SC, no dia 18 de abril

de 2013, às 17h30min, em primeira convocação, com o minimo de 2/3 (dois terços) de
seus cooperados, às 18h30min, em segunda convocação, com o mínimo de metade

mais um de seus cooperados, às 19h30min, em terceira e última convocação, com a

presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assun
tos que compõem a ordem do dia:

1. apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais

documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2012;
2 .. destinação das sobras apuradas no exercício de 2012;
3. apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2013;
4. aprovação do plano de utilização do FATES para 2013; e
5. assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
Obs.: A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço para

acomodação dos cooperados.
Obs.: As demonstrações contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da

cooperativa e serão divulgadas no endereço eletrônico htlp://www.viacredi-coop.br/no
dia 08/04/2013.

Blumenau, 18 de março de 2013.

MOACIR KRAMBECK

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 003/13 .

OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por pre

ço global, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, Drenagem Pluvial,

Terraplanagem e Sinalização Viária, da Rua 18 QUo Hillbrecht (com forneci

mento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo
uma extensão de 790,00 metros, no Município de Corupá, conforme memo

rial descritivo, 91anilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste Processo.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9h do dia 22/3/2013, às 14hOOmin

do dia 08/04/2013.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30 do dia 8/4/2013.

TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: Q Edital

de Tomada de Preços n.? 003/13.poderá ser retirado junto à Divisão de

Administração e Compras, sito a Av. Getúlio Vargas, 443, com a seguinte
condição, cada licitante interessado deverá trazer mídia para que seja grava
do o edital, e seus anexos. Fica estipulada a data máxima do dia 04/04/2013

para que as empresas interessadas realizem o Cadastramento Prévio junto
a Prefeitura Municipal e retirem o Edital com todos os seus anexos. As em

presas que já se encontram cadastradas devem atualizar o Certificado de

Regularidade Cadastral também até a data já mencionada, e também no site

HUp://www.corupa.sc.gov.br.
Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 22 de Março de 2013.

I
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Schroeder

Cachorromotiva denúncia aoMP
moradores começaram a ligar
para a Prefeitura, mas como

não tiveram resposta do Po

der Público ligaram paranós",
contou a voluntária da asso

ciação, Marcíele Cravo. Como
a Ajapra é uma ONG de cons

cientização, o animal foi reco
lhido apenas seis dias depois
por uma moradora:

Segundo relatos, Rueiro te

ria se machucado ao atravessar

a frente de um carro, causando

/\ Associação Jaraguaense de um acidente. Por isso, a inten

flproteção aos Animais (Aja- ção é mostrar para a Prefeitura

pra) irá protocolar no Minis- que o cuidado com .anímaís é

tério Público um pedido para uma questão de saúde e segu
que Schroeder estabeleça um

-

rança pública. "Lidar com casos

setor responsável pelo con- extremos como este, um cão de
trole de animais. A medida foi grande porte, ferido e até se tor

motivada pelo caso do cachor- nando bravo por causa dos fe
ro apelidado de Rueiro. rimentos, tem que ser respon-

"Esse animal estava feri- sabilidade da administração",
do e vagando pelas ruas. Os comentou Marciele.

Ajapra pede
que Promotoria
Pública cobre da
Prefeitura mais

responsabilidade
com os animais

SCHROEDER

Natália Trentíni

Outro lado

"Prefeitura não se omitiu"
O chefe de gabinete daPrefei

tura' Arildo Konell, afirma que o

município não se omitiu, apenas
não tem meios legais para pres
tar esse serviço. "Temos ii inten
ção de criar mecanismos para
atender esses casos de forma

legal. Não temos nada instituído
e muitas vezes o Poder Público
anda a passos lentos devido à

burocracia", destacou.

Atualmente, Iaraguá do Sul
conta com o sistema para re-

.'

colhimento de animais feridos,
agressivos ou com alguma doen
ça contagiosa. Eles são tratados
e encaminhados para adoção.
Guararnirim também passou a

destinar uma verbapara atender
esses casos, após receber uma

. notificação daPromotoria, enca
minhada pela associação.

