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'Il'ânsito
Motociclista
morrenaBR
Michael Francisco Dias,
de 24 anos, perdeu a

vida depois de colidir
violentamente contra
uma pick-up na 280,
em Jaraguá do Sul.
-PÁGINA20

Legislativo
Câmarasmais
perto do povo
Para facilitar o acesso

das comunidades aos

vereadores, Legislativos de
algumas cidades da região
fazem sessões itinerantes.
PÁGINA.8

UFC

Arenafica
na vitrine
Depois dos combates,
estrutura da Arena pode
atrair de Ivete Sangalo ao

famoso Cirque Du Soleil.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO,
PÁGINAS6 E7

A vez do chocolate

-

Procura por ovos de Páscoa aumenta nestes dias que antecedem a data:Veja algumas delícias para presentear. PÁGINA 5

Sebrae e Prefeitura
• •• •

•

cnam projeto para
•

as nncroempresas
ESTíMULO A partir de abril, prestadores 'de serviços
autônomos de Jaraguá do Sul serão orientados a

registrar a atividade como a de um empreendedor
individual. Ações acontecerão nos bairros. Página 19
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Ser unido
faz a diferença!

Caros leitores, hoje quero partilhar uma história sobre o

quão importante é sermos unidos com as pessoas das
nossas famílias.'Certa vez, um velho fazendeiro, dono de al

gumas propriedades, já no seu leito de morte, chamou seus

três filhos: Lucas, Marcos e Mateus. O que mais preocupava
o velho homem era a briga constante que existia entre seus fi
lhos. Então disse: "Garotos, vocês sabem, eu estou velho, can
sado e creio que não me resta muito tempo de vida. Por isso,
chamei-os aqui para avisá-los que vou deixar todos os meus

bens para apenas um de vocês". Parou para respirarum pouco
e continuou, mas pode notar claramente o olhar de surpresa
estampado nos olhos de cada um dos seus filhos. "Vocês estão
vendo aquele feixe de gravetos ali, encostado naquela porta?
Pois bem, aquele que conseguirpartir aomeio, apenas com as

mãos, este será o meu herdeiro".
Cadaum tentou. Primeiro Lucas,mas sem sucesso. Depois

Marcos, mas também não logrou êxito. E por último Mateus

que também não foi capaz. Os três estavam indignados com
. seu pai. José, o pai dos garotos, se levantou e disse que iria

quebrá-lo. O velho homem retirou um graveto por vez do fei
xe, e quebrou-os isoladamente, até não mais restar um único

graveto inteiro. E disse suas sábias palavras: "Eu não tenho o

menor interesse em deixar os meus bens para só um de vo
cês. Eu quero, na verdade, que vocês, juntos, séjam os suces

sores do meu trabalho. Sucessores que trabalhem com garra,

dedicação, e acima de tudo, repletos de amor, uns pelos ou
tros. Enquanto vocês estiverem unidos, nada poderá pôr em
risco tudo que construí para vocês. Nada, nem ninguém, os
quebrarão. Porém, separados, vocês serão tão frágeis quanto
cada um destes gravetos". Quanto mais unidos fores com sua

família, serásmais forte e estarás mais preparado para enfren
tar os_desafios que a vida lhe proporcionar.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br
i

Veículos
Renavam commais números

COMENTÁRIO

Bem casada e não sabe.:
A mulher escreveu a um conse

.l"\lheiro sentimental de uma re
vista popular, queixava-se da vida
conjugal. Dizia estar casada há 10

anos e que o relacionamento dela
com omarido esfriara. Ela contou

que tudo começou regado amuito

desejo, paixão, beijos e abraços ...
E que agora só restaram amizade
e ternura.

Santo Deus, essa mulher pare
ce que escreveu para mim, pedin
do a mim o conselho. Vivo dizen
do que o tal "amor" que une duas

pessoas é, na verdade, apenas um -

artifício de que se vale a Natureza

para atrair machos e fêmeas, fazê
los copular e assim perpetuar a es
pécie. Passado esse fogo biológico
"natural", o que sobrevém chama
se "descobertas". Marido emulher

lUIZ CARLOS PRATES

vão se descobrir, mas essa desco
berta só aparece depois de "acal
mado" o fogo inicial. Se depois de
todos os "incêndios" de alcova os

dois se descobrirem interessantes
um para o outro, aí sim vai come

çar o casamento, que não deixa de

ser, tem que ser, uma formidável
"amizade" entre homem emulher.
Essa amizade vai assumir o nome
de "amor", aí sim, amor. Antes
não. Antes é o fogo de palha do

desejo de posse, artifício, já disse,
da Natureza. De outro modo, não

haveria mais vida humana sobre
a terra. Olhe, mal comparando é o

que fazem os animais. Ou você já
viu um cachorrinho eUma cachor
rinha de mãos dadas na velhice?
Os bichos são apenas instintos,
biologia pura, pelo menos nesse

sentido. E nós também. Nosso

"juízo" só aparece depois de acal
mado o incêndio das alcovas, dos
quartos conjugais em desalinho ...

E ·essa mulher, a que foi se

queixar para o conselheiro da

revista, é muito burra, o marido
dela deve ser um bom sujeito, afi
nal, ela conta que ainda há entre

eles beijos e abraços, ternura, o
que é raríssimo entre a maioria
dos casais. Não se queixa,mulher;
agradeça a Deus o bom marido e

o bom casamento que você tem ...

rapeutas de casais dão é sugerir ao casal em crise que
visitem motéis. Hummm! Vai reacender o casamento,
dizem eles. Não vai. Fogo extinto é fogo que não vol
ta. Ademais, quem ama, quem arde pelo outro, faz sexo
fantástico no chão, sem colchão nem colchonete, no
chão puro, Quem ama e deseja não sente o mau col
chão... O resto é fuga, engano.

• Falta dizer
O ambiente de trabalho é um laboratório de experi

ências e aprendizagem na vida. E as pessoas têm obri

gação de aprender. Não é elegante e educado, por exem
plo, mulheres não estarem preparadas para "aqueles
dias". É inaceitável que alguém peça à colega por' um
absorvente. A mulher tem que ter na bolsa comprimi
dos para a dor de cabeça e na gaveta, bem lá no fundo,
absorventes. O mais é deselegância e vulgaridade.

• Desejo
Um terapeuta de casais, falando dos enfados damaio

ria dos casamentos, fez uma frase óbvia mas muito es

quecida. Ele disse que ninguém deseja o que possui. Tem
toda razão, nomomento em que realizo um desejo, abro
a porta para outro. No momento em que duas pessoas
se casam, que assinam a certidão de "propriedade", essa
propriedade produz enfado, passamos a querer o que
não temos, a vizinha ou o vizinho ... Felizes são os que de

sejam o que têm, aliás, esse é o segredo da felicidade. De
outro modo é como o cavalo com a cenoura pendurada
na frentedo nariz, nunca vai pegá-la, corre, corre e não

chega.... Sê feliz no teu aqui e agora, ou age, agora; para
mudai' o amanhã. Fora disso é desesperopuro.

• Sugestão
Uma sugestão completamente idiota que alguns te-

LÚCIOSASSI

Apartir da próxima segunda-feira, o número do Registro Na
cional de Veículos Automotores (Renavam) terá 11 dígitos, e não
9, como é atualmente. Amedida, que entrará em vigor em todo o

País a partir de abril, faz-se necessária em razão do esgotamento
'da capacidade (tamanho) do campo que registra a numeração
Renavam. Apesar da mudança os documentos atuais - Certifi
cado de Registro de Veículo (CRV) e Certificado de Registro e

Licenciamento deVeículo (CRLV) - não necessitam de qualquer
alteração. Todos os veículos permanecerão com o número Re

navam atual. Somente o tamanho do campo é que será alterado.
Os veículos Zero Km é que passarão a receber numeração maior
após o esgotamento da numeração de nove dígitos.

,.

PONTO, DE DESGOSTO
Moradores do Bairro Figueirinha, em Guaramirim, reclamam com

razão da situação que se encontra o ponto de ônibus que passa
pela Rua Anélio Nicocelli. O local não tem nem banco para os

passageiros sentarem. Indignado, o aposentado Frank Grandbergm,
63 anos, disse que a estrutura é pior que muito abrigo de animal.

l· . í; -
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tOBITUÁRIO
• ADELINO MATIAS DE

CARVALHO, faleceu na

madrugada de ontem, em

Jaraguá do Sul. Tinha 76 anos
e deixa filhos, genros, noras,
netos, bisnetos e amigos. O .

sepultamento. foi realizado ontem,
no Cemitério da Vila Lenzi.

VILSON RUFINODA

CUNHA, faleceu na noite

de terça-feira, dia 26, em
Guaramirim. Tinha 54 anos

e deixou mãe, esposa, filhos,
genros,noras,netos,ÚTnãos
e amigos. O sepultamento foi
realizado no dia 27, no Cemitério

Municipal de Guaramirim:
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CHARGE EDITORiAL

Remédio caseiro contra
as irregularidades

A postura da atual administração em

1"'\aumentar a estrutura da Controlado
ria da Prefeitura de Jaraguá do Sul revela
uma preocupação e respeito ao dinheiro

público. A medida é totalmente preven
tiva e sempre valorizada pelo Tribunal
de Contas, para que os meios de controle
interno sejam praticados com eficiência
dentro das gestões públicas, paraevitar
qualquer tipo de problema legal que os

gestores possam cometer e também evitar

desperdício e comipção.
Um dos principais entraves ao bom

funcionamento da Controladoria é mui
tas vezes o desprezo às exigências legais.
Com esse setor atuante e tendo o aval do

próprio prefeito, tenta-se evitar práticas
que buscam apenas o interesse pessoal ou
político dos agentes. Com isso, não have
rá mais espaço para o famoso 'Jeitinho".
Tudo tem de ser feito e priorizado de acor-

do com os ordenamentos jurídicos que re
gem as ações públicas.

"
Com isso, não haverá mais

espaço para o famoso "jeitinho".

Ao criar uma Auditoria Preventiva, a
administração atua de forma inteligente
para evitar que os problemas legais sejam
evitados e, dessa forma, cria-se uma cul
tura nova dentro do serviço, a fim de criar
um hábito corriqueiro de seguir os trâmi
tes dentro da legalidade exigida.

Essa ferramenta de gestão aperfeiçoa
os trabalhos, garante segurança jurídica
nas ações, evitam-se sustos nas presta
ções de contas aos órgãos competentes e

azeita amáquina a um ordenamento que
prima pela ética.

ARÃOIQ QUE
BATE A AUDlflClA.

ii·
.
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DIVULGAÇÃO

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�J OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.

Recicle a infonnação. Passe estejomalpara outro leitor.

História

Emancipação
A historiadora Silvia Kita resgata

a história da sede onde foi realizada a

sessão que resultou na emancipação
.

política de Jaraguá do Sul. Ela ocorreu

em 1934, na residência do senhor José

Bauer, na Rua Epitácio Pessoa, onde era
a Intendência Distrital, e não no prédio
onde hoje funciona o Museu Emílio da
Silva. No mesmo ano, a sede do novo

'município mudou para um prédio na

esquina da Rua Epitácio Pessoa, com
a Arhur Muller, onde permaneceu até

1938. Depois, no�a mudança para um

prédio pertencente ao senhor Tufie
Mahfud. Só depois, em 1941, é que a

Prefeitura se instalou no recém inaugu
rado edifício sede, onde hoje é o museu,
naMarechal Deodoro da Fonseca.

PARA A CRIANÇADA
OS pais podem aproveitar a diversão com os filhos
no espaço criado para celebrar a Páscoa do Jaraguá
do Sul Park Shopping. Até domingo, o espaço de

recreação infantil, no segundo piso da unidade,
atende os pequenos com brincadeiras, pinturas
faciais e fantasia de coelhos. A entrada é franca.

"
Trabalho? Eu não
sei o que vai ser

de mim daqui pra
frente. Advogada
é que eu não vou

ser agora, né?
A mineira Fernanda, depois
de garantir R$ 1,5 milhão,

ao vencer o BBB 13.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3151
11 - 26 - 40 - 54 - 73

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 11.62
Primeiro Sorteio
04 - 15 - 17 - 25 - 42 - 44

Segundo Sorteio
06 - 14 - 21 - 27 - 36 - 45

/
,./
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Pronto Socorro será reformado
GUARAMIRIM Projeto
de melhorias na unidade

do hospital depende da

Vigilância Sanitária

Natália Trentini

Já está em análise naVigilância
Sanitária do Estado o projeto

de reforma e ampliação do Pron

to Socorro do Hospital Padre
Mathias Maria Stein. Com as ade

quações, a meta é melhorar o flu
xo de atendimentos, diminuindo
o tempo de espera dos pacientes.

De acordo com o diretor ad
ministrativo do hospital, Clau
dio Marmentini, o número de
consultórios médicos passará
de dois para três. Será constru

ída uma sala de enfermagem, a

farmácia básica e almoxarifado
serão centralizados e a sala de

espera será ampliada. Serão 453
metros quadrados reformados e

outros 167 metros quadrados de
ampliação. Entre os custos da

obra, compra de móveis e equi-

0$ PACIEU.ES SfR>\O
ATENOIDOS !.!ED!A!Ht P
ClASSlfiCr.CAO OE RISC '"

" .'

, Laboratório ..

A.1enzl{�
COMODIDADE Sala de espera da unidade de atendimento tem projeção de ser ampliada

pamentos, o projeto está orça
do em R$ 1 milhão.

O quadro de funcionários
também sofrerá alteração. O
clínico geral que hoje trabalha

apenas pela manhã passará a

trabalhar o dia todo. Com isso,
a unidade passará a contar com

mero de leitos e com médico
em mais

-

um turno vai ajudar
no fluxo de atendimento", ex
plicou o diretor.

Para a dona de casa, Viviane
Becker Nunes, 18 anos, a am

pliação virá em boa hora. "Tem
dias que é muita demora e es-

mais dois clínicos gerais e um

pediatra de plantão. Serão con

tratados mais técnicos e profis
sionais de enfermagem. "Exis
tem dias de grande demanda
em que a espera é longa, por_
isso vamos humanizar a sala
de espera. Melhorando o nú-

"

pera, hoje foi bem rápido, mas,
com certeza, melhorar o espaço

já ajuda para quando precisamos
esperar", comentou.

Apesar de estar sob a ad

ministração da entidade São

Camilo, o vice-prefeito, Paulo

Veloso, ressalta que o hospital
pertence à comunidade e preci
sa de melhorias diante do cres-

-

cimento populacional no muni

cípio. "Hoje, o ponto fraco do

hospital é o Pronto Socorro. É
o local que mais tem necessida
de de melhorias nas condições
de atendimento", comentou. Os
atendimentos mensais, apenas
na emergência, chegam a cinco
mil. Desde agosto de 2011, hou
ve aumento de cerca de 20% na

demanda. "Quanto mais melho

ramos o hospital, mais as pesso
as procuram, porque daqui você
sai medicado, com exame feito,
até mesmo com um atestado. As

pessoas sabem que muitas vezes

esperam, mas que saem daqui
com o problema resolvido", disse
Marmentini. Em média, 90% dos
atendimentos não são urgência.

