
Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu • Ano 94 • Edição n" 7.168 • Terça-feira,2 de abril de 2013 • R$ 2,50 A vida acontece aqui.
Ele é o cara!

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

'Irecho urbano da 280

Duplicação será
feita pelo Estado
Secretário de Infraestrutura,
Valdir Cobalchini, confirmou a'

licitação da rodovia neste ano.

PÁGINAS

Inusitado

Noiva casa com
vestido preto
Mulher surpreende no
casamento e resolve mudar o
tradicional traje de cor branca.

Passagens

Justiça quer
explicações
Prefeitura de Jaraguá terá
60 dias para apresentar defesa
sobre corte do reajuste.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO,
PÁGINAS 6 E 7

.

Líder dentro de campo, o capitão Lourival é um dos motivadores do Juventus para a recuperação no Estadual. PÁGINA 21

Salários demédicos na
região ficarão em R$ 12 .mil
REAJUSTE Decisão tomada pelcspretettos confirmou a padronização dos rendimentos para

a categoria que atua 40 horas semanais na rede pública. Profissionais com 20 horas
terão aumento proporcional. Acréscimo salarial em Jaraguá do Sul será de 600/0. Página 5
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PONTO DE VISTA

GllMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

Gays" sociedade
e direitos civis

'1" Ninguém aguenta mais ver a cara do deputado
"Pastor Marcos Feliciano". Este senhor (escolhi

do como presidente da comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados) é assumidamente racista e

homofóbico. Como eie poderá apoiar políticas contra a

discriminação? Ao invés de ser criminalizado por suas

declarações ignorantes, foi premiado com um cargo na

comissão onde não deveria estar.
Ele declarou às páginas Amarelas da Veja (20/3) que

"nem todo africano é amaldiçoado, pois naÁfrica há bran
cos e outras etnias também". Ou seja; nem todo africano é

maldito, só os negros... E mais: tem preconceito aos gays.
Na entrevista, afirmou que sua missão é barrar a-lei que
prevê crime por discriminação sexual. Ele é (pasmem) sa
cerdote de uma importante seita cristã de base evangélica,
lutando contra os direitos de humanos iguais a nós, punin
do-os por seus desejos íntimos.

Qualquer pessoa pode não gostar de gays, mi de anal

fabetos, ou de evangélicos, muçulmanos, de gente com

dois olhos ou carecas, o que for. Mas não se pode permitir
pessoas com direitos violados ou que não tenham direitos.

• Nossa sociedade amadureceu. Antes da orientação sexual

(e de tudo), vem a condição de sermos humanos.
Um enorme exemplo de respeito ao humano; de ma

turidade social e até ele religiosidade, seria que as igrejas
apoiassem a igualdade de direitos e garantias a TODOS,
em vez de pagar campanhas de deputados côm fins dis
criminatórios. Para crescermos em cidadania, por sermos
humanos, convivendo, interagindo. Ninguém escolhe por
quem sente desejo ou qual sua cor. Sejamos civilizados:
não é da nossa conta se alguémvai para cama com homem,
commulher ou com uma bananeira.

o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

_ para0 redacaotdiocorreiodopooo.com.br
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Óleo de cozinha

Começa o recolhimento
o recolhimento do óleo de cozinha residencial

em Jaraguá do Súl começou ontem. A ação está
sendo realizada pela empresa de coleta seletiva
de resíduos Ambiental, que atua na cidade. Para

divulgar a inclusão do óleo de cozinha na coleta

/
seletiva serão distribuídos 50 mil informativos.
Deste total, 40 mil estão sendo entregues anexos
às contas de água do Samae e dez mil entregues
em

-

caixas de correspondências de prédios resi
denciais. Uma das dicas para o morador guardar
o óleo usado, que depois será recolhido, é utilizar
garràfas de refrigerante plásticas de dois litros.