LÚCIOSASSI

NA CLÍNICA cã.o Bueiro foi encontrado ferido
por moradora e depois levado para tratamento

Como ajudar a
Associação Jaraguaense

dê Proteção aos
Animais (Ajapra)

Depósito
Favorecido: AJAPRA -

Associação Jaraguaense
Protetora dos Animais
Caixa Econômica Federal

Agencia: 041 7

OP.eração: 003
Conta corrente:

0004302-0

Via Pagseguro
Basta clicar no link na

página www.ajapra.org.br.
se cadastrar uma
única vez e fazer a

contribuição de qualquer
valor acima de R$--l.
Informações para outras

doações ou adoção pelo
e-mail ajapra@ajapra.org.br

Recuperação

Ajuda com despesas e um novo lar
Ontem à tarde, o cachorro

Rueiro passou por uma cirurgia
na pata dianteira e a mobiliza

ção agora é para pagar as des

pesas. "Nada foi feito e a gente
não podia deixar o animal na

quele estado. Estava sangrando
e mal se mexia", contou Gislai
ne Bacca Surdi, moradora de

Schroeder que recolheu o ani
mal das ruas. Todas as despesas
com exames e medicamentos
têm sido bancadas por ela, mas
o valor do procedimento é ele

vado, cerca de R$ 1.500.

Depois disso, uma tare

fa ainda mais difícil vem pela
frente, encontrar um lar para

ele. "É um cachorro com uns

12 anos e que possivelmen
te foi abandonado pela 'idade
avançada. Se o dono aparecer
vamos,questionar a responsa
bilidade por deixar o animal
tantos dias abandonado", co

mentou a voluntária daAjapra,
Marciele Cravo.

.

Cidade Digital

Guaramirim quer investir em tecnologia da informação
A base do projeto que a Pre

feitura finaliza para encaminhar
ao governo federal em busca de
recurso do PAC 2, no programa
Cidade Digital, apresenta a ne

cessidade de investimentos em

24 pontos de internet em prédios
públicos, outros três pontos de
rede sem fio em uma extensão

de aproximadamente 16 km.

Segundo adiretora daSecreta
ria de Planejamento Urbano, Ana

Beatriz Schier, o município busca
financiamento para bancar a par
te de infraestrutura, que consiste
na instalação de fibra óptica em

toda extensão de abrangência do
projeto. "Depois, o município as-

sume responsabilidade de gestão, cos serão definidos até o final da

manutenção e futura ampliação próxima semana. Se aprovado, o
da rede", explicou. A tecnologia projeto oferecerá internet banda
deve passar pelos bairros Caixa larga gratuita nos pontos deter

d'Água, Centro, Corticeira e Ilha
_
minados, oferecendo à popula

da Figueira. Os pontos específi- ção acesso à informação digital.

• www.caj.com.br
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 889 Centro - Jaraguá do sul/se

Fone: 47 3372.2364 I 3055-2364
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Basquete
Nenê e Splitter

Tênis Automobilismo

Brasil fica de foraUSOpen
A temporada iniciou promissora

para os brasileiros na NBA, mas ape
nas dois seguem em alta. Na vitória
do San Antonio Spurs contra o Golden
State Warriors, Tiago Splitter teve par
ticipação excepcional, convertendo 17

pontos e sete rebotes. No triunfo do

Washington Wizards contra o Phoenix

Suns, Nenê saiu ovacionado de quadra
aos 17 pontos e oito rebotes.

Os organizadores do US Open, úl
timo Grand Slam do ano, anunciaram
um valor recorde de investimento nes

ta temporada. Em 2013, serão injeta
dos cerca de 33,6 milhões de dólares
no evento. Esse será o torneio com

maior aplicação na história do tênis.
"Isso representa um grande passo para
a valorização' do esporte", comentou
Brad Drewett, presidente da ATP.

Os organizadores do Rali Dakar
anunciaram o roteiro da corrida em

2013 e frustraram os objetivos brasilei
ros. Contrariando os rumores, o Bra

sil segue fora dos planos da entidade.
Considerado o maior rali do mundo, a
grande novidade foi a inclusão da Bolí
via no trajeto a ser percorrido. Sede da

largada deste ano, o Peru está fora da

próxima edição do evento.