, ,

CAPSULA DE OLEO
-DE ABACATE

Bastante utilizado na- indústria farmacêutica e cosmética, o óleo de abacate agora promete ser um aliado no
. combate ao envelhecimento da pele. O composto é rico em vitaminas C e E, potentes antioxidantes que

protegem os tecidos da ação dos radicais livres, e ácidos graxos 6 e 9, essenciais para proporcionar energia às
células. O óleo de Abacate reforça a imunidade eajuda a proteger a saúde dos olhos, da pele e dos cabelos.
O óleo ainda é rico em glutationa, um tripeptidio da família das proteínas, importante na desintoxicação do corpo,
especialmente no fígado e intestino, e formador de enzimas antioxidantes, que reduzem o estresse oxidativo.

Ele também ajuda no emagrecimento e a explicação é simples: esse óleo reduz os níveis de cortisol,
hormônio relacionado ao aumento da compulsão alimentar e do acúmulo de gordura na região abdominal.
O beta-sitosterol presente nesse óleo se associa às gorduras saturadas de outros alimentos bloqueando sua

absorção pelo corpo, consequentemente ajuda na perda de peso. Além do emagrecimento, o óleo de
abacate traz outros benefícios para a saúde. Um deles é a prevenção de doenças cardiovasculares.
Devido ao seu alto teor de ácido oléico, uma gordura monoinsaturada que auxilia na

redução do colesterol ruim e aumento do bom, deixando o seu coração mais saudável,

�\.LÍ8It,... OPropriedades do Óleo de Abacate:
- Antioxidante

_

- Reforça a imunidade
- Auxiliar na redução da gordura corporal
- Auxiliar na redução do colesterol ruim e aumento do colesterol bom
- Prevenção de doenças cardiovasculares

Conheça esta novidade em cápsulas na Ekilibrio.
Consulte seu médico ou nutricionista.

-

,.
3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br
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Chocolates que
vão surpreender
PÁSCOA Para fugir do
comum, lojas vendem doces

exclusivos e feitos com um

ingrediente a mais: criatividade

seguram o que podem nas mãos. As aten
dentes dividem a atenção entre os clientes,
que não param de chegar, e, aos poucos, os
chocolates começam a fazer parte de deli
ciosas comemorações.

Os gostos variam: há quem prefiramon
tar a própria cesta ou quem leve apenas
uma pequena lembrança.Mas também há
os interessados em enormes ovos de choco
late e aqueles que tentam fugir do comum

para surpreender quem recebe o presente.
A reportagem do O Correio do Povo vi

sitou algumas lojas de Jaraguá do Sul, atrás
de sugestões criativas para os leitores.

Bárbara Elice

A três dias da Páscoa, as lojas de �hocortlate ficam recheadas de consumidores
em busca de um chocolate especial. Avós,
mães, namorados, netos e filhas percor
rem os olhos pelas prateleiras, enquanto

."
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K\T CHOCOLATE
. h de chocolate;

• Seis copIO os

de chocolate
três charutos I
e uma garrafa de 50 m

de licor. DisponíveIs
nos
ta

·t ga e men .

sabores PI an

Peso: Cerca
de 250g.

Valor: R$ 24.

Onde comprar:
Casa do Chocolate.
Rua Estheria LenZI

. o 137 Centro
Friednch, n '

,

\

FOTOS LÚCIO SASSI

OPÇÕES Cestas com guloseimas e decorações de Páscoa chamam a atenção

(
.

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

.

..

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

.

.

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

....

\
j

I
,

f
}

J
I
/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP6e7
www.ocponline.com.br

Patricia Moraes �

PLENARIO
____a._.. 472106-19261 patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br __..,"

Lojistas se encontram COID Dieter
Convidado pêla diretoria da Câmara de

Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul,
o prefeito Dieter Janssen (PP) participou
ontem da plenária da entidade, no Clube
Atlético Baependi. Além de ouvir algumas
reivindicações da categoria, como a revi

talização do Calçadão da Marechal, a am

pliação do horário das creches e melhorias
no sistema público de saúde, Dieter falou
durante cerca de 30 minutos sobre as prin
cipais metas desta arrancada de governo.
Foi um aquecimento para avaliação dos
100 primeiros dias. O prefeito começou
afirmando que está cumprindo a essência

das suas promessas de campanha. "Chego A busca deve ser pelo bem da maioria

cedo, trabalho até tarde. Administro com e a maioria precisa que o Poder Público

transparência e busco a economia para que invista", defendeu. Além disso, Dieter deu
possamos investir", discursou, para logo em r destaque para a revisão dos contratos, ci

seguida dizer que o quadro de comissiona- , tando o Programa Nosso Asfalto, de trans
dos deve contar emmédia com 100 pessoas bordo do lixo, e atémesmo o de iluminação
a menos do que na administração passada, pública e de radares. Antes de terminar, ci
gerando uma economia estimada em R$ 5 tou a Saúde como o principal desafio desta
milhões ao ano. Ele admitiu que a redução administração. Anunciou que será repas
de vagas políticas gera alguns impasses - "a sado um reajuste aos médicos (como a

gente acaba arrumando briga com alguns coluna publicou ontem, o percentual deve
dirigentes partidários. Muitas pessoas par- chegar a 20%), assim como a contratação
ticiparam da campanha, foram importan- temporária destes profissionais e a realiza-

tes, mas não há espaço para todos. ção de um concurso público.

EM FOCO

No dia 3 de abril acontecerá na

Sçar painel com o tema 'Bem
Receber Turismo - UFC'- Aos

comerciantes, Fenísio Pires
tem feito alerta: "Não deixem
faltar cerveja, mantenham

bares e restaurantes abertos".

• • •

Durante a programação do

UFC, cerca de oito mil turistas
devem desembarcar em

Jaraguá do Sul. Será um-teste

para medir a capacidade
do município de receber

grandes eventos.

• • •

Projeto de lei está sendo
elaborado pelo Executivo para
dificultar a realização de feiras

por comerciantes de fora da
cidade. As taxas sofrerão
reajuste e aumentarão as

exigências de segurança.

R$ 70milhões
-

- financiados
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul vai apresentar um projeto ao

Badesc para angariar R$ 20 mi
lhões em financiamento, através
do Pacto por Santa. Catarina, tão
alardeado pelo governador Rai
mundo Colombo (PSD). Com a

verba, cinco novas pontes devem
ser construídas. Somente os juros
serão pagos pelo Estado. Já no

Ministério das Cidades, a ordem
é angariar R$ 50 milhões para o

asfaltamento de 32 quilômetros.

Garoto propaganda
Em discurso aos lojistas, o prefeito Dieter Janssen (PP) disse ontem que o governo

batalha para aumentar a qualidade do transporte coletivo e pediu apoio aos empresários
para que incentivem os trabalhadores do setor a utilizar o sistema para se deslocar.

AArenaépop
Na onda do UFC, o diretor de Turismo, Fenísio Pires, anunciou ontem o interesse de di

versos produtores em locar a Arena para grandes eventos. O dia 29 de junho, por exemplo,
foi reservado pela equipe da cantora Ivete Sangalo. Contatos também já foram feitos por.

representantes do Cirque Du Soleil. A acústica, segundo Fenísio, deixa de ser um problema
com aluguel de aparelhagem técnica que elimina o eco. Em pesquisa do setor de eventos, a
Arena foi considerada a 3a mais modema do País.

'Novos Tempos naArena'
Com o título acima, Curt Nees postou uma sugestão à

Prefeitura de Jaraguá do Sul: para que o Executivo estude a

possibilidade de parceria com um fabricante de tintas, assim
como uma empresa de jardinagem, para que ambas firmem
um compromisso, até 2016, de manter a Arena com bom as

pecto. A contrapartida seria a colocação de painéis luminosos
para divulgação do nome das empresas. Pareceumaboa ideia.

QUINTA-FEIRA,28 DE MARÇO DE 2013
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Sessão às 13h30
A Câmara de Vereadores

adiantou o horário da sessão
de hoje para as 13h30. Amedi
da tem o objetivo de facilitar o
tralho da imprensa e dos vere
adores em função do feriado de
Sexta-Feira Santa. Venho di
zendo que adotar oficialmente
este horário daria mais visibili
dade ao Legislativo.

Na Câmara
Como a coluna adiantou,

Moacir Cesar Souza deixou ii

assessoria jurídica do gabinete
do deputado Carlos Chiodini

(PMDB) e vaimesmo assumir a
Secretaria Executiva da Câma
ra de Veréadores de Jaraguá.

Indicação
aprovada
A líder de governo na Câ

mara, vereadora Natália Petry
(PMDB), teve aprovada indica
ção para criação de uma Praça
de Lazer, com quadra esporti
va, playground, academia ao

ar livre, projeto paisagístico,
bancos, mesas e sanitários, na
área destinada- à duplicação da
rua que liga o Bairro Ilha da

Figueira à Waldemar Grubba,
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PeloSUS
Projeto de lei que obriga o SUS a

fazer plástica reparadora imediata
mente após a retirada da mama, pre
ferencialmente no mesmo procedi
mento cirúrgico, em casos de câncer,
foi aprovado pelo plenário do Sena

do. O texto, proveniente da Câmara
dos Deputados, vai agora à sanção
presidencial. Dilma Rousseff já ga
rantiu ser favorável à matéria.

E TRAUMA'TOLOOiASC

3370..03661337....1867
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DIVULGAÇÃO

AHabetização no Senado
o Senado aprovou o projeto de lei que cria incentivos para a alfabeti

zação de todas as crianças nas escolas públicas até os oito anos de idade. A

medida, que precisa ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff, pre
vê a realização de cursos de capacitação para os professores e a distribui

ção de materiais didáticos através de convênios com as Prefeituras. Uma
emenda aprovada na Câmara fixou o dia 31 de dezembro de 2022 como

prazo limite para o cumprimento da meta. Para abancada tucana, o pro
jeto aumentará a distância entre quem estuda nas escolas públicas e nas

privadas, onde a alfabetização acontece aos seis anos de idade.

o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu prorrogar por mais
60 dias o afastamento do procurador de Justiça e ex-senador, Demóstenes Torres, do
Ministério Público de Goiás. A relatora do processo entendeu que, como as investigações
sobre as relações de Demóstenes com o grupo de Carlinhos Cachoeira ainda estão em

curso, o exercício dele como procurador de Justiça seria inconveniente e poderia colocar
em dúvida a credibilidade da instituição perante a sociedade.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, durante seminário
promovido pelo jornalValorEconômico, que o Brasil adote o financiamento
público de campanhas e transforme o financiamentoprivado em "crime ina

fiançável" como forma de diminuir as desigualdades e combater a corrup
ção. O petista disse ainda que se o Congresso não aprovar a reforma política
deve ser criada uma assembleia constituinte exclusiva para tratar do tema.

Chiodini pede
novoPacto

O deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) usou a tri

buna da Assembleia para fazer
uma alerta sobre as perdas que
Santa Catarina vem amargan
do com as novas políticas na

cionais de aplicação do ICMS

entre os Estados. "Com novo

regramento das importações e

com a PEC 001 no Senado Fede
ral aprovada, vamos perder R$
3 bilhões por ano: Quem produz
paga! Antes dos Estados que
brarem, senhores. deputados,
precisamos de um novo Pacto
Federativo", finalizou.

Recurso

paraPM
A Câmara de Guaramirim

aprovou em segundo turno o

Projeto de Lei N° 018/2013,
que autoriza a Prefeitura de
Guaramirim a repassar men
salmente R$ 10 mil à Polícia
Militar do município. O con

vênio é válido de janeiro a de
zembro deste ano.

Reforma e Constituinte

SAÚDE NÃO TEM PREÇO OFERECE REMI!
E UMA VIDA MELHOR PARA OS BR

o programa Saúde Não Tem préço do Governo Federal oferece remédios de graça para milhões de brasileiros com hipertensão,
diabetes e asma. Ao mesmo tempo em que garante o acesso ao tratamento das doenças, também representa uma economia para
esses brasileiros, que podem usar o dinheiro em outras necessidades.

• Mais de 26-mil farmácias credenciadas em todo o Brasil.
• Mais de 13 milhões de beneficiados.
• Descontos de até 90% em outros itens e medicamentos pelo programa Farmácia Popular.

PROCURE UMA FARMÁCIA DA REDEAQUI TeMFARMÁCIApoPtllARE
APRESENTE CPF. DOCUMENTO COM FOTOERECEITA NtofCA flÁLIDA

ME MORAR SUA VIDA,
NOSSO COMPROMISSO.

Ministério da
Saúde
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Eles querem trabalhar
aonde a população está
ITINERANTE Em

Massaranduba, ao
menos uma vez por
mês, vereadores levam

sessões para diferentes

bairros da cidade

Verônica Lemus

Para aproximar a população do
Legislativo e também para fa

cilitar o acesso das comunidades
aos vereadores e sessões legisla
tivas, algumas Câmaras deixam
o plenário e se reúnem com os

cidadãos em suas próprias locali
dades. Em Massaranduba, desde
maio de zon, as sessões - itine

rantes, como são conhecidas, são
realizadas uma vez por mês em

diferentes regiões do município.
De acordo com a presidente da

Casa, Suzane Reinke (PSDB), o ob
jetivo é levar o Legislativo para per
to das pessoas, facilitando o acesso

para quem tem dificuldade de se

deslocar até o Centro. "Agente quer
dar a essas pessoas a oportunidade
de participar de uma sessão, para
ver como funciona", disse Suzane.
Além disso, cada comunidade vi
sitada pode escolher duas pessoas
para representá-la, que ficam res

ponsáveis por repassar aos verea
dores, durante a sessão, as princi-

SERViÇO Para Suzane Reinke, sessões itinerantes aproximam Legislativo da sociedade

pais reivindicações da localidade.
Além de aumentar o contato

com <J< �pulação e de estar pre
sente nas regiões mais afastadas;
a vereadora vê outros beneficios
nestemodelo. "É uma troca, uma
parceria, porque é bom para os

vereadores e também para a po- .

pulação, que tem a chance de ser
ouvida já que estando em sua c0-

munidade eles se sentemmais en

corajadospara falar", avalia.

As sessões itinerantes no

município acontecem na última

segunda-feira do mês. No dia 25
de março, a Câmara foi até a co

munidade do Alto Braço Miguel.
Em abril, no dia 29, os vereadores
estarão emCampinha Central. Se
gundo Suzane, as localidades são
escolhidas tendo como critério o

atendimento das regiões que não
foram visitadas no ano passado
e que estejam mais afastadas do

Centro. "De preferência aquelas
que reúnam também duas ou

três localidadespróximas", explica.
Mesmo visitando comunidades pe
quenas, Suzanecontouqueapartici
pação popular chega a sermaior do
que durante as sessões no plenário. .