COMENTÁRIO

Tempo e sucesso

Dia destes, falando sobre os de
sacertos técnico-táticos da Sele-

,

ção Brasileira, Felipão fez uma frase
tão velha quanto a estrela Dalva. Ele
disse que "não existe atalhos para
o sucesso", mais ou menos isso ou

assim, E ele tem toda razão. Já falei
disso na televisão e vivo repetindo
esse "mantra" nas minhas pales
tras empresariais, não se chega ao

'sucesso com pressa. Essa verdade

neurológica precisa ser gritada aos

ouvidos da moçada que anda poraí
proclamando-se Geração-Y, isto é,
geração de estultos que pensam que
são alguma coisa e que não passam
de "fakes" de facebooks, babões dos
eletrônicos imbecilizantes e que se

acham os tais. São de nada e pensam

disse aqui que alguém, por exem
plo, que queira aprender inglês,
aprenderá por aqui mesmo e falará
melhor que o Obama se, é claro, fi
zer a lição de casa. E a lição de casa

é estudar todos os dias ihgom por
baixo, mas, insisto, todos os dias.
E é preciso estudar a fala, a com

preensão, a escrita e a leitura, sem
isso, compadres, nada feito, o livro
vai continuar "on the table" ... Esta
mos vivendo a sociedade da pressa,
da impaciência, dos nervosinhos do ,

computador e que chutam o Cachor
ro se a geringonça não abrir e fun
cionar em dois segundos. Coitados
dós parvos. Sucesso, parvos, só com
o tempo, commuito tempo. Sucesso,
eu disse, com letra inicialmaiúscula.

LUIZ CARLOS PRATES

que eventuais diplomas' obtidos no

Brasil e viagens fajutas de intercâm
bio valem alguma coisa. O que vale é
sentar àmesa e fazer, fazerbem-feito
e com ética o trabalho.

Para fazer bem-feito qualquer
trabalho, o sujeito precisa de nomí
nimo dez anos de prática, três horas
por dia, no mínimo. Sucesso vem

com o tempo-sim, mas hoje confun
dem sucesso com cantantes de pe
riferia e músicas de lata de lixo. Já

• Ela propaganda, Berlusconi aparecia fazendo oV da vitória e

no porta-malas do carro apareciam três mulheres amor
daçadas e presas por pés emãos. Na legenda, lia-se: "Dei
xe seus problemas para trás". Era uma bofetada na cara
das mulheres, A tal propaganda abortou antes de entrar
no ar. Mas os caras tentaram... A culpa ficou para os "gê
nios" da agência criadora da mensagem. Será?

Eu estava no shopping com dois amigos e dois cafe-:
zinhos. Uma senhora,.de mansinho, se aproxima, sorri e
me diz que estou errado emrelação amuitas questões re
ligiosas. Diz-me que o casamento é sim indissolúvel, que
ninguém o pode acabar sem pecar. Bolas, fui elegante
com a senhora, não a quis chamar de ovelha de rebanho,
mas "pecado" é ficarem duas pessoas juntas pelo resto da
vida quando não se suportammais ou nunca se suporta
ram. Divórcio sim, liberdade sim, quemmanda na nossa
vida afetiva somos nós, não são os religiosos misóginos
que criaram as religiões. Era só o queme faltava!

• Falta dizer
É muito fácil ser bonzinho antes de ter o dinheiro no

bolso. - Ah, se eu ganhar o prêmio vou ajudar os idosos, as
crianças, os animais sem dono, Vou, vou... Vem o dinhei
ro e a pessoa "esquece" das promessas. Procure descobrir

• Horror .

quem de fato pegou dinheiro e fez o que prometeu, aquele
Na Índia, ondemulher e casca de cebola têm o mes- deputadinho que ganhou o BBB uma vez, pergunte aele e

movalor, a Ford ia lançar uma propaganda na televisão' peça as provas sobre as caridades que disse que ia fazer...
em que o protagonista era o Berlusconi, ex-primeiro-mi- ,E agora esta última, disse que vai dar todo o dinheiro para
nistro da Itália. Claro, numa caricatura. Nas imagens da a família. Gracinha.Vem cá, gracinha, vem!

(

t OBITUÁRIO
• EDITH HAENSEN ZASTROW faleceu

ontem, em Guaramirim, aos 76 anos. Deixou

três filhas, três genros,_ sete netos e amigos. "

. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal de Guaramirim.

• CARLOS A,NDRÉ ROSA faleceu

domingo, dia 31, em Jaraguá do Sul. Tinha

39 anos. Deixou enlutados três filhos, irmãos
e amigos. O enterro foi realizado ontem, no

Cemitério da Vila Lenzi.