Beisebol

Domínícanos
Pela primeira vez na história, a Re

pública Dominicana venceu PortoRico
por 3 a O e sagrou-se campeã doWorld
Baseball Classic, equivalente a Copa do
Mundo do Beisebol. "Esse título signi
ficamuito para nós. A conquista é para
o nosso país e vem do fundo do nos

so coração", comentou o dominicano
Robinson Canó, eleito o jogador mais
valioso'da competição.

O,esporte
• •

muito malS ...

)
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CalDpeonato Catarinense
, "

Cidade semobiliza pelo [uve
Torcida encabeça
ações atrás de
recursos para a

equipe finalizar
a competição

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante! '

Sensibilizada com a situação
do grupo de atletas que de

cidiu permanecer no Iuventus,
a torcida tricolor resolveu agir.
Mesmo que de forma desarti

culada, está encampando ações
atrás de recursos. De momento,
não se discute mais a perma
nência na elite do futebol cata
rinense. A procura agora é por
uma forma de ajudar aqueles
que optaram por honrar a ca

misa do clube.
Chamada de 'ResistênciaTri

color', o grupo de atletas conta

.
com 12 jogadores, que passam
por momentos difíceis. "Está
cada dia pior aqui. Cortaram a

luz ontem e a comida está cada
dia pior. Não sabemos se vamos

aguentar até o fim de semana',
desabafou um atleta que pediu
para ter sua identidade preser-

BETO COSTA/AVANTE!
.-

ESPERANÇA Dentro de campo Rafael Rocha busca soluções para a equipe

vada. "Estamos com as malas

prontas", acrescentou.
Mas se depender de torce

dores como Jackson Grazieski,
não faltará esforço para rever
ter a situação. Ele está promo-

, vendo, uma arrecadação vo

luntária de dinheiro para os

atletas. As doações são livres e

,. REENCONTRO Em jogo Válido pela segunda
fase, Loes goleou o Baga (escuro) por 9 a 1

os interessados devem entrar

em contato pelo telefone (47)
8424-6028. Grazíeskí promete
fazer a prestação de contas do
dinheiro arrecadado.

Outro grupo, encabeçado
por Tato Branco, irá realizar
urna feijoada no dia 20 de abril.
Chamada de 1 a Fejoluve, a ação

contará com o apoio do tradi
cional feijoeiro Sérgio Lazzaris,
da empresa Recicla Eventos,
além de urn grupo de amigos e

amantes do futebol. Toda a ren
da será revertida ao Moleque
Travesso, sendo o valor entre

gue ao presidente Ierri Luf, para
quitação dos salários em atraso.

Torneio deVerão conhecerá
seu campeão na noite de hoje

O 200 Torneio de Verão, o tivas, com 42 gols marcados e

Aberto de Futsal de Schroeder, apenas quinze sofridos. Cario
define seu campeão logo mais, ca e Afonso são os destaques,
às 21h, no Ginásio Alfredo Pas- com oito gols.
soldo De urn lado, o surpreen - A partida terá transmissão
dente Baga/Asteca/GT Society, . da Rádio Jaraguá. Os ingressos
de Iaraguá do Sul. Do outro, a custam R$ 5 (cinco reais) e já
forte equipe do Loes Materiais estão à venda no Posto Mime

de Construção, bicho-papão de Schroeder e na JKL Mate

dos torneios de futsal amador. riais de, Construção. O certame

Os times se encontraram na apresenta uma média de 7,6

segunda fase, com goleada do gols por partida. Xoxo, da Co

Loes por 9 a 1. remaco/Posto Cídade/Iartec, é

Até aqui, o Baga acumula o artilheiro isolado do certame,
cinco vitórias e duas derrotas, com onze gols marcados. Sua
com 21 gols marcados' e 19 so- equipe disputa a decisão do ter
fridos. Clebinho, com seis gols, ceiro lugar a partir das 19h30,
e Luan, com quatro, são os contra o Angerô/Cruzeiro, de

principais artilheiros da equi- Massaranduba.

pe comandada por Felippe O evento é uma promoção
Lehmann. O Loes está invicto, da Prefeitura de Schroeder,
com 100% de aproveitamento. com o patrocínio de Senai, JKL,
Vem de sete vitórias consecu - CSM, Administra e Angerô.