''Na última segunda-feira, tivemos
40 pessoas na sessão itinerante, en
quanto quenoCentro, naCâmara, o
público é de apenas cinco, seis pes
soas", lamenta.

Plenário cheio

Participação em Schroeder e Guaramirím
. Em Schroeder, o _ presidente

da Câmara, Valdevino dos Santos

(PMDB), contou que no ano de 2005
e 2006 a Casa chegou a realizar ses
sões itinerantes em três escolas do

município - Miguel Couto, Luiz Del
fino e Elisa Cláudio deAguiar -. Con
tudo, segundo Santos, a experiência
não deu muito certo. "Porque as

pessoas querem falar, e a gente não

pode impedir, o que acaba gerando
confusão", disse. Para esse ano, oLe

gislativo ainda não chegou a discutir
se irá retomar as sessões itinerantes.

Mesmo reconhecendo a impor
tância de aproximar o Legislativo
da população, o vereador considera
que a participação atual da comuni
dade no plenário tem sido mais do

Jaraguá do Sul

. Sob pedidos
Em Jaraguá do Sul, as ses

sões itinerantes estão previstas
no Regimento Interno desde
a legislatura passada. Mas, se

gundo éxplicou o presidente da
Câmara, José Ozório de Ávila
(PSD), elas -são realizadas ape
nas sob pedido dos vereadores,
que devem fazer um. reque
rimento a ser aprovado pela
maioria dos parlamentares. Para
Ávila, o maior beneficio é levar
o que acontece no Legislativo ao

conhecimento daqueles que não
têm condições de participar de
uma sessão no plenário.

Assim como em Massaran
duba, as sessões itinerantes de

Jaraguá do Sul contam com es

paço reservado para que repre
sentantes da comunidade apre
sentem suas reiviridicações.
"É bom porque eles conhecem
melhor o bairro, á comunidade,
porque vivem ali", disse Ávila,
destacando um ponto positivo
deste tipo de encontro. "No ano

passado, eu pedi uma sessão
itinerante no bairro São Luis,

.

porque estávamos discutindo a

questão do esgoto sanitário da

região", contou o presidente.

"
É bom porque eles

conhecem melhor o

bairro, a comunidade,
porque vivem ali.

José de Ávila

EDUARDO MONTECINO

POSITIVO Lombardi diz que sessões em plenário,
neste ano, estão batendo recorde de público

que satisfatória. "Ternos um públi
co de 40, 30 pessoas, menos de 20

ainda não teve", contou. "Mas não é
de se descartar as sessões itineran

tes, se houver interesse do público
e -depois de vermos com o jurídico
a legalidade para isso, podemos dis
cutir a questão", pondera.

Na Câmara de Vereadores de
Guaramirim, a participação da comu
nidade nas sessões também tem sido
motivo de comemoração por parte do
presidente da Casa, Juarez Lombar
di (PPS). "Este ano estamos batendo

recorde, está enchendo o plenário",
disse o vereador. Em razão do tra

balho de todos os parlamentares de
convidar a comunidade a participar,
o público hoje nas ?es�?es é. de.cerca

de 20 a 30 pessoas.
Com a adesão popular, o presi

dente quer conseguir ainda maior

participação, através do envolvimen
to de entidades, escolas e associações
de moradores. "Por exemplo, quero
falar com os diretores de escola para
ver se tem como liberar uma turma

por vez para acompanhar a sessão",
contou Lombardi. Por conta dessa in

tenção, as sessões itinerantes no mu
nicípio não chegaram a ser debatidas
na Câmara pela atual legislatura.

Em Corupá, a assessoria de co

municação informou que as sessões
itinerantes não são realizadas desde
2006. Até o fechamento da maté

ria, a equipe do OCP não conseguiu
contato com o presidente da Casa.
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Scar oferece curso para
.professores de dança

INTERNACIONAL
A premiada Ana
Maria Campos
é formada na

Royal Academy
of Dance, em
Londres

CAPACITAÇÃO Serão três dias de aulas com a baila!ina Ana Maria Campos
r \

Bárbará Elice

A premiada bailarina e

�rofessora Ana Ma
ria Campos estará em Ja

raguá do Sul, no mês de

abril, para ministrar um

curso de capacitação a

professores de balé clás
sico. As aulas acontecerão
dos dias 12 a 14, no Cen
tro Cultural da Sociedade
Cultura Artística (Scar).
As inscrições custam R$
50 e podem ser feitas na

Gestões

.Instituiçôes fazem planejamento
As quatro instituições

-

O encontro dos servido-
mantidas pela Fundação res da Fundação Cultural

__ -c,
"

, Cultural de Jaragua do. estámarcado para hoje. No
Sul começaram a definir,' Arquivo Histórico Eu

separadamente, os plane- gênio Victor Schmõckel

jamentos específicos e as a reunião aconteceu na

estratégias -de trabalhos-' segunda-feira, dia 25, e no

das gestões. Os encontros -Museu Histórico Emílio da

começaram nesta semana Silva. ontem.
e devem seguir-até 'o iní- No-Arquivo Histórico,
cio de abril, pautadas nas foi definida a ampliação do
discussões levantadas na horário de atendimento ao

,
� reunião de balanço geral; público, que antes era so

.que aconteceu no dia li de mente no período da tarde.

março. Desde terça-feira, as portas

da instituição passaram
a ser abertas das 7h30 às

11h30 e das 13h às 17h.
No setor de Patrimônio

'Histórico Cultural" a reu

nião está agendada para o

dia 3 de-abril. A data para a

sessão na Biblioteca Públi
ca Municipal Rui Barbosa
ainda não foi decidida. As

ações resultantes dos pla
nejamentos serão apresen
tadas em outubro,' numa,
reunião de balanço geral da
fundação.

secretaria da Scar. Ao final
do curso, serão emitidos'
certificados.

Podem participar do
curso professores dos ní
veis iniciante ao avança
do, desde que tenham pelo
menos três anos de expe
riência. Serão trabalhadas
noções de anatomia da
dança.. técnica de ponta,'
port-de-bras a importân
cia da correção de cada

pas,so. "Nossa região vem

apresentando evolução

na dança, mas ainda é ca

rente de profissionais com
este nível de especializa
ção que a professora tra

rá. É uma oportunidade
de reciclar conhecimentos
com uma profissional' de
conceito internacional",
afirmou o coordenador da
Escola de Dança da Scar,
Egberto Saurini.

Ana Maria Campos
é natural de São Paulo e

começou os estudos em

1976, no Ballet Ilara Lo-

peso Dez anos depois, ela
foi aceita como aluna na

Royal Academy of Dance,
em Londres, na Inglaterra,
onde concluiu a formação.
Desde então, Ana Maria
recebeu os prêmios Karsa
vina e Philip Nind; atuou
como professora na Es

panha e Canadá; e já mi
nistrou cursos na Irlanda,
Canadá, Espanha e Brasil.
Mais informações pelo te
lefone 3275-2477 ou pelo
e-mail curso@scar.art.br.

FUNDAÇÃO CULTURAL PMJS/DlVULGAÇÃO
l"'--'"

, DEFI!'lilÇÇ>ES,! �ncpntrp fpi, r�alj�do no Arquivo Hlstórícç !=1J�êrio Vict�r schmõcket-

I
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João Chiodini. Escritor

" escritor@joaochiodini.com.br

Uma temida conversa
Em toda ... Em quase toda ... Tá bom, tá

bom, em algumas relações de pai e filho,
chega um determinado momento onde ele (o
pai) precisa ficar cara a cara com ele (o filho)
para ter a tão temida "conversa".
Tadeu sabia disso. Tadeu sabia que havia

chegado o momento de encarar Tadeuzinho
e ter "a conversa".
- Tadeuzinho, meu filho. O papai quer
conversar um pouco com você.
- O que foi, pai? Eu fiz alguma coisa de
errado? Aquela janela já estava quebrada.
- Que janela?
- Janela? Eu disse janela? Devo ter pensado
em voz alta.
- Isso não importa, agora, meu filho. Você já
está bem crescidinho e tá na hora de saber a
verdade. �

- Eu sou adotado? Eu sabia! Não pareço
nada com você e nem com a mamãe.
- Não é isso, filho.
- Pode me falar, eu aguento. Já tenho sete

anos.

- Você não é adotado, Tadeuzinho, não é
sobre isso que o papai quer conversar.
� Então, o que é, pai?
- Assim... Deixa eu te explicar. Algumas
coisas não acontecem exatamente como

você imagina. Às vezes, o papai e a mamãe
precisam inventar algumas historinhas para<-
você, por que você ainda não entenderia a

realidade.
- Eu não fui baixado pela internet? É

\

isso? Eu sabia! Eu sabia! Nunca achei um

programa de baixar bebês.
- Não, Tadeuzinho, não é isso.

-

Clique animal
.
ADOTE

Madonna vivia
sob maus

tratos, mas
com carinho

da equipe
da Ajapra,

descobriu como

é bom viver. Ela
está vacinada,
vermifugada
e castrada.

É mestiça de

Husky. Para
adetá-la, fale

com Rose

(8474-4928) ou
escreva um

email (ajapra@
ajapra.org.br)

..

Envie. a foto do seu animalzinho para contato@

beatrlzsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas. do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

- Então, o que é, papai? Fala logo, homem,
meu coração ainda é muito jovem para ter
um infarto!
- Filho, não é o coelhinho que coloca ov�.
- Isso? Era isso que você queria falar? Isso
eujásabia.
- Já sabia?
- Claro, pai. Era uma coisa óbvia. Nunca
vi um coelho no supermercado e a mamãe

sempre esconde ovos de chocolate no

guarda-roupa. E são sempre os ovos que eu

ganho na Páscoa. E, como eujá tinha essa

dúvida, joguei no Google.
-Nossa! Vocês, crianças de hoje em dia estão
evoluindo muito rápido,. Nem aproveitam a

infância direito.
- Eu aproveitei bem a minha infância, pai.
Mas, agora já tenho sete anos, não sou mais
um bebê.

.

- Então, já que você é um homem feito, já

deve saber que ovo de chocolate quer ganhar
na Páscoa, não é?
- Isso é fácil. Quero um Kinder e um ovo do
Ben 10.

- Kinder e Ben la?
- Isso.
- Uma decisãomuito madura, hein filho?
- Se preferir, troca o Ovo por um Playstation.
- Kinder e Ben 10 está de bom tamanho. Se

quiser um Playstation, economiza dinheiro
e compra um, afinal, você não é mais um
bebê.

"
Às vezes, o papai e a mamãe

precisam inventar algumas
historinhas para você, por que você

ainda não entenderia a realidade.'

AJUDA A Ajapra
precisa de lar

temporário para
esses quatro cães

para poder retirá-los
de maus tratos, pois
não tem onde deixá
los até a adoção. São

,

dois machos e duas
fêmeas. A Ajapra
fornece ração e tudo
o que precisar. Quem
tiver um espaço para
abrigá-los, pode

, entrar em contato

co", Maria (3376-6400)
ou Rose (8474-4928)

C_ltótioVOl\1lriNirio
llanllo IlTo,. Ilf00000allem
Tlb:IPet
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VARIEDADES
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· Aniversariantes'
•

'
.J,

28/3
Adriane Arent Fafundes
Alessandra C. Fragoso
Alessandra Thais Hornburg
Andre Luis Largura
Arthur Borchers
Claudia Ruysam de Micheli
Daiane Bruch

Diego luis tomaz

Ederlei Marlon Fulik

Edilson Leandro
Edir Riegel
Elci Gabriela Da Luz

Elisiana R. K. Kinas
Eloisa Prestini

Felipe Steinert

Fernanda Roberta Uber

Fernanda Santos Cidral
Flávia Sifert
Germano Volkmann
Hellen da Silva Francisco

Isabel Keller

Ivo Hornburq-
Janaina N. Melcherth
Jhenifer de Oliveira
Joao Osório de Ávila
Jorge Antônio Machado
Josiane Petry
Joyce Moretti

Lucas de Souza

Maila Regina Larsen
Márcia Westphal Fodi
Marcos Sander
Maria Alice Ranch
Mário Voigt
Melita Kneububler
Neila Bianchi
Patricia Maria Weiller Steilein

Priscila Caroline Freiberger
Rafael M. da Silva
Rafael P de Souza
Raíza Costa

Rosemary M. dos Reis
Serli A. Vogt
Tatiana Dara Mahs

• Lady Gaga - Cantora
• Vince Vaughn - Ator
• Zizi Possi - Cantora

Curiosidade
28 de março...

... é o 87.0 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 278 para acabar
o ano. Em 2006, Marcos
Pontes foi o primeiro
astronauta brasileiro a

viajar para o espaço. ÉDia
Mundial da Juventude,
Dia do Revisor e Dia do

Diagramador.
Fonte:Wikipedia
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Ricardo Daniel rrreis

m poracaso.com " contato@poracaso.com VI@poracaso • /poracaso

Agenda de abril
Destaques do mês: - Dia 5, a banda Dioramas faz

apresentação acústica no Sacramentum Pub; - Dia 6, du
pla Dany & Rafa faz lançamento nacional de nova faixa
-na Patuá Music, enquanto na Lico rola Nirvana Cover; -

Dia 13, tem show com Dazaranha no Epic Concept Club,
enquanto logo do outro lado da rua, o fera Gui Boratto

apresenta-se no club The'Way; - Dia 20, o Blackbird rece
be ninguém menos quêWander Wildner em seu modesto
e bem frequentado palco, enquanto no Sacra vai rolar um
tributo a Legião Urbana.

Sexta..feira Santa
• Quem trabalha: Arriba Mexican Bar, Jack Ameri

can Bar, CachaçariaÁgua Doce (almoço ejantar), Sushi de
Casa, Kantan Sushi Lounge eVilla Restaurante e Choperia.

• Sem expediente: Madalena Chopp & Cozinha,
Mr. Beef, Confraria do Churrasco, Sacramentum Pub,
Sam'Bar, Blackbird e Licoreria.

Casa de cervejas, rock, diversão e leprechauns,
Sacramentum foi longe no último St. Patrick's Day

-A
�

çm _,

Tem point com diferencial chegando. Aguardamos an

siosos pela inauguração do Zabú, ali na Domingos da Nova,
logo abaixo da Academia Impacto. A chamada no letreiro
chama a atenção: o local vai ter açaí como especialidade.

"
Não existe paciência, somente fé. Mais da metade

de um marido bom é imaginação feminina.
Carpinejar

Presença: Anapaula Pellin no backstage do
show com Nadinho Santoro na Patuá Music

• 1 ��.a. _ _j,_�_ ..... _-!....J:'" _.�j. ...__ •. _

FOTOS ERre DE IlMA

-o arrasador figurino de Thais de Brum
na Festa à Fantasia promovida último

sábado, no London Pub

o destino da quadra
Realizado o Campeonato de Vôlei de

Areia na Praça Ângelo Piazera no último
fim de semana, a PME agora quer saber a

opinião do público quanto ao destino da

quadra utilizada. Pronta tanto para futebol
quanto para o vôlei de areia, o público con
corda em deixá-la assim, desde que seja
preparado outro espaço na área para a tur

ma do skate epatins? Hoje, no PorAcaso.