• EDIRMARIAPISETIA faleceu sábado

(30), em Guaramirim.Tinha 72 anos e deixou

filhos, noras, netos e amigos. O enterro foi

realizado domingo, no Cemitério Municipal.
I..AJlQ;'(AS SOLTAS
Moradora Maria Rosane Tavares Belarmino, do Bairro Barra do Rio

Molha, reclama da falta, de manutenção na subida da Rua Hardwig
Hanemann. Algumas laj.otas estão se soltando naquela rua e a

'

situação prejudica a passagem de veículos. Na segunda-feira, ela ,

furou o pneu do carro e quebrou parte da roda ao trafegar pelo local.

• ERICAGAULKEARBEIT faleceu

sábado, dia 30, aos 85 anos, em Guaramirim.

O enterro. ocorreu domingo, em Guaramirim.

,.,H .UI íHIHIHHIl II1111 t lllií.
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EDITORIAL

Preparaçãopara
oalorizar o turismo

Jaraguá do Sul realiza amanhã um

evento voltado aos empreendimen
tos que fazem parte do mercado turísti
co local para ajudar na qualificação dos
atendimentos aos turistas que estarão na
cidade para o UFC, em 18 de-maio.

A expectativa é que oito mil pessoas
"invadam" Jaraguá para o evento. Estar

. preparado para receber bem os visitantes
é obrigação e uma oportunidade única

para vender bem a imagem de uma cida
de que apresenta serviços de qualidade.
O turista bem recebido volta e se torna

propagador das coisas boas. O contrário
também é acontece. Se houve falhas, o
lado negativo é que se propaga.

.

Uma das solicitações básicas feitas pelo
diretor de Turismo, Fenísio Pires Júnior,
aos donos de bares e restaurantes é que
eles deixem seus estabelecimentos aber
tos por mais tempo e sem faltar produtos.

Ao assumir o compromisso de sediar
um evento de grande repercussão na

mídia, a cidade de Jaraguá do Sul abra

ça a missão de que toda a comunidade

seja um pouco responsável para que
tudo dê certo.

O bom atendimento ao público de
fora será sinal de que estamos prepara
dos e queremos sempre essas visitas. A

organização e preparação são mais do

que fundamentais.

Amensagem é clara para todas as pessoas

gue operam com serviços: estejam prepa- .

rados para uma grande demanda e procu
rem atender todas as expectativas.

"
Estar preparado para receber

bem esses visitantes é obrigação

Fale conosco
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EDUARDO MONTECINO

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04749
1 º 32.955 360.000,00
2º 01.886 51.000,00
3º 82.659 36.750,00
4º 03.518 17.100,00
5º 50.961 15.000,00

QUINA
SORTEIO Nº 3156
20 - 51 - 59 - 68 - 73

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1335
02 - 03 - 11 - 24 - 28
29 - 31 - 40 - 52 - 53
56 - 60 - 61 - 75 - 76
81 - 83 - 90 - 92 - 93

MEGA SENA'
'SORTEIO Nº 1481
17 - 27 - 28 - 40 - 44 - 55

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1163
Primeiro Sorteio
19 - 20 - 24' - 37 - 43 - 49
Segundo Sorteio
05 - 08 - 16 - 33 - 46 - 48

PREVENÇÃO
A ponte pênsil sobre o Rio Jaraguá, no acesso entre

os bairros Jaraguá Esquerdo e Barra do Rio Molha,
passa por manutenção, porém, ontem o caminho
estava aberto para a passagem dos usuários.

"
Esta é a quarta vez que venho

ao Brasil. Trouxe a minha

família, meus filhos é meus
melhores amigos. Este é um

lugar que estou segura
de que vou continuar
vindo e vou passar

. meus melhores
dias no futuro.
Frase da atriz Sharon

Stone, em evento
realizado peÍa FG

Empreendimentos, no
último final de semana,
em Balneário Camboriú.
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Obra ainda sem uma definição
ESPl:RA Licitação
para a conclusão da

reforma do Hospital
de Massaranduba foi

impugnada por falta

de documentação

Natália Trentini

A licitação das obras de refor
rtma do Hospital de Massa

randuba foi impugnada ontem

porque uma da empresas ques
tionou a documentação apresen
tada por outra concorrente. Com

isso, a comissão responsável pela
concorrência deu prazo de cin
co dias para que a construtora

questionada apresente a defesa
do questionamento. A previsão é

que na semana que vem seja en

caminhado o recurso e avaliados
novamente os documentos. Se a

justificativa for acatada, essa em
presa continua mi. licitação. Se

não, será excluída do processo.