Crise no Vasco

Torcida pede
volta deEurico
Com investimento modesto se

comparado aos últimos anos, o
Vasco iniciou bem a temporada,
mas caiu de rendimento nos
últimos jogos e perdeu a zona

de conforto no Campeonato
Carioca. Renê Simões, diretor
de futebol, atribuiu às dívidas
os desempenhos catastróficos.
"O problema doVasco é urna
dívida enorme que dificulta
fazer urna negociação em qual
quer sentido". Com a crise cada
vezmais intensa, torcedores
doVasco chegaram a solicitar o
retorno de Eurico Miranda, ex
presidente do clube.

"

Hóquei
Aliensein

Florianópolis
Seis equipes do Paraná e de
Santa Catarina estão confirma
das na 2a Copa daAmizade de

Hockey In Line da Grande Flo

rianópolis. Os jogos acontecem
no Ginásio NedirMacedo, em.
São José, amanhã, a partir das
9h. Entre os partfcipantes está o

Aliens Roller Hockey, de Jaraguá
do Sul. Em jogo, troféus, meda
lhas e premiações individuais.

Futebol

Brasil empata
coma Itália

Com o jaraguaense Filipe Luís em
campo namaior parte do jogo,
o Brasil empatou em 2 a 2 com

a Itália na tarde de ontem. Os
.

Canarinhos abriram 2 a O no pri-
'

meiro tempo, mas acabaram ce

dendo o empate aosAzzurras, em
partida disputada naSuíça. Fred e
Oscarmarcam para a o Brasil. De
Rossi e Balotelli empataram.

Massaranduba

Campeonato
deQueimada
Encerra hoje, navizinhaMas
saranduba, o Campeonato
Escolar de Queimada, o popular
'Mata-Soldado'. As disputam
acontecem no GinásioÀlfredo
Iacobowski, reunindo aproxima
damente 600 crianças, entre 7 e

10 anos, nos dois naipes. O even

to é organizado pela Comissão
Municipal de Esportes (CME).
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SchroederS'e-IOS

Motociclistamorre a
caminho do hospital

EDUARDO MONTECINO

disse o cunhado.
Santos é a segunda vítima

fatal de acidente de trânsito em

dois dias na rodovia. Na ma

drugada de quarta-feira, Julio
Cezar de Azevedo, de 29 anos,

morreu no Hospital São José,
em Iaraguá do Sul. Ele conduzia
um automóvel que colidiu com

outro veículo; por volta das lOh
da última terça-feira, na mesma
rodovia, na divisa entre Guara

mirim eMassaranduba.

O motorista foi levado ao

hospital com o helicóptero da
Polícia Militar e permaneceu
na UTI até o dia seguinte. Só

este ano, 11 pessoas perderam
a vida no trânsito na região do
Vale do Itapocu, sete eram mo

tociclistas.

Condutor, de 28 anos, bateu na traseira de

um Corsa, ontem à tarde, em Guaramirim

Por volta das 14h de ontem, um princípio
de incêndio atingiu parte do telhado de um

rancho, nos fundos de uma residência na
Rua Barão do Rio Branco.

Santos trabalhava como ope
rador demáquinas e seguia para
o trabalho quando aconteceu

o acidente. Ele estava incons

ciente e com muita dificuldade

GUARAMIRIM

Débora Remor

"

Meu cunhado se matou de

moto", foram as palavras
sofridas de Romildo Holinski
na tarde de ontem, ao saber

que João Rodrigues dos San

tos, de 28 anos, havia morrido
logo depois de' dar entrada no

Hospital ladre Mathías Maria

Stein, em Guaramirim. Omoto

ciclista teve a frente cortada por
um Corsa, próximo ao trevo do

Marangoni, na SC-108 (antiga
413), bateu contra a traseira e

caiu na pista, por volta das 14h.