.com, será aberta enquete para'tólher opi
niões, sendo que a ouvidoria também é ca
nal através do número 0800 6420156 ou

-:email ouvidoriarejaraguadosul.sc.gov.br.
-T

Sorteio
Ingressos para balada e cinema, baldinhos de

cerveja e jantares nos melhores restaurantes da ci
dade estão entre os brindes que sortearemos hoje
no blog. Bolso támagro no fim do mês? Passa lá no
PorAcaso.com que a sorte pode ajudar no progra
ma do feriadão.

OCPII
www.ocponline.com.br
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AGENDA

HOJE À NOITE
•. 22h - Discotecagem com DJ Sérgio Paralelo

Local: Blackbird Bar 147 3275 2398

• 22h - Música ao Vivo com grupo Swing Muleke
Local: Sam'bar .14730544848

,., 22h - Quinta Sertaneja Dose Dupla / Shaw com Gabriel

Borges e Wesley & André / Elas free até as Oh
Local: London Pub.147 3055 0065

� ... 22h - Moam Country / Shaw com Banda Moam Country e
Everton. Mesquita
Local: MoomArt 8' Music, em Joinville 1478411.7001
, 22h· ..... Noite do Boteco / Shaw com Bruno e Dionathan

Local: Agua Doce Cachaçaria 147 3�71 8942

�. 22h - AG Vivo I Shaw com Coyote Jack eConvidados
Local: Sacramentum PUD 14788321524

f
!

SEXTA·FEIRA 2913
•. 22h - Don't Stop the partyWJs Gui Perera,EdyBlack e Vidal
Local: Moam A,rt n' Music, em Joinville 1478411 7001

SÁBADO 30/3
'

.�'.221:1- Moam Samba t Shaw com Grupo Di Presença e.
Grupo Ambição ,

Local: Moom�Art n'Music, em Joinvillel478411 }001

",22� - Música ao Vivo / Oda & Parceiros doSamba
tecal; Sam'bar 147 3054 4848

;j. i21i -- Música ao \;/'ivo ! Shaw com Rordak
tocai: Sacramentum Pub 1478832 1524

.... 22h - Páscoa Banana Joe / Swag Vogue Flockeed / DJ
Bino /Warm Up com Murillo Steffens'"'
Local: Banana Joe 147 8852 2252

, .. 22h - Músiea ao Vivo / Shaw com Lu Ramalho
Local: Água Doce Cachaçaria 147 3371 8942

I
I
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Bom dial
Bom dia, urbe! Hoje é quin

ta-feira, dia 28 de março, vés

pera de feriadão e Dia do Dia

gramador! E vamos começar
o dia pra cima. Use sua mente

para isso, pense alto, se olhe no

espelho e diga: eu me amo, sou

demais! Voo ... É fácil, vai, não
custa tentar! Afinal, para amar

mos o universo que nos rodeia,
contando com os cachorrinhos,
nossas plantas, o papi, a mami
e aquele "love, a receita é nos

amarmos em primeiro lugar! E
já que estou neste assunto tão
doce (risos), vale lembrar que
as noites e manhãs de outono

estão com aquele ar refrescante.
Xô, ar condicionado.

Levanta defunto
Um remedinho que vem fa-

- zendo a "cabeça" dos. homens
está no mercado com muito
Sucesso. Bastam 12 minutinhos

para a pílula fazer efeito. Com
ou sem contra indicação, a nova
pílula sensação masculinha - se

é que você me entende - assi
na pelo nome de Levitra zomg.
Como diz um amigo: uiuiui!

Bico calado
Tem buxixo que a gente

fica sabendo, somos bem pa
gos para soltar no ar, mas às
vezes a gente não pode escre

ver, certo? Bem que eu gosta
ria de postar aqui e agora o que
na noite de terça-feira me dei
xou nude (a nova cor do mo

mento, antigamente acho que
era bege!). É uma notícia que
deve encher e vazar a "caixa
d'água", mas eu não conto, não'
conto e não conto nem muer

to. Nem precisam me chanta
gear, viu, afinal, titia perdoa!

Por cima
Quem também anda arra

sando quarteirões é o super
FlaJinho Vieira. No sábado à
noite, a bordo de uma camisa
xadrezada (não falava portu- .

guês), o pequeno "Tainá" sol
tou em alta e boa voz, em roda
de amigos, que a noite prome
tia. Ai que meda, amigo!

ANOS 80 Carlos
Pótto e Gisele Coelho

nos corredores da

Epic, conferindo a

Festa anos 70 & 80

UpperFloor
Hoje à noite, véspe

ra de feriado, a Upper
Floor vai bombar com a

'

festa Ladies Convidam
e show com a dupla ser
taneja Elton & Fernan
do. Vai perder?

CONFERINDO

Uyara Andrade e

Alisson Fogaca
na Confeitaria
Bela Catarina

Moa Gonçalves

NAS RODAS
o famoso cheff jaraguaense,
Juimir Rozza, um dos caps
da Mercearia Dona Rita, é o

grande aniversariante de hoje.
Parabéns, Brother!

• • •

Valéria Junkes, da Vê Mais, .

carimbou o passaporte
novamente. Na próxima semana

vai bater pernas com a esposa
numa das mais importantes

feiras de Las Vegas.
• • •

A amiga Lenice Bago Bastos,
da Pão Brasil, já prepara os

quitutes para comemorar,
amanhã, idade nova:.

• • •

o casal, Otávio Francalazo e

Girlane Rubini Pradi do Amaral,
continua em lua de mel.

'a'
[f5J{'(jjf.atlrj({ú)ltee {[j1ifJ.ada-
3370-3242

Camisa futsal
Quer ganhar a nova camisa

oficial do CSM Futsal? Então
envie e-mail para moa@moa
goncalves.com.br e diga quando
e que horas será o jogo contra o

Krona, valendo pela Liga Nacio
nal. O sorteio será dia 15 de abril.

Presidente
O meu amigo, Maicon Mi

guel Salai, será o novo presiden
te do Baependi, a partir do dia 10

. de abril. Vai comandar um dos
clubes mais elegantes de Santa
Catarina até 2015. Bola branca.

A vida segue
O amigo Martin Wernin

ghaus, depois do triste episódio
em sua vida, terça-feira voltou à

agenda social. Sempre simpático,
ele é destaque por onde passa.

Niver da Rose
Por favor, não ousem esque

cê-la: a empresária Rosangela
Schmitz, esposa do amigo Mo
acir Schmitz (Lecimar Malhas),
casal pelo qual o colunista tem

um carinho especial, é a ani-
,

versariante mais festejada do
dia. Parabéns, Rose! Que Deus
continue abençoando você e sua

linda e feliz família!

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2013

Convite TE CONTEI
Pousou sobre a mesa deste

colunista, convite para coquetel
que rola dia 10 de abril. O en

contro da 'viparada' marcará a

inauguração de um dos empre
endimentos mais comentados
do momento, o Buena Eventos.
Adolar de Souza, o cap do espa
ço, promete um local dinâmico,
com som ambiente, climatizado,
sistema de projeção de imagens,
internet sem fio, camarim, cozi
nha e bar, palco móvel e muitos
outros serviços que permitem a

realização de um grande evento.
Thank s pelo convite!

• Sumidinho dos agitas festeiros está
o bem lançado estudante de Direito,
Guilherme Pavanello. I
• Nossa, que onda de separação!
Tem mais novidades aí no mundo dos

separados, aguardem!

• Quem também anda sumidinha dos
agitas festeiros é Tuca Junkes.

Preparem-se, este ano vai fazer frio!

Com essa, fui!

Blues PRESENÇA Elaine Esser (Paládio)
e Dalila Schmitz, prestigiaram o

tradicional Happy Hour da AMA Le'BruOntem à noite, na mesa do
Restaurante Lehmann's, este co

lunista, Dr. Vicente Caropreso e

Paulinho Chiodini estiveram jun
tos para turbinar as ideias. Aguar
dem! Em breve o triovai agitar a
high dourada de nossa terrinha
com uma super festa, leia-semui
to blues! Volto ao assunto.

Um perfume que suscitamemórias e nos traz

diversas sensações é o The One, da Dolce Gab
bana. Quando um cliente entra na loja Le Bru

Perfumes, sua percepção é aguçada pelo aroma

e ele intuitivamente é transportado para uma ex
periência sensorial que o remete a lembranças e

lugares agradáveis. O perfume é simplesmente
uma ferramenta de sedução. Vale conferir!

"
Todos os dias quando acordo, não tenho
mais o tempo que passou, mas tenho, muito
tempo. Temos todo o tempo do mundo!

Renato Russo

IMAGINE
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Pesquisa revela que ml1lher díz cerca de
20 :mil palavras por rua, e homem cerca de 7 riill.

.

\lAi rX1E DIZER QoE \XJCÊ
({)l\lCORIlA con iSSO?

NÃo VÉ QUE A DiVULGAÇÃe)
DESSA PE.9.i!JiSl\. Só seRVE
PI1PJ; tJç6 R1DICULARI� E

'

/'
Ai\)�R fi FORm1R uYl CONCEiTO 9-.< '\

FJll1.AOO SOi!RE A GENiE? n-'''l' I

É UM ASSURPQ! NÓS mOUlERes II
s.m:& murlO R11is aUE i550.

\murro R11� QUE 20 mIL mtJ:l\AAS,
,
IISSO t rotlQlIsmo PURo

(.cir,JQÚlsmmos 1ODo No$o
I%Pt\ÇQ E�s Il1I.ÍlTO�iS
ío CERTA OJ 16 ERAAtA?! �

CER1R

Piadas

Licença.paternidade
Em uma sexta-feira estressante, coroo outra qualquer, o

funcionário diz para o chefe:
- Chefe! Chefe! Eu vou ter um filho! Preciso sair mais cedo!
- Ah, meqs parabéns! - disse ele, abraçando o futuro papai -

O que você está esperando? Pode ir ver a sua mulher!
O funcionário sai radiante e, na segunda-feira, o chefe pergunta:
- E então, rapaz? É menino ou menina?
- Não sei, chefe ...

_

- Como não sabe? O seu filho não nasceu?

:- Que nada! - disse ele, com naturalidade - Só vai nascer

daqui a nove meses!

Cinema
Programação de 22 a 29/3

JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

Programação de 22/2 a 28/2

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

ARCOPLEX2
• Oz - Mágico e Poderoso - Dublado -

14h, 16h30, 19h, 21h30

ARCOPLEX3
'Inatividade Paranormal - Dublado -

14h,15h50
• João e Maria - Caçadores d.e
Bruxas - Leqendado - 17h40,
19h30.21h20

-

JOINVILLE
• GNC M�ELLER
• Os Croods (3D) -_13h, 15h20, 17h40, 20h - DUB
• Os Croods (3D) - 22h - LEG

'Vai Que dá Certo -14h20, 16h45, 19h10, 21h30 - DUB
• Os Croods -14h, 16h20,.18h50, 21h10 - DUB

..

• GNCGARTEN

'Os Croods (3D) -14h10, 16h30, 19h - DUB
• Os Croods (3D) - 21 h30 - LEG

.

'Vai Que dá Certo -14h, 16h, 18h, 19h50, 21h50 - DUB
• Duro de Matar: um Bom Dia Para Morrer - 21 h20 - DUB
• Hitchcock -19h10 - LEG
• Oz - Mágico e Poderoso - 13h30, 16h20 - DUB
• Colegas - 13h20, 20h1 O - DUB
• Parker -15h20, 17h50, 22h1 0- DUB
• Os Croods - 14h20, f6h40, 18h50, 21 h1 O - DUB

-Oz - Mágico e Poderoso (3D) -13h40 16h10 18h40.- DUB
• Oz - Mágico e Poderoso (3D) - 21 h - LEG

Parker(Jason
Statham)é um talentoso
ladrão que é traído por
pessoas de seu grupo e

acaba quasemorto. Ele
acaba sobrevivendo .e

despertará disposto a

st;l.vingçrr dos bandidos.
Conhecendo o plano
para um importante
roubo, Parker se passa
por ummilionário e

conhece Leslie (Jennifer
Lopez), uma corretora
de imóveis que acaba se
metendo nos planos.

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.

o
Im
c.>
=
-

o
CI)

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura
mais-amena
Tempo firme com sol entre nuvens
namaioria das regiões, devido à

aproximação de umamassa de-
ar frio e seco ao Sul do País. No

Litoral, a umidade que vem domar
ainda provoca chuva fraca e isolada
no Litoral, especialmente à noite e

no início damanhã.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
�

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁ)(: 23°C

Ensolarado

�
..

Parcialmente
Nublado

.�
,

#.

�
Instávelt6°C', ,

125°C'
SÁBADO
MíN: 18°C
MÁ)(: 23°C �

Nublado

� !o
•

LUAS

• MINGUANTE 4/3

• NOVA 11/3

• CRESCENTE 19/3

.. CHEIA 27/3

DOMINGO
MíN: 18°C
MÁ)(: 26°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Que sabe muito
2. (Ingl.) Indicação de tamanho de roupas maior do que

o grande / No cristianismo, ser supremo, criador do
universo

3. Espécime da classe de animais â qual pertencem
ácaros e escorpiões

4, Tecido de algodão muito usado para confeccionar

agasalhos
5. O clarão do astro prateado / O líquido do limão
6. As iniciais da cantora carioca Pitlman / Quantia paga

além do ordenado
7. Ser provido de! Um pouco de ... demora
8. Confeccionar peças de roupa com fios de seda, lã,'

algodão etc, / Igreja principal de uma diocese
9. O melhor lugar para o repouso / PústuJa da mucosa

bucal
10. Termo do vocabulário inglês que significa fora de

estrada e designa atividades praticadas em locais
. de difícil acesso

11. Instrumento usado para a determinação da densi
dade dos óleos

12. (Ingl.) Prática esportiva que consiste em deslizar
sobre prancha em uma onda I Zona Oeste

13. (Pop.) Ato de roubar,

VERTIÇAIS
1. Famoso personagem de William Shakespeare I (Rg,)

Estado de absoluta confusão
2. Hábite de sacerdote / (Fig.) Idéia que ilumina a mente
3. Queira Deus! I Pensare repensar sobre alguma coisa
4. Uma lesão aberta em tecido cutâneo ou mucoso /

Prato do Nordeste, feito com pedaços fritos de car
ne-seca misturados com farinha de mandioca

5. As iniciais da atriz Timberg I Adeus, em inglês /'Fre
quência Modulada

6. Detestável! Coisa incomum
7. O astrônomo inglês Halley (1656-1742); batizou

um conhecido cometa! (FLs,) Unidade da energia
radiante

8. Conjunção subordinativa I (Ant.) Censurar, repreen
der com brandura

9. Terreno, pavimento I O final da primeira ou o começo
da segunda quinzena (ou semestre),

2

3

4

5

e

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

II II II
.