Participam da tomada de preços
cinco construtoras.

A escolhida terá de finalizar
as reformas internas da da uni
dade. Os trabalhos finais estão

relacionados principalmente à

colocação de piso, forro, azu

lejos e pintura. Mas para que o

espaço esteja prontopara aten

der a comunidade, ainda faltará
instalação de rede elétricargás e

LÚCIOSASSI

INACABADO Hospital, erguido em 2008, espera por melhorias para se adequar às leis sanitárias

sistema de climatização.
Segundo' o prefeito, Mário

Fernando Reinke, a finalização
da obra foi dividida em etapas
para garantir melhores preços.
"O projeto que foi inaugurado es

tava todo errado, tivemos que ze

rar tudo e aí começou esta novela.

Agora, quero começar a analisar
cada processo, para ver de que

forma podemos gastar menos",
·desta:cou.

Em novembro do ano pas
sado, chegou a ser anunciada a

inauguração do hospital. Com
uma licitação de R$ 1,6 milhão,
a Construtora Planecom deve
ria ter finalizado a obra. Diante
do atraso que se estendia desde

outubro, a Prefeitura cancelou

.

o contrato.

O hospital foi inaugurado
em dezembro de 2008, mas

nunca funcionou já que sua

estrutura não atendia às nor

mas da Vigilância Sanitária.
Na época, foram gastos R$ três
milhões na estrutura. Até o fi
nal das adequações devem ser

investidos mais R$ 2,5 milhões.

EDIJARDO MONTEClNO

Emergência

PArecebe 1,5
mílpessoas

Apenas o Pronto Atendi
mento ePA) do Hospital de
Massaranduba está em fun
cionamento. Cerca de 1,5 mil

pessoas são atendidas- por
mês e os casos de internação
são encaminhados para os

municípiosda região.
Com estrutura pronta,

estará disponível para a po-
.

pulação um centro cirúrgico
com três salas, uma delas
destinada para maternidade,
e 28 leitos de internação. O

hospital funcionará com pro
cedimentos de média com

plexidade, e a intenção é que
80% sejam feitos pelo Siste-

.

�a Único de Saúde eSUS).
"Estudamos passar a ges

tão para uma organização
. social, mas oMunicípio con

tinuará à frente do Pronto
. Atendimento", disse o prefei
to Mario Fernando Reinke.
De acordo com o chefe do

Executivo, com um repasse
mensal de R$ 80 mil a con

tratação de funcionários e

administração do hospital
ficariam por conta da orga

nização. Os médicos recebe
riam por procedimento.

Guaramirim

Serviço de zoonoses será estruturado
Antes da criação da funda

ção, em meados do ano pas
sado, a secretaria se respon
sabilizava pelo recolhimento
seletivo de animais atrope
lados, machucados ou doen
tes, desde que estivessem na

rua e sem dono reconhecido.
No entanto, não havia emba
samento jurídico. para o ser-

emergencial. viço, feito de forma tímida.
"A Secretaria de Saúde "Enquanto .{ludemos fazer, a

realiza o controle de doenças gente fez para ajudar. Agora
como dengue, raiva, leptos- temos que fazer um planeja
pirose, mas estamos prepa- menta", destacou o secretário

.
rando um conjunto de ações e da pasta, Roberto Simões.
dividindo as atribuições", afir- Em médio prazo, a lei de
mau a responsável pelo setor verá prever ações de cons

de Vigilância Epidemiológica, cientização sobre a guarda
Marister Camara Canto.

-

responsável, campanhas de

Para regulamentar as po
líticas públicas no controle de
zoonoses e de bem estar ani

mal, a Secretaria de Saúde e

Fundação do Meio Ambiente
de Guaramirim traçam um

série de ações. Atualmente,
sem lei específica, casos de
maus tratos e controle ani
mal são resolvidos demaneira

r:< "lT-kOLE Metas incluem ações para fortalecer na população a

consciência sobre as responsabilidades com animais domésticos

- �-

castração e identificação com

colocação de microchip no

animal. "A lei vai pontuar
muito bem uma série de crité
rios para famílias que poderão
castrar o animal gratuitamen
te. A colocação de microchips,
a princípio, deve ser gratuita
para todos", disse Marister.