-

para respirar ao ser socorrido

pelos Bombeiros Voluntários. A
caminho do hospital, teve uma
parada cardíaca, foi reanimado,
mas não resistiu. A família é na
tural do Paraná, onde o corpo
deve ser sepultado. "Mas ele tem
muito amigos aqui, era muito

querido e gostaríamos de fazer
. um velório rápido;mesmo que
seja na minha casa, para que
todos possam se despedir dele",

Assista ao vídeo em �www.ocponIine.com.br

U
Assassinato

Homem confessa crime e

ficará livre até o julgamento I\
Francivaldo Barbosa de

Mello, de 35 anos, confessou
na Delegacia de Guaramirim,
na tarde de ontem, ter mata-
'do Rodrigo Borges com três

facadas no pescoço, em de
zembro do ano passado. Mello
disse que é usuário de drogas
e os dois teriam se desenten
dido por causa do crack. "Ele

me deu um soco e eu puxei a
faca que estava no meu bolso.
Eu não queria matar, mas eu

só via a droga e estava com

muita raiva", explicou Mello,
que tem outras 16 passagens
criminais. Como não houve

flagrante e o acusado confes

sou, ele vai aguardar 9 julga
mento em liberdade.

Atropelamento e fuga no Vila Nova
EDUARDO MONTECINO

-,

Corupá
Réu é absolvido da

acusação de homícídío
Orlando de Carvalho, de

/

42 anos, saiu ontem da prisão,
depois de ser absolvido pelo
crime de homicídio, em junho
de 2011, em Corupá. Os sete

jurados do Tribunal do Iurí do
Fórum de Jaraguá do Sul en
tenderam que ele não tinha

intenção de matar e o conde
naram a um ano e oito meses,

por lesão corporal.
Carvalho estava preso desde

o dia 13 de junho daquele ano,

depois de atingir com golpes
de pá a cabeça da vizinha Ana

Duwe, de 67 anos, no quirItal da
casa dela, e tentar o suicídio a

poucosmetros de onde avítima
ficou caída. Em depoimento ele
negou ter atingido a idosa, di
zendo que se lembrava apenas
da corda com a qual tentou se

enforcar. A vítima morreu três
meses depois, no Hospital São
José, onde ficou internada em

coma por este período.

o senhor Nelson Pelz, de 75 anos, foi atropeladó na Rua 25 de

Julho, no Bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul, por volta das 13b. de

ontem. O motorista da pick-up fugiu do local sem prestar socorro, porém
como a vítima não quis prestar queixa, ele não será punido. O
idoso foi levado ao Hospital São José com ferimentos na cabeça.

A RÁDf� QUE
BATE li AUOfENCJA.

\
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Corupá
Bananalama

conquista
Guínness
o Bananalama comemo

ra hoje a conquista do certi

ficado do Guinness Book (o
Livro dos Recordes) como

o maior evento de trilheiros
do planeta. A marca foi ofi
cializada no final de feverei
ro e usou como referência o

encontro realizado no ano

passado, que reuniu 2.132

motociclistas de vários can

tos do Brasil.
Um jantar com os asso

ciados do Clube de Trílheiros

Bananalama, . nesta sexta

feira, em Corupá, vai cele-.
brar a conquista. "Já tivemos
encontros em que reunimos
mais de 2,5 mil motos, só

que não conseguíamos re

gistrar no Guinness devido
-à burocracia. Foram quatro
anos de tentativas para con

seguir essa classificação. Es
tamos muito contentes com

esse reconhecimento, que
vai destacar aindamais o Ba

nanalama e valorizar muito
a credibilidade do nosso tra

balho", ressaltou o presiden
te do clube, Alísson Siqueira.
A entidade conta 45 sócios.

Esse ano, serão comemo
rados os dez anos de reali

zação do encontro. O Bana

nalama 2013 será realizado
entre os dias 4 e 7 de julho.
Siqueira disse que o lança
mento oficial será feito em

maio. "Queremos fazer um
evento com várias atrações
e novidades para destacar
esse recorde mundial", disse
o presidente. Hoje também
será apresentado o novo site
do clube - www.bananala
ma.com.br.

DIVULGAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
Em 2012, evento teve

2,1 mil motociclistas

_j
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