•
•

•
II •

• •
II

II •
II •

.
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'.IOj.a '.,a'ln " 'Jaoway 'YIBXO 'e 'ZII1 '.ladnoH 'Z 'SOBa 'lalw.H .
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Novelas
• flOR DO CARIBE - GLOBO -18H

Alberto diz a Ester que pode ser o melhor pai do mundo

para Samuca. Ester diz a Alberto que precisa refazer sua vida

antes de pensar em se casar. Alberto decide financiar uma

ONG para Ester trabalhar. Cassiano e Duque tem dificulda
des para encontrar a saída pelo duto de esgoto. Ester sente
uma ciúmes de Alberto, quando ele sai com Yvete para dar

uma entrevista. Bibiana visita Donato na prisão. Durante a ca

minhada pelo duto, Cassiano cai e quebra a perna. A ONG é

inaugurada. Ester propõe casamento a Alberto.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO -19H
Lucilene reclama de Ulisses. Dominguinhos afirma a Feli

pe que Nando e Juliana estão apaixonados. Frô fica satisfeita
por deixar Carolina irritada. Isadora interroga Ronaldo sobre a

sabotagem no desfile e tenta se aproximar de Carolina. Olívia
fala para Charlô que vai tentar provar que Otávio está fingindo
ser Dominguinhos. Nando questiona Juliana sobre seus sen

timentos por Fábio. Ciça consola o pai. Vãnia apoia Ulisses.

Charlô e Olívia se lembram de uma marca de nascença de

Otávio. Kiko e Roberta pensam em como encontrar o dinheiro

que Vitória escondeu. Nieta limpa a boneca russa e estranha

seu peso. Semíramis comenta com Ulisses sobre sua des

confiança com a fuga de Nando. Isadora sugere que Ronal

do sonde Felipe sobre seu casamento com Carolina. Dalete

e Lucilene combinam de ajudar Kiko e Frô a ficarem juntos.
Charlô desafia Dominguinhos para uma corrida na piscinà.
Dino beija Semíramis. Moysés procura Roberta e fala sobre

os diamantes de Vitória.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Morena faz várias perguntasa Barros, que tenta descon

versar. Helô e Jô conversam sobre os impactos causados pela
quadrilha na vida de Morena e Theo. Lucimar se arruma para
encontrar Helô e Delzuite tenta consolar a amiga. Amanda
ameaça contar o segredo de Carlos para impedi-lo de sair

Salve Jorge
Lucimar e Morena ficam frente a frente

Lucimar (Dira Paes) vai viver fortes emoções! Depois de
passar muito tempo acreditando que a filha estava morta, fi
nalmente chegou o dia do reencontro. Helô (Giovanna An
tonelli) manda um policial levá-la até o esconderijo de Mo
rena {Nanda Costa). Chegando lá, Lucimar dá de cara com

de casa. Celso implica com Antônia e Raissa enfrenta a mãe.

Ayla conta para Tamar que vai ao restaurante de Cyla. Demir
questiona Zyah sobre Bianca. Russo acredita que o bebê de

Tamar seja o filho de Morena. Rosângela não acredita que a

quadrilha será descoberta. Érica conversa com Cacilda sobre

a suposta doença de Áurea. Nunes pede para se encontrar

com Lucimar. A mãe de Morena vê Lívia na rua e a confron

ta. Barros chega com Morena ao local determinado por Helô.
Isaurinha fica tensa ao ouvir Arturo falar sobre traição.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Paulo foge da casa. Ao andar pelas ruas, ele encontra

um garoto, Abelardo, que também está fugindo de casa
.

por ter brigado com o pai. Abelardo sonha em navegar pe
los sete mares. Lilian e Roberto, pais de Paulo, encontram
bilhete deixado pelo filho. Paulo e Abelardo pegam uma

vã para Santos. Lilian procura Helena, que revela Paulo

aprontou mais uma de suas travessuras e pediu que ele

viesse à escola acompanhado do pai. Lilian está aflita com

o sumiço do filho. Roberto afirma que vai dar uma bela

surra em Paulo. Helena' diz a Renê que não sabe-mais

onde procurar por Paulo. Suzana encontra o casal, diz que
quer ajudar na procura por Paulo. Renê fica desconfiado.

Marcelina está chorando no pátio, ela conta a Firmino que
Paulo fugiu de casa.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Perplexos com a repercussão do vídeo, Isabel e Eduardo

brigam com Taís por ter se colocado em perigo e proíbem a

adolescente de dar entrevista. Cremilda entretém Marlene,
enquanto Diva executa o plano do falso sequestro. Plínio pro
mete para VitorjVioleta que irá pensar na proposta do editor

para entrevistar a Marcelona. Arnaud pede para rnatar Tais,
rnas Norberto nega o pedido e decide que a adolescente deve
sofrer. Mirela conta que gostaria de se aproximar de Gabrie

la e Vicente a conforta. Norma conversa com Breno sobre o .

casamento e diz que não acredita estar ajudando o amigo ao

rnentir para a farnilia dele. Desconfiada do falso sequestro,
Luiza liga para mãe. Violeta atende ao telefone da aluna e fica

assustada com o suposto sumiço de Marlene.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Wanessamuda visual

Wanessa está apaixonada pelas novas ma

deixas vermelhas. A cantora topou participar
da campanha de uma marca de cosméticos,
encarou a tintura e revolucionou o visual, que
agradou em cheio um de seus maiores tas. A

bela, que confessou à revista "Contigo!" ter fi
cado apreensiva com a mudança, revelou que o

, maridão, Marcus Buaiz, curtiu a esposa ruiva.
Ela confessou que está pensando emmanter os

cabelos avermelhados além dos dois meses que
constam no contrato publicitário.

Justus leva bronca,
• •

, por ser pernnsslvo
Participando do lançamento da nova pro

gramação da Record, emissora da qual faz
parte, Roberto Justus contou que apesar de
estar no comando do programa "Roberto Jus
tos +" e reassumindo o reality "O Aprendiz",
está com tempo para a família. O apresenta
dor garante que sabe gerenciar seus horários
e delega funções 'para os chefes das suas em

presas. Conhecido por sua vaidade, Justus as

sumiu ser o lado fraco da relação com a esposa
Ticiane Pinheiro e a pequena Rafaella. "A Tici
diz não, mas eu não resisto. Faço tudo o que
a Rafa quer e acabo levando bronca dela. Tici
tenta impormais limites e eu sou tranquilo."

um bebê nos braços da delegada. "De quem é essa criança?",
pergunta, sem nem imaginar o que está prestes a ouvir. Emo
cionada, Helô responde: "É a sua neta!" Nomesmo instante,
Morena aparece! Lucimar não acredita no que vê! Completa
mente tomada de emoção, ela desaba em lágrimas.

�Áries
li:iiI 20/3 a 1914 - Fogo

Há possibilidade de revelar
o seu lado,mais independente,
por isso, não perca a chance
de lutar por mais autonomia
no trabalho. Os ventos sopram
a seu favor nesta noite e pode
se transformar no centro das

atenções! Cor: rosa.

.. Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra

Não perca a chance de tro
car ideias, partilhar projetos
e ouvir o conselho de pessoas
mais experientes. No campo
sentimental, você deve manter

uma quietude estratégica. Um
romance secreto não está des
cartado. Cor: lilás.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Um astral leve e descompro
missado torna o dia diferente
dos demais. Tudo o que você

conseguir neste dia será mito
da sua determinação. No cam

po afetivo, o clima é de cum

plicidade, companheirismo e

sintonia. Cor: cinza.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Independência e autonomia
estão em alta e vão dar mais

coragem 'para você enfrentar
as situações desafiadoras. Tra
balho prazeroso está protegido.
No romance, esta é uma noite

.

de grande realização: vale co

memorar! Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Suas ideias vão estar fervi
lhando! Não se esqueça de que
o pensamento cria, o desejo
atrai e a confiança realiza. Mu

dança ou reforma no ambiente
doméstico será favorecida. A

dois, o clima é de lealdade e

contentamento. Cor: vermelho,

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Você pode descobrir uma

maneira alternativa de resol
ver um problema que vinha se

arrastando. Invista no diálogo,
pois omomento é propício para
conversas esclarecedoras. A

dois, o astral é de forte erotis
mo. Cor: vinho.

Aparentar ter competência é tão i"}portante
quanto a prõpria competência..

Chuck Lieppe

'" Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, você será desafiado(a)
a pensarmais no bem-estar dos
outros do que nas suas próprias
conveniências. Aposte na soli
dariedade e não vai se arrepen
der.Nos assuntos do coração, o
clima' de união prevalece. Cor:

n
preto.

Escorpião
23/IOa21/11-Água

Aproveite o astral desta

quinta-feira para fazer algumas
inovações no campo profis
sional. Já no campo afetivo, o
seu lado prestativo vai agradar
a quem ama e cuidados com o

visual podem vir a calhar. Cor:
azul-claro.

lIe.Ia Sagitário
22/11 a 21112 - Fogo

Vênus e Urano ativam o se

tor do prazer! Tudo que envolva
o lazer, a criatividade e o entre

tenimento será favorecido. Evi
te ficar em evidência no traba
lho. O setor afetivo está em alta.
Não faltarão paixão e diversão.
Cor:tons escuros.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

O dia pode ser altamente

produtivo e dinâmico. Há pos
sibilidade de se envolver com

várias atividades ao mesmo

tempo - já é hora de confiar
na sua capacidade! Há sinal de

aconchego e intimidade na re

lação a dois. Cor: preto.

Aquário
2111 a 18/2 -Ar

Este é um bom dia para
investir em novos projetos."
No campo profissional, o seu

progresso está em evidência,
podendo assumir um cargo de

destaque. A vida amorosa ga
nha novos estímulos: aproveite
o momento. Cor: vermelho.

rlJ Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Boa sorte para descobrir no
vas fontes de renda. Não tenha
medo de iniciar uma atividade

extra, que possa encorpar o seu

orçamento mensal. E um dia de

grandes vitórias, seja no cam

po de trabalho ou sentimental.
Cor: preto.
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Caldo dé Peixe-
A Sociedade RecreativaVitória/

Rio da Luz, de Jaraguá do Sul,
promove nesta Sexta-Feira Santa, o
tradicional Caldo de Peixe. Início às

11h30, ingresso por pessoa aR$ 15
(acompanhamentos: arroz, aipim frito,
saladas, pão e farofa). Haverá completo
serviço de bar com venda de porções de
filé de Tilápia frita à R$ 15. Endereço
da Sociedade: Estrada Rio da Luz

Vitória, s/no, Bairro Rio da Luz.
Mais informações: 3055-8896.

Bailes de Páscoa
• AAssociação Desportiva e

RecreativaAmizade, de Jaraguá do
Sul, promove sábado, o seu Baile de
Páscoa. Animação da Banda Real, do
Paraná, com início às 23h. Ingressos
antecipados a R$ 15, no PostoMime .

(Kohlbach e Barra), Lanchonete Skini
Haus e no Bar da Sociedade. Endereço
da Sociedade: Rua Roberto Ziemann,
3.174, Bairro Amizade. Mais informações
no telefone .3371-3257 ou pelo e-mail:
sociedadeamizade@yahoo.com.br

• Neste sábado, a Sociedade
Recreativa Desportiva 25 de Julho, de
Jaraguá do Sul, também programa seu

Baile de Páscoa, com início às 23h e

animação da Banda Colliby. Ingressos
antecipados: PostoMime (matriz),
Flash Vídeo Locadora, Lanchonete
Skini Haus e Panificadora Vonete.

Endereço da Sociedade: Rua Bertha

Weege 3.280, Bairro Jaraguá 99.
Informações pelos telefones
3376-1003 ou 8455-9195.

"

Noite das
Sopas e Cremes

No dia 19 de abril (uma sexta-
feira), a Associação Recreativa e

Cultural Rio da Luz "Salão Barg", de
Jaraguá do Sul, promove a 40a Noite
das Sopas e Cremes. Serão servidas

sopas de: Frango, Gado, Lentilha e

Schwartzsauer; cremes de: Milho,
Palmito e Batata Salsa; Caldo de Peixe
e acompanhamentos. Haverá também
a venda de cucas. Início àÚ9h30, ao
custo de R$ 14 por pessoa. Ingressos
antecipados, que darão direito a reserva

demesas, na secretaria da Associação
dos Clubes deTiro, através do 3370-
9795 (horário das 8h às 14h sem fechar

para o almoço) ou pelos telefones 3376-
2184 e 9948-1115. As reservas de mesas
ficarão disponíveis até às 20h, após
este horário serão liberadas parà outras
pessoas. Endereço da Sociedade: Rúa
Eurico Duwe, 2.600, Bairro Rio da Luz I.

I

Fonte: Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu

1a Festa da Cerveja
Confira alguns cliques de quem marcou presença na Sociedade Centenário, no dia 23:

Carlos

Henrique
Marian,
Camila

Daniela,
Kaci Deretti,
Emerson

Deretti,
cleber
Becker,
.Ana Lucia
Macedo e

Lia Henning

Andressa Mullher
comemorando
seu aniversário Emanuelle SolanoDaniele Kreutzfeld L:uciane Sampaio
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APAE - Associacão de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Valmor Zonta 590, Fone (47) 3370-2042

89256-720 - Bairro centenéríc- LJARAGUA DO SUL - SC

Email: apaejgua@netuno.com.br/jafa@netuno.com.br
- CNPJ 83.784.355/0001-46

DEMONST. DAS CONTAS DE RESULTADO EM 31/12/2012

2.215.622,50RECEITAS CORRENTES

Contribuição Espontanea
Receitas Aplicações
Convênios Prefeituras

Fundo Nacional Assistencia Social

Contribuição de Pessoas Jurídicas

Contnbuição de Pessoas Físicas

Campanha Adote um Excepcional
Receitas com Promoções Sociais

Doações

Apenados Fórum
MEC PNTElPDDElPAED

Isenção das Contrib. Sociais

Fundo Social

Repasse Grupo Convivencia

Receita Federal

Convenio Estado

Alugueis
Projeto FIA
Outras Receitas

Fundo Municipal Assistencia Social
Receita Capital
Campanha APAE / SAMAE
Convenio SUS

12.385,52
-

5.844,50

861.922,19

0,00
4.440,00

1.370,00
172.917,00

96.785,57

62.169,69

9.498,13

0,00
248.878,92

329.793,36
2.879,00

189.977,69

0,00
0,00

0,00
500,00

3.083,54
0,00

17.651,00'

195.526,39

DESPESAS CORRENTES

Salários e Ordenados

Décimo Terceiro Salário

FGTS

Roupas Profissionais

Viagens e Estadas

Despesas com Veículos

Quotas de depreciação

Energia Elétrica
Telefone

Despesas Postais
Material de Escritório

Serviços de terceiros
Seminários e Cursos

Conservação de Edificações
INSS Patronal

Cofins

Bens de Valores Irrelevantes

Manutenção de Máquinas e Equip.

1.858.663,92

598.999,98

58.460,72
63.678,38

450.60

2.754,16

123.684,88

143.346,92
36.036,60

10.129,74

216,40

6.062,25
10.394,58

3.553,28

147.924,90

205.444,37

11.308,27
11.871,73

15.147,95

31/12/2011

2.003.564,20

11.509,37
8.471,20

959.217,45

17.383,54
77.639,86

12.653,66
153.790,00
122.414,08
62.977,11

10.254,00
7.525.00

228.106,11
256.997,51

4.107,90
0,00

20.000,00
0,00

0,00

1.600,00
13.917,42
34.999,99

0,00

0,00

1.688.141,23

536.372,42
53.370,58

101.222,10
683,91

5.169,26
108.022,25

142.498,32
33.354,62
9.780,95
482,59

2.860,98
16.823,63

793,00
97.522,97

186.063,14

13.654,90
2.143,90

2.903,00

APAE· Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Valmor Zonta 590, Fone (47) 3370·2042

89256-720 - Bairro Centenário - LJARAGUA DO SUL - SC
Email: apaejgua@netuno.com.br�afa@netuno.com.br

- CNPJ 83.784.355/0001-46

BALANÇO PATRIM. ENCERRADO EM 31/12/2012

ATIVO 2.283.167,58

503.560,48cmCULANTE

209.701,33Disponível
Banco do Brasil S.A

Caixa Econômica Federal S.A

Bradesco

Sicoob

54.317,94

0,00
100

155.382,39

255.573,39Aplicações
Banco do Brasil S.A

Caixa Ecômina Federal

Bradesco

Sicoob

139.783,1 I

0,00
115.290,28

500,00

38.285,76Outros Realizáveis

Adiantamento a Empregados
Cheques a Compensar

38.285,76
0.00

1.779.607,10PERMANENTE

1.779.607,10Imobilizado

Terrenos

Edificações
Móveis e Utensílios

Direito Uso Telefone

Máquinas e Equipamentos
Blibioteca

Veículos

Computadores e Sistemas

Construções em Andamento

( . ) Depreciação Acumulada

266.550,96

1.601.561,18

335.418,63

4.883,13

39.572,51

91,41

412.227,75
64.062,59

444.964,14

1.389.725,20 )

31/12/2011

1.866.469,45

476.553,68

140.577,78
140.576,78

0,00

1,00
0,00

302.776,13
302.031,97

0,00
744,16

0,00

.

33.199,77
33.199,77

0,00

1.389.915,77

1.389.915�77

266.550,96

1.601.56),18
259.682,62
4.883,13
34.820,51

91,41

412.227,75
56.476,49

0,00
1.246.378,28 )

31112/2010

1.285.078,30

26.219,44
5.269,59

451.385,00

7.731,90

64.056,09 _

1.120,00
159.277,80

73.680,48

0,00

34.004,31
0.00

191.595,15

230.607,86
.

5.092,28
910,75
0,00

400,00

26.609,40
7.118,25

0,00
.0,00

0,00
0,00

1.355.870,80

530.698,42
50.210,41

66.622,97
1.140,00
4.325,55
81.847,71

124.499,12
33.849,00

10.127,49

531,37

1.765,82
849,99

2.496,37

14.527,43

181.305,52

10.289,63

384,00

2.976,74

31/1212010

1.594.940,02

255.609,13

30 . .115,29

29.800,59
313,70

1,00
0,00

191.032,11
64.586,81

2.084,30
124.361,00

0,00

34.461,73

33.632,73

829,00

1.339.330,89

1.339.330,89
266.550,96

1.601.561,18

205,726,21
4.883,13

31.328,51 I

91,41

336.592,95
56.476,49

0,00
1.163.879,95 )

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Valmor Zonta 590, Fone (47) 3370-2042

89256·720 - Bairro Centenário - LJARAGUA DO SUL - SC

Email: apaejgua@netuno.com.br/jafa@netuno.com.br
- CNPJ 83.784.355/0001-46

BALANÇO PATRIM. ENCERRADO EM 31112/2012 31/12/2011

1.866.469,45

14.178,45

14.174,45

0,00

0,00

0,00
0,00

13.986,29

188,16

1.852.291,00

1.416.868,03
120.000,00

;3,15.422,97

31/1212010

1.594.940,02

58.071,99

35.864,92
0,00

5.598,69

6.639,92

26,08
15.698,46
7.901,77

4,00 22.207,07

363,89
4,00

0,00

21.839,18

0,00
4,00

0,00
0,00

1.536.868,03
-

1.487.660,53

120.000,00

70.792,50 )

j
I

(.

-1
J

fi
1

PASSIVO 2.283.167,58

cmCULANTE

Obrigações Soe. e Trabalhistas

Ordenados e Salários a Pagar
Previdência Social a Recolher

FGTS a recolher

Conto .Sindical a Recolher

Férias a pagar

I.RR.F. si Salarios

74.718,00

66.456,14

29.510,64

5.323,28

5.271,53

135,00

21.854,98

4.360,71

Contas a Pagar
Conta Empregados
ISS Retido a Recolher

IRRF a Recolher si Serviços

Cheques a Compensar

8.261,86

443,58
25,52
15,76

7.777,00 -

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social

Doações e Sub. Patr. Liquido
Variação Patrimonial

2.208.449,58

1.732.291,00

119.200,00

356.958,58

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 2012

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Valmor Zonta 590, Fone (47) 3370-2042

89256-720· Bairro Centenário - LJARAGUA DO SUL· SC
Emall: apaejgua@netuno.com.br�afa@netuno.com.br

- CNPJ 83.784.355/0001-46

DESPESAS CORRENTES

Conservação deMóveis e Utens.

Seguros
srs

Despesas Bancárias
Consumo de Água
Despesa cJ conservação piscinas
Despesas com cobranças
Higiene e Limpeza
Impostos e Taxas

Vale transporte
Material de segurança

Material pedagógico
_ Despesas Ambulatório

Despesas com Promoções
Férias

Anúncios e Publicações
Contribuição Social

Serviços de Promoção Humana

Material de consumo

Assistênciamédica e Odontológica
Contribuição Sindical

Multas impostos
Alimentação
Serviços Contábeis
Combustíveis e lubrificantes

Gás

Despesas Cartorio
Fretes e Carretos

Jornais e revistas

Informática

Imposto Predial e Territorial

Alugueis
OficinaGrupo de Conveniencia

31/1212Ql1

7.232,31

15.200,33

4.941,31

6.906,01

5.182.36

2.589,08
8.064,90

20.691,26

24.945,56

4.105,70
3.093,96
57.078,72

568,53
12.907,06
83.150,26

135,10
32.225,28

6.558,18

4.339.54

257,10
1.663,17

156,Q4
38.314,57

8.575,04

39.802,59

5.825,00

11,30

560,00
0,00

10.267,15

0,00
1.532,40
1.111,80

DESPESAS DE CAPITAL 356.958,58

Superavit ou Déficit Exercício 356.958,58

Jaraguá do Sul, 31de dezembro de 2012

31/12/2011

5.641,15
18.018,07
7.606,11
5.550,11
4.110,73

1.413,00
7.718,49
17.661,64

14.345,13
5.155,87
140,00

29.397,15
817,70

25.341,35
73.452,32
1.600,00

28.388,07
14.841,08
10.044,99

423,54
94,00
0,00

29.331,37
5.077,47

44.655,39
8.850,00

16,87
0,00

1.731,25
9.552,66

0,00
3.443.20

0,00

315.422,97

315.422,97

31/1212010

380,50
12.964,25

6.462,39
5.607.26

3.522,66

2.224,82
8.018,64

13.634,04

3.571,78
3.459,67

294,00
11.398.95

795,00
14.813,20

11.629,45
246.00

0,00
2.071.45
1.658,89

101,66
98,79
853,10

17.131,45
80,92

46.422,36
6.415.00

0,30
0,00

187,25
3.213,00

106,48
0,00
0,00

(70.792,50)

(70.192,50)

t
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Parceria Sine/Católica
O posto de atendimento local do Sine, que

atente aos municípios de Jaraguá do Sul, Co
rupá e Schroeder, firmou parceria com a Ca
tólica de Santa Catarina, através da qual estu
dantes de Assistência Social prestam serviços
e têm oportunidade de vivenciar problemas
sociais envolvendo desempregados.

Parceria Sine/CDL
Embora ainda não esteja oficializada,

na prática já existe a parceria da CDL com

o Sine, onde a CDL atua como se fosse uma

empregadora, representando seus associa
dos na busca de candidatos para suas vagas.
As lojas, normalmente empresas de pequeno
porte, repassam suas necessidades de pesso
al para a' CDL, que atua junto ao Sine para
identificar trabalhadores com o perfil dese
jado, realiza uma pré-entrevista e os enca

minha para a (s) loja(s), que possuem a vaga

aberta para a função pretendida.

..

Lourival Karsten

MERCADO
Espaço para eventos
U�a nova opção �ara evento� será

maugurada no dia 10 de abril/em
Jaraguá do Sul. É o Espaço Buena Even
tos, dos sócios Adolar e Darlon de Sou
za. O local fica no antigo restaurante Te-

xas Grill, na Rua Domingos Rodrigues
daNova, 109, e é apto para convenções,
palestras, shows e festas. Possui cama

rim, palco móvel, serviço de bar, 'siste
ma de projeção e ambiente climatizado.

DNULGAÇAO

veíCldo elétrico
O potencial de Santa Catarina atraiu investidores da empresa Quark para a

implantação de uma fábrica de veículos elétricos, batizados de Pod-Sit. O diri

gentedo grupo, Halan Lemos Moreira, disse que o Estado chama a atenção dos
investidores pela referência na produção de fibrametal-mecânica e mão de obra

qualificada. Em processo de análise e tratativas, o grupo avalia os incentivos dis
poníveis em SantaCatarina, assim como a cadeia de fornecedores. Já há disponi
bilidade de terrenos para a construção da fábrica em municípios que manifesta
ram interesse em atrair o investimento. O sistema Pod-Sit é usado no transporte
de pessoas no aeroporto de Heathrow, em Londres, (foto), e segue a tendência
mundial em soluções demobilidade urbana, O vídeo desse sistema podeservisto
no site: https:jjwww.youtube.comjwatch?v=4Ujd4wutddE.

Sthe.

lDart
@}

IDIOMAS I one

GARANTA
JÁ SUA

MATRíCULA.

o jeito inteligente de aprender in'gJés! (47' 3371 ..7665,

www.thesmartoneidíomas.com.br
atemfílllellbJ@lftesmneidiomas.com..lJr I_ IhesmarfDReidiomas
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íNDICE PERíODO
SElIC 7,2S% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% 27.MARÇO.2013
CUB '� - 1.210,03 MARÇO.2013
BOVESPA +0,6S% 27.MARÇO.2013
NASDAQ +0,S3% 27.MARÇO.2013
AÇÕES PETR4 18,42 -0,91%

VALES 33,63 +1,94%
BVMF3 13,49 +0,97%

POUPANÇA 0,4134 28.MARÇO.2013
COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT +1,30% US$109,680
OURO +0,01% US$160S,9S0

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0090 2,01O'S -0,30%
DÓLAR TUR. 1,9800 2,0800 +0,48%
EURO 2,S691 2,S709 -0,91%
LIBRA 3,0417 3,0440 -0,48%

• REIS & JANSSEN
A Reis & Janssen Arquitetos
comemora neste dia 28, dez
anos de atuação no mercado.
A empresa desenvolve projetos
para comércios, indústrias,
galpões e edifícios para
construtoras e investidores.
Também oferece o serviço
de gerenciamento de

obras, uma comodidade ao

empresário e ao investidor.

• OPERACIONAL
Uma das mais ativas
transportadoras que atuam
em nossa região completa
hoje 12 anos de atividades.

, Dívida pública
Com crescimento de 1,3% em

fevereiro, a dívida pública do País

alcançou R$ 1,95 trilhão. Como o

governo não gera superávit em suas

contas para pagar, pelomenos, parte
da dívida, e ainda existe o acréscimo
dos juros, esta conta tende a crescer

cada vez mais. A dívida externa está
novamente em US$ 44,3 bilhões.

Pronatec

R ESTADO DE SANTA CAT�RINA
9- MUNiCíPIO DE JARAGUA DO SUL

O diretor do Desenvolvimento Econômico,
Mareio Manuel da Silveira, confirmou que o

"ônibus digital" da municipalidade' será utili
zado para levar a possibilidade de inscrição em

cursos do Pronatec para os bairros. O ônibus
está equipado com computadores e acesso à in
ternet e por isto será uma ferramenta eficiente

para este atendimento à comunidade. Também
está prevista uma parceria com o Senac, que de
verá utilizar duas salas anexas ao Sine para ofe
recer cursos do Pronatec.

EDITAL PREGÃO PRESENeML PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2013.
SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: Constitui objeto da presente Ilicitação, a seleção de propostas, visando ao
Registro de preços a aquisição de C.B.U.Q (concreto usinado a 9uente massa fina)
ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas no
ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMEN·
TO: Lei Federal8.666 de 21/06/93, Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002
e DECRETO 6,737/2Q09 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA

ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:30 horas do dia 11 de abril de 2013, no
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de
preços e abertura dos envelopes serão as 09:00 hs do dia 11 de abril de 2013, na
sala de reuniões da Gerência de liCitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA

AQUISiÇÃO: R$ 285,000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), INFORMA
ÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 22 de março de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Projeto estimula novos negócios
APOIO Oficinas

do Empreendedor
levam aos bairros

de Jaraguá do Sul

orientações para

microempresas

Carolina Veiga

A partir de abril, os pres
.l"\tadores de serviços au
tônomos de Jaraguá do Sul,
como pintores, costureiras
e pedreiros, terão maior fa
cilidade para registrar sua
atividadeprofissional como
a de um micro empreende
dor individual e assim sair
da ilegalidade. Por meio da
Oficina do Empreendedor
nos Bairros, que integra o

Programa Economia Ativa,
do Jaraguá Ativa, o Insti
tuto de Pesquisa e Plane

jamento Físico-Territorial

(Ipplan) em parceria com

a Agência de Apoio ao Em

preendedor e Pequeno Em-

presário (Sebrae) levará
aos bairros um ônibus com

informações sobre como é

possível abrir o próprio ne

gócio. Serão repassadas ao

empreendedor individual

informações sobre possibi
lidades de financiamento,
planejamento estratégico
e administrativo, de asses

soria individual, e direitos
e deveres previdenciários.
O ônibus passará pelos
bairros Ilha da Figueira,
Centenário, São Luiz, Bar
ra do Rio Cerro, Amizade,
Rau e Centro.

A iniciativa tem por ob

jetivo intensificar a aber
tura de pequenas e micro .

empresas em Jaraguá do
Sul. "As micro e pequenas

empresas pautam o cres

cimento da economia bra
sileira, representam 98%
dos registros de CNPJ
existentes . e empregam

57% dos que trabalham
com carteira assinada no

País", destaca o analista

técnico do Sebrae de Jara

guá do Sul, Marco Antônio
Murara. Além de benefi
ciar a sociedade como U)Jl

todo, Murara salienta que,
ao buscar a legalização da
atividade profissional, o

autônomo é o primeiro e

maior beneficiado. "Com o

CNPJ e a emissão da nota
fiscal o trabalhador 'passa
a ter acesso, por exemplo,
aos serviços do INSS e a

linhas facilitadas de crédi

to", afirma.
Nas oficinas, os inte

ressados aprenderão a

como emitir a Declara

ção Anual Simplificada de
Rendimento (DAS). O do
cumento é o início de um

processo de legalização. "O
trabalhador autônomo sai
damarginalidade e passa a

ser um micro empreende
dor com potencial para se

tornar um grande empre
sário", disse o diretor de
Desenvolvimento Econô

mico, Márcio Silveira.

JuroZero
- .

Mais facilidade para obtenção de crédito
As oficinas nos bairros

facilitarão o acesso dos inte
ressados em abrirem ou ex

pandirem o próprio negócio
ao Programa Juro Zero, da
Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico Susten

tável (SDS), e ao programa

de Orientação Individual do
Sebrae, para planejamento
e administração da real via
bilidade de abertura de uma

empresa. Também orienta
ao Programa de Educação
Previdenciária (PEP) do

INSS, onde o empreende-

dor conhece os beneficios

previdenciários que passa
a ter direito aos processos,
normas e leis para o registro
municipal da empresa em

órgãos públicos e, por fim, à
Associação das Micro e Pe

quenas Empresas (Apevi).

LÚCIOSASSI

EMPRESÁRIA A estilista Patrícia Rambo abriu o

ateliê com uma sócia depois de buscar orientações

Perfil "

Na busca da regulamentação
As estilistas Patrícia

Rambo, de 24 anos, e

Francine Mannes, de 26,
resolveram abrir o pró
prio ateliê e contaram

com a ajuda do Sebrae de
Jaraguá do Sul para dar
os primeiros passos. Em

junho deste ano, a marca

de roupas das jovens com
pleta o primeiro ano e está

prestes a lançar a segunda
coleção. "O primeiro lu

gar que procuramos foi o
.

Sebrae. Demos os primei
ros passos, conseguimos
abrir a empresa e lançar

a primeira coleção", conta
Patrícia.

Agora o principal ob
jetivo das microempresá
rias é conseguir a inscri

ção estadual pára poder
emitir nota fiscal e vender
os produtos confecciona
dos. "Comercializamos a

primeira coleção por meio
de permuta e consignação
com as lojas de Jaraguá,
mas estamos negociando
com empresários de fora
do Estado e, para vender,
precisaremos da nota fis
cal", concluiu.

AGENDA

Os bairros que
receberão o ônibus

da Oficina do

Empreendedor
• 2/4 - Ilha da

Figueira - 9h às 16h
- Igreja Luterana -

Rua José Theodoro'

Ribeiro, 1333
• 4/4 - Centenário-

9h às 16h - Portal

Shopping - Rua Pref.

Waldemar Grubba

• 9/4 - São Luiz-

9h às 16h - Igreja
Católica - João

Franzer

·11/4 - Barra ao Rio

Cerro - 9h às 16h

Igreja Católica - Rua

Ângelo Rubini

·16/4 - Amizade-

9h às 16h - Igreja
Luterana Apóstolo
Tiago - Rua Roberto

Zimermann, 1554
• 18/4 - Rau - 9h às
16h - Católica de SC

Rua Affonso Nicoluzzi
- Estacionamento

da Católica.
• 23 e 27/4 - Centro
- das 9h às 16h

e das 8h às 13h,
.

respectivamente, na
Praça Ângelo Piazera
- Rua Quintino
Bocaiúva

I
I
r

Informações 0800 643 3210
00 procura o Setor de Protocolo da Prefeitura,

Acesse seu camê pelo sitewww.jaraguadosul.sc.gov.br

. .

PAGUE SEU IPTU EM COTA ÚNICA ATÉ 10 DE ABRIL.
VOCÊ GANHA DESCONTOS E A CIDADE TODA SAI GANHANDO.

o desconto não incide sobre a taxa de coleta de lixo.

\

t
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP20
www.ocponline.com.br SEGURANÇA QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2013

Perseguição policial•

termina em captura
RESULTADO
Polícia Militar

em Schroeder

prende um dos

dois suspeitos e

recupera veículo

Débora Remor

Uma perseguição po
licial feita por carro

e a pé para a caça de dois
ladrões de veículos movi
mentou o interior de Schro
eder na tarde de ontem. A
Polícia Militar conseguiu
capturar um dos suspeitos
e recuperou o veículo Siena
e outros objetos pessoais
que teriam sidos furtados
em Rio Negrinho.

Uma denúncia anônima
levou a Polícia Militar ao

carro furtado, mas o condu
tor não parou quando hou
ve a abordagem e fugiu em

direção ao Bairro Braço do
Sul. Os suspeitos abandona
ram o veículo e tentaram se

esconder: entre um arrozal e
outro na Rua Emílio Reck.

Os policiais continua
ram a perseguição dentro
do matagal, por cerca de

EDUARDO MONTECINO

NO MATO Policiais seguiram a dupla de ladrões por mais de um quilômetro

um quilômetro e meio, até
agarrar um dos suspeitos.
O outro conseguiu fugir
e não foi mais localizado.

"Recuperamos' o veículo
sem danos e todos os per
tences da vítima. Fizemos
nosso trabalho de forma

correta, e agora o suspeito
vai responder ao proces
so", disse aliviado o sol
dado Sandro Rodniski, da
PM em Schroeder.

A Polícia suspeita de

que os dois estivessem em

Schroeder tentando re

vender os objetos rouba

dos, como equipamentos
eletrônicos e eletrodomés

ticos, além de ferramen
tas agrícolas. A vítima do
furto deve ir hoje a Gua
ramirim buscar o veículo,
documentos e para reco

nhecer os pertences.
O suspeito, de 21 anos,

"Irágico
Acidente na BR-280 faz mais
uma vítima fatal em JaraguáI

!..

I
IJ
l

O motociclista Michael
Francisco Dias, de 24 anos,
morreu depois de colidir
violentamente contra uma

pick-up no Km 70. da BR-

280., no Bairro Estrada

Nova, em Jaraguá do Sul,
por volta das 17h de ontem ..

O jovem, que ia em

direção à Corupá, teve

traumatismo craniano,
diversas fraturas graves e

entrou em parada cardía
ca. Depois do atendimen
to médico, os Bombeiros
ainda precisaram limpar

,.

Guaramirim

Assaltantes
levam carro

a pista, que tinha muitos

destroços. O condutor do
veículo não se feriu. Até
o final desta edição ain
da não havia informações
sobre o sepultamento
da vítima. Essa foi a se

gunda morte envolvendo
motociclistas em Jaraguá
do Sul nessa semana. Na

segunda-feira; Silvano
Rolim, também com 24

anos, morreu no hospital
depois de se chocar contra
outra moto, no Bairro Ilha
da Figueira.

Um homem de 55 anos

foi rendido por assaltantes e
teve o carro roubado quan
do saía de uma farmácia no

Centro de Guaramirim, por
volta das 21h3O. de terça
feira. A dupla, armada de

pistola, obrigou o homem
a entrar no Golf prata, com
placas de Joinville. Ele foi li
berado cerca de 30. minutos

depois, em Araquari, onde
registrou o furto do veículo.
De acordo com testemu

nhas, antes de render a víti

ma, os suspeitos teriam ten

tado assaltar a um casal,mas
desistiram e trocaram o alvo.

confessou ter furtado o ve

ículo em Rio Negrinho, na
última segundá-feira, dia
25. Ele já possui diversas
passagens criminais por
furto e foi liberado depois
de prestar depoimento, já
que não houve prisão em

flagrante. O acusado não
deu mais informações so
bre a identidade e o para
deiro do comparsa, que é

procuradopela polícia.

Convênio

Prefeitura
ajudaaPM

A Polícia Militar de
Guaramirim vai contar

. com auxilio financeiro
da Prefeitura, através de
convemo aprovado na

noite de terça-feira, pela
Câmara de Vereadores. A
Lei prevê o repasse men
sal de R$ 10 mil, de janei
ro a dezembro de 20.13.
Os recursos serão des
tinados à construção de

instalações, aquisição de
materiais de uso oásico e

manutenção da estrutura

da corporação no municí
pio, além de treinamentos
e compra de.armamentos.

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

Consultoria Empresarial
ClIW, 0lJ8269.I1l

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

EDITAL
DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza-, brasileiro, leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, nO 2245,
centro, Florianópolis, CEPo 88.015-530 - fone (48) 3224-1521/ (48) 9135·7414 FAZ
SABER QUE, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor

exeqüente Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Deéreto
Lei nO 70, de 21.11.66, e regulamentação complementar), em PRIMEIRO PÚBLICO
LEILÃO, que será realizado no dia 12/04/2013 às 12:30 hrs, em frente ao Fórum da
Cidade de Jaraquá do Sul,SC, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço minimo
indicado, para pagamento de dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA.

A.PARTAMENTO nO 302 do bloco 07 e vaga de Garagem n° 06 do Condomínio Re
sidencial da Amizade, situado à Rua 383 nO 220, Amizade, Jaraguá do Sul,SC com

área total de 87,36m2 e 14,53m2, respectivamente, conforme descrito' na matricula nO
23.443 e 23.444, respectivamente, do Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul,SC, finan
ciado a IRMA MARIA SALVADOR, brasileira, maior, professora, C.1. nO. 8/R-633.396·
SSI/SC, CPF nO. 195.070.979-53, residente em Jaraguá do Sul,SC, confonne consta

no contrato habitacional n° 304170000006 financíado pela CAIXA em 06/08/1990. So

licitação de Execução de Divida SED n° 0176/2012 - O lanço mínimo para venda será
R$ 190.200,67, maís atualízação monetária até o día deste Primeiro Público Leilão.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem
como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o arrematante

pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da
comissão correspondente ao leiloeiro, e o saldo restante no prazo impreterivel de 8

(oito) dias; ou utilizar-se de financiamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta
de Crédito) e/ou utilização de recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta de

Habilitação).
-

- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer agência da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a obtenção de maiores informações a respeito
da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
- O lance rnlnirno para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios,
ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização
da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da prapriedade do imóvel, como por
exemplo, IPTUfTLP, condomínios, dentre outras existentes no município, que estejam
em atraso, são de responsabilidades do arrematante.

.

Em observação 'ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação .de empregados e di

rigentes da CAIXA, seus companheiras ou cônjuges, casados sob o regime de comu

nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1 ° e 2° leilões das

execuções extrajudiciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal nO 7433/85 e

na forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça de SC.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos interessados infor

mações pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro Público Leilão
e de Notificação.

de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 28 de Março de 2013.

CÉLIO DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

Publicações no Jomal O Correio do Povo - 28 de Março, 09 e 12 de Abril de 2013

EDITAL
DE PRIMEIRO PÚBLICO LEIL'ÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estab.elecido na Rua Bocaiúva, nO 2245,
centro, Florianópolis, CEPo 88.015-530 - fone (48) 3224-1521/ (48) 9135·7414 FAZ.
SABER QUE, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor

exeqüente Caixa Econômica Federal - CAIXA, VENDERÁ. na forma da Lei (Decreto
Lei nO 70, de 21.11.66, e regulamentação complementar), em PRIMEIRO PÚBLICO
LEILÃO, que será realizado no dia 12/04/2013 às 11:50 hrs, em frente a Prefeitura
da Cidade de Schroeder,SC, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço minimo

indicado, para pagamento de dívida hipotecária em favor da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL· CAIXA.

'

CASA de alvenaria com área construída de 69,78m2 em terreno com área de

476,00m2 situado à Rua Adolfo Borchardt, 116, Centro, Schroeder,SC conforme des
crito na matrícula nO 7.583, do Registro de Imóveis de Guaramirim,SC, financiado a

EVERTON RICARDO DE PAULA, brasileiro, solteiro, maior, auxiliar de enfermagem,
C.I. nO. 3.625.169-SSP/SC, e CPF nO. 004.245.919-29, residente em Schroeder,SC,
conforme consta no contrato habitacional nO 804170000560 financiado pela CAIXA.

Solicitação de Execução de Divida - SED nO 0005/2012 - O lanço mínimo para venda
será R$ 80.000,00, mais atualização monetária até o dia deste Primeiro Público Leilão.

- -Flcarn desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem
como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) vendais) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o arrematante

pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da
comissão correspondente ao leiloeira, e o saldo restante no prazo impreterível de 8

(oito) dias; ou utilizar-se de financiamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta
de Crédito) e/ou utilização de recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta
de Habilitação).

'

- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer agência
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a obtenção de maiores informações a res

peito da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios,
ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização
da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da prapriedade do imóvel, como
por exemplo, IPTUfTLP, condomínios, dentre outras existentes no município, que es

tejam em atraso, são de responsabilidades do arrematante.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de empregados e

dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de co

munhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1 ° e 2° leilões
das execuções extrajudiciais.

-

- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo ..
- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal nO 7433/85 e

na forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça de SC.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitádo a ·fernecer aos interessados in

formações pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro Público
Leilão e de Notificação.

•

de Florianópolis para Schroeder, 28 de Março de 2013.

CÉLIO DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARG/02
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Determinado, Juve
espera trazer pontos

NA RETRANCA Precisando somar, duventus joga hoje, em

Criciúma, pela recuperação no Campeonato Catarinense
cial. Mas vamos jogar e o

resultado será consequên
cia do que apresentarmos",
acrescentou.

A saída de Pingo abriu
uma grande oportunidade
para a carreira do jovem
técnico Rafael Rocha, que

garante a confiança dos
seus jogadores. "Queremos
voltar no mínimo com um

ponto. A equipe está con

fiante no bom resultado",
comentou. Em relação aos

salários atrasados, Rocha

De sensação do Catari
nense a candidato ao

rebaixamento, o Juventus

tenta juntar os cacos na

busca pela permanência
na Primeira Divisão do
Estadual. De presidente
novo, Jeferson de Oliveira,
o tricolor jaraguaense foca
agora no equilíbrio das fi

nanças, na motivação dos

atletas e saída da zona in
cômoda na classificação.

Parte deste processo de

recuperação já teve início.

O polivalente Paulinho con

firma o grupo recebeu uma

quantia financeira ontem,
reforçando o compromis
so com a nova diretoria. "O
novo presidente nos passou

confiança. Diante do Criciú-

ma, nosso objetivo é sair com
um resultado positivo. Na si
tuação atual, o ideal é somar
pontos sempre", declarou.

O meia Max, articula
dor das jogadas ofensivas
doMoleque Travesso, tam
bém defende esta ideia. "O

importante é somar pon
tos. Nesta altura do campe
onato, a vitória seria essen-

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

PERSEGUINDO Técnico Rafael Rocha ainda corre atrás dos primeiros pontos no Juventus

CAMPEONATO CATARINENSE

. demonstra satisfação. "Com
a promessa de regularização
dos salários, os jogadores
podem trabalhar mais tran
quilos nesta reta final de

campeonato", afirmou.
Com Romero na vaga

do suspenso Lourival, o

Juventus deve ir a campo
com a mesma equipe que
iniciou os dois últimos

jogos. Com 13 pontos na

classificação geral, a vitória
tira o Moleque Travesso da
zona de rebaixamento.

Esquema tático

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

o adversário

Criciúma com três atacantes
S'RODADA

Ontem*
AUéticcrlB x Joinville

Chapecoense x Metropolitano
f-"-=�-=-"��=--:�=--:���=--:�---=� Carnoonú x Figueirense

Hoje
19:00 Criciúma x Juventus

21:00 Avaíx Guarani
* resultados na página 23

3 7 10 B 2

4 Guarani 7 4 2 1 1 5 5 O 58,3%
5 Camboriú 5 4" 1 2 1 7 6 1 41.7%
6 Criciúma 5 4 1 2 ,1 6 6 O 41.7%
7 Chapecoense 5 4 1 2 1 " 4 -1 41,7%
8 Metropolitano 4 4 1 :1 2 5 9 -4 33,3%
9 Joinville 3 4 O 3 :1 6 7 -1 25,0%
10 Juventus O 4 O O 4 4 11 -7 0,0%

P - Pontos; J - Jogos; V'- Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Cumprindo uma campanha
decepcionante no Estadual, o Cri
ciúma se movimentou nos últimos
dias e contratou três reforços. En
tre eles está o volante Elton, em
prestado pelo Internacional, que
deverá estrear contra o Juventus.

Sonhando com a vaga nas semifi-

nais, o experiente meia Élson exi

ge a vitória. "Temos que parar de
dar desculpas e começar a vencer",
afirmou. Promovendo uma altera

ção tática e a possibilidade de jo
gar com três atacantes, o técnico
Vadão deve iniciar a partida com

Lins, Fabinho eMarcel.

OCP21
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SERViÇO
·Oquê:
Criciúma x Juventus

·Quando:
Hoje, às 19h

·Onde:
Estádio Heriberto

Hülse, em Criciúma

·Ouça:
Studio FM
e Jaraguá AM

'[
)
1
I

PROVÁVEIS
ESCALAÇÕES:

Juventus

1 - Wanderson

2 - Maicon

3 - Paganelli
4· Gema

6 - Michel

5 - Nêgo
7 - Zé Vitor

8· Paulinho

10 - Max

11 - Romero

9 - Gledson
Técnico:
Rafael Rocha

��
CRICIÚMA E.C.

Criciúma
1 - Bruno

2 . Diego Renan

3 - Matheus
Ferraz

4 . Fábio Ferreira

6· Marlon

5 - Elton

8· Amaral

10 -Ivo
11· Lins

9 - Marcel

7 - Fabinho

Técnico:
Vadão

• Árbitro: Bráulio da Silva
Machado (CBF)

• Assistentes: Alex dos
Santos e Fabiano da Silva

• 4' Árbitro: Eires Simão
• Delegado: Emerson Ladetti
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MMA G x-team_team@hotmail.com

-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

Arnold Classic
Na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias

26 e 28 de abril, será realizado um evento que
já é promessa de sucesso antes mesmo

de sua realização. Estou falando do
Arnold Classic Brasil, que será rea

lizado pela primeira vez na América
Latina. O principal diferencial deste
evento é que, além de trazer tudo o

que há de melhor para os amantes

do fisiculturismo em geral - e de

qualquer perfil, terá o 10 Meeting
de Artes Marciais. Este será um mis
to de reunião de atletas, fãs, treina

dores, praticantes ou mesmo os leigos
interessados em trocar experiências diretamente com quem enten

de do assunto. Com a participação de vários astros do UFC, como
Paulo Thiago e Erick Silva, e treinadores renomados como Josuel
Distak, este evento promete dar o pontapé inicial nos eventos de al
tíssimo nível no Brasil, pois somos que possui mais qualidade no que
se refere a luta no Mundo.

UFCJaraguá
O evento, com as lutas principais, será realmente um prato cheio. Pelo

que vi até agora é só haverá ''lutão''. E não é pelo fato do evento ser aqui
que digo isto. Simplesmente o fato de ter brasileiro em todas as lutas até

agora confirmadas, já garante o que eu digo. �as o lance é que até as lutas
.

preliminares estão de arrasar. Em uma enquete elaborada por um site es-
.

pecializado apontou que a luta de Francisco Massaranduba é mais aguar
dada do 'card preliminar' do UFC Jaraguá. E emais do que justo. Com um

jogo disposto a trocar pancada o tempo inteiro, Massara já conquistou os

las. Sem contar que ele é muito engraçado. Ronado Jacaré ficou com a se

gunda colocação na opinião dos las, seguido por Rafael dos Anjos e Cezar
Mutante na terceira e na quarta posição respectivamente. Confira o 'card'
do evento que pousará em nosso quintal no dia 18 de maio.

Massaranduba
Francisco Massarandu

ba passou a ser conhecido
nacionalmente no 'reality
show' com lutadores que
passava na Rede Globo.
Com seu jeito "sossegadão"
e engraçado, conquistou
logo de cara o carinho do

público e dos participantes
do programa.Tem um estilo
ofensivo e agressivo, porém
nãomuito contundente,
o que geralmente faz com
que as lutas se estendam
um poucomais e ele acabe
"morrendo no gás". Porém,
sem desistir jamais, uma
característica deste guer
reiro brasileiro, que parte
pra cima o tempo todo com
sede de luta.

..
* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,

Iiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickhoxing.

Júlio Patrício na
ectativa de

vo tar à Seleção
ESPERANÇA Treinador acredita que o bom trabalho realizado pode
pesar positivamente na definição de sua manutenção no cargo

Agência Avante!

Nem sempre o fato de
realizar um bom trabalho é
sinônimo de tranquilidade
para continuar exercendo
uma função. O técnico Júlio
César Patrício, do basque
te feminino de Jaraguá do
Sul, que o diga. Campeão
Sul-americano subis e vice

campeão da Copa América
subiê no comando da Se

leção Brasileira feminina,
Patrício aguarda ansioso

para saber se continua no

cargo conquistado após cin
co anos de muita dedicação,
muitas vezes de forma não
remunerada.

Com a saída da ex-atleta
Hortência do comando do
departamento de seleções
femininas da Confedera
ção Brasileira de Basket
ball (CBB), Patrício pode
perder o cargo a qualquer
momento. Enquanto isso,
faz planos para conduzir as

equipes nacionais na Copa
América e no Campeonato
Mundial deste ano.

"Estou esperando notí
cias, um telefonema", afir
mou. "O Luiz Claudio Ta

rallo, que me abriu as portas
na Seleção, não deve conti
nuar nas equipes acima das
minhas. Mas, pelos resul
tados alcançados, acredito

que tenho chances de per
manecer", disse esperanço
so. "Aqui estou na terceira

gestão de prefeitos diferen
tes. Na CBB também seria
uma terceira gestão. Fico
muito feliz por saber que
aqui, é meu trabalho que faz
com que eu permaneça em

pregado", desabafou.
"Independente do que

aconteça, hoje sou um téc
nico diferente de cinco anos

atrás. Foi um sonho reali
zado. As experiências que
tive foram - determinantes
para que eu consiga desen
volver em nossa cidade um

basquete ainda melhor", fi
nalizou.

RESULTADOS Júlio Patrício acumula boas campanhas com as equipes sub15 e sub18

{Sem consulta ao SPC/SERASA

I'Créditos com excelentes taxas

{Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

�araguá do Sul e 8egião Demais Regiões do Estado

(47) 3370.5985 - 0800.480506"
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO
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Figueira vence
e ajuda o Juve
EMPATES Quinta rodada do returno começou com dois

empates e um triunfo do Furação do Estreito, em Camboriú

Agência Avante!

Em início de rodada marcado por

empates, apenas o Figueirense
saiu vitorioso. Fora de casa, o Furacão

venceu o lanterna Camboriú por 3 a 2,
no Robertão. O resultado colaborou na
luta do Moleque Travesso contra o re

baixamento. Na Baixada, o Atlético de
Ibirama pressionou, mas amargou o

empate em 1 a 1 com o Joinville e per
deu pontos importantes na briga pela
vaga nas semifinais e na Série D. Com

duas expulsões e uma partida apática,
a Chapecoense empatou com o Me

tropolitano em ° a o, naArena Condá.
Hoje, () Avaífecha a rodada enfrentan
do o Guarani de Palhoça, às 21h, na
Ressacada. Candidato direto na luta
contra o descenso, uma derrota do Bu
gre será fundamental para os objetivos
do Juventus em permanecer na elite do

Campeonato Catarinense.
DESFALCADA Chapecoense teve dois
atletas expulsos, que não pegam o Juventus

Verdão é goleado
Em vexame histórico, o Palmeiras foi

goleado pelo Mirassol por 6 a 2, fora de
casa. No Pacaembu, o Corinthians tro

peçou e ficou no empate em 1 a 1 com a

Penapolense. Contando com a inspira
ção de Luis Fabiano, autor de dois gols,
o São Paulo venceu o Paulista por 2 a 0,

Jayme Cintra. O resultado garantiu o

Tricolor nas quartas de final.

Inter tropeça
Fora de casa, o Internacional con

tabilizou o seu primeiro tropeço no re
turno do.Gauchão. No Passo d'Areia,
o Colorado ficou no empate em ° a °

com o São José. Na Serra Gaúcha, o
Juventude fez valer o seu mando de

campo e venceu o Santa Cruz por 2 a o.

Hoje, o Grêmio fecha a rodada jogando
contra o Cruzeiro, às 19h30, ria Arena.

Para os seus desafios:

������"�--------_ .. _

__
conhecimento, inspiração

"

........
,

: e atualízação.
,
,

, __

Patrocínio

Sessão
EMPREENDEDORISMO
SANTA CATARINA
Palestras e Painel

.

Tema: Cultura Empreendedora

OCP23
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FIa e Flu vencem
Na estreia de Paulo Autuori, o Vas

co voltou a repetir os péssimos desem
penhos e ficou no empate com o Olaria
em ° a o, em Moça Bonita. De virada, o
Fluminense venceu o Macaé por 3 a 1,
em São Januário. Com gol contra sal
vador, nos minutos finais, o Flamengo
venceu o Bangu por 2 a 1, no Raulino
de Oliveira. O Botafogo folgou.

Tubarão invicto
Surpreendente, o Londrina voltou a

mostrar a sua força e venceu o Cianorte

por 2 a o, no Germano Kruger. Esta foi
a sexta vitória consecutiva do Tubarão,
que lidera o Paranaense. Fora de casa,
o Atlético-PR venceu o Paranavaí por 1

a 0, no Felipão. Em Rolândia, o Coritiba
ficou no empate com oNacional em 1 a 1.

Hoje, o Paraná enfrenta o Operário.

Sônia Regina Hess de Souza
Presidente da Dudalina

Ácari Menestrina
Fundador e Presidente da Gran Mestfi, Fundador e Ex-Presidente da Cedrense

Hildo Battistella
Fundador do Porto de ltapoá, Ex-Presidente do Grupo Baltistela

Sessão
INOVAÇÃO E
COMPETITIVIDADE

Palestras e Painel
Tema: Inovação e Competitividade

Armin Wedel
Palestrante Internacional do Instituto Fraunhofer - Alemanha

Enric Blasco Gómez
Fundador e Presidente do Grupo IDP • Espanha

Sessão
MAOE IN BRAZIL
Palestras e PaInel

Tema: Inovação e Competitividade

Ricardo Nunes
Fundador da Ricardo Eletro, Presidente do Grupo Máquina de Vendas
Tema: Gestão de Vendas

Mareio Fernandes
Presidente do Grupo Elektro
Tema: Gestão de Pessoas

Apoio

t3ESTRUTURA

, -----�-------_�_
-_ �-

......... '

Charles Leadbeater
Autoridade Mundial em Inovação e Criatividade, Autor britânico,
Ex-assessor de Iony Blair, Autor das obras "'We-Think", "lnnovafíon in Educatíon"

Tema: Cultura da Inovação

KhoiTu
Autoridade Mundial em Gestão de TImes e Autor do celebrado "Superteams - TIle Secret of
Stellar Performance trom Soven Legendary Teams", Fundador e Diretor Executivo da Inverstar,
consultoria internacional em performance e liderança
Tema: Gestão,de Talentos e Liderança

Rami Goldratt
CEO do Grupo Goldratt, Organização Mundial, Lider em Implementação da Teoria das RestriÇões (TOC)
Tema: Liderança e Gestão

Clóvis de Barros Filho
Advogado, Jornalista, Doutor em Direito pela Universidade de Paris e em Comunicação
pela Universidade de São Paulo, Autor de várias livros e Consultor em ética para a UNESGO

Tema: Comportamento e Filosofia

• j !.. I
CENTRAL DE ATENDIMENTO

'

14 a 17 de maio
_

2013 ,Jolnvllle 0800 735 5500 www.expogestao.com.br

Apoio Oficial

RJNTURISMO -.:.a:-..:..- 1ft I.
Apoio de Mídia

Valôr

.NeoGrid-

Escola de Negócios Realização

UNICRfD/t

Promoção
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TERRENOS
Cód. 410 -, Terreno - Loteamento Parque Residencial Moinho Rio Vermelho -

FLORIANOPOLlS, Entrada de R$ 20 mil + financiamento.

Cód. 213539-2. Terreno - Rua Rogério Maestri (Antiga Rua 1247) Bairro Jaraguá
99 - JARAGUÁ DO SUL. Entrada de R$ 35 mil + financiamento.

. (

.

Cód. 213003-8. Terreno - Bairro Areias de B�ixo - GOVERNADOR CELSO
RAMOS. R$ 60 mil à vista.

Casa semimobiliada,
averbada e com edí.cula

de alvenaria

Cód. 111-7. Terreno - Rua Adelson Machado de Oliveira do Desmembramento,
Lugar São Domingos, NAVEGANTES. R$ 40mil à vista.

'

Cód. 545-16. Terreno - Rua 333, José Ersching, Centro - JARAGUÁ DO SUL.
Entrada de R$ 35mil + financiamento.

Cód. 1306-12. Terreno - Loteamento Bel Mar II Rua Rio Capivari, Bairro Zimbros
BOMBINHAS. R$ 90mil à vista.
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