Outro ponto que será
trabalhado para o futuro é a

criação de um centro de bem
estar animal, com consultó
rios veterinários para aten

der especificamente as ações
previstas. "Está tudo inter

ligado, controle de animais
com controle de zoonoses. O
trabalho será em conjunto",
disse a gerente.
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Médicos vão receber R$ 12 mil
s úoe Municípios da
Amvali padronizaram
valor dos rendimentos.

Aumento para a rede

pública em Jaraguá
do Sul será de 60%

Carolina Veiga

OS médicos clínicos gerais dos

municípios da região do Vale
do Itapocu receberão aumento

salarial e terão os valores equipa
rados a R$ 12 mil. O rendimento

contemplará os profissionais que
trabalham 40 horas semanais nas
redes públicas de saúde de Jara

guá do Sul, Schroeder, Massaran
duba, Guaramirim, Corupá, São
João do Itaperiú e Barra Velha e

foi definido em reunião realiza
da' ontem na' sede da Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu (Amvali). Para Jaraguá do
Sul esse reajuste representa 60%
de aumento. Após implantação, a
proposta de equidade salarial será
encaminhada à Associação dos

Municípios do Nordeste de Santa
Catarina (Amunesc).

Desenvolvimento Social

Também ficou definido que
os profissionais que trabalham
20 horas semanais receberão au

mento proporcional e o salário
médio ficará em torno de R$ 6
mil. Já os especialistas e os mé
dicos que integram as equipem
do programa Estratégia de Saúde
da 'Família (ESF) receberão uma

gratificação à parte, que, segun
do o prefeito de Massaranduba, .

Mário Fernando Reinke (PSDB),
será definida por cada um dos

municípios. "Os secretários se

reunirão para elaborar planilhas
especificas, mas os valores não

devem ultrapassar os R$ 13,5
mil", explicou Reinke.

O reajuste virá" acompanhado
de maior fiscalização das horas
trabalhadas pelos profissionais,
principal preocupação dos che
fes municipais durante a reuniãó.

"Aqueles que depois do aumento

não cumprirem o horário estabe
lecido pelo concurso público serão
convidados a sair. Mas, com os

salários equivalentes e a obrigato
riedade de cumprir o horário em

todos os municípios da região, ós
profissionais não terão por que
sair", afirmou Reinke.

CUSTOS Segundo o prefeito Dieter danssen, aumento
vai gerar um gasto anual de R$ 1,2 milhão na folha

Salários da região para médicos de 40 horas' semanais:
• Jaraguá do Sul: R$ 7,5 mil.
• Massaranduba: R$ 9,1 mil
• Guaramirim: R$ 9,6 mil
• Schroeder: R$ 10,1 mil
• Corupá: R$ 9,3 mil

Em Jaragu"
Salário 20%menor

De acordo com o prefeito Dieter
Janssen (PP), foi verificado durante
a reunião da Amvali que o salário
dos médicos que atuam em Jaraguá
do Sul é 20% inferior ao praticado
pelosmunicípios da região. "Precisa
mos atualizar esse valor e queremos
manter a faixa salarial do médico

que trabalha 40 horas semanais en

tre R$ 10 a R$ 12mil", afirmou Jans
seno O salário-base do médico clínico

geral que cumpre 20 horas semanais
em Jaraguá do Sul é de R$ 3,7 mil.
Os que trabalham 40 horas sema

.nais recebem R$ 7,5mil.
Em estudo de viabilidade finan

ceira realizado na semana anterior,
foram elencadas propostas de au-

,

mento salarial aos médicos que va

riavam de 15 a 30%. Contudo, para
que Jaraguá do Sul alcance a média
salarial de R$ 12mil para os médicos
de 40 horas semanais, será necessá
rio aumento de 60% sobre o valor

pago atualmente. Segundo o prefeito
de Jaraguá do Sul, o aumento gerará
impacto mensal de R$ 100 mil, ou
anual de R$ 1,2 milhão, à folha de

pagamento da Prefeitura.

Prefeitura de Jaraguá do Sul licita R$ 1 milhão em cestas básicas
A Secretaria de Assistência

Social, da Criança e do Adoles
cente abriu edital para comprar
as cestas básicas que serão dis
tribuídas às famílias que vivem
em situação de vulnerabilidade

. social. No edital está previsto o

pagamento de R$ 1.042.966,80
para aproximadamente 10.200

. itens. O valor, segundo o res

ponsável pelas licitações da pas
ta, Sérgio Felipe dos Santos, foi
estimado a partir da quantidade
de cestas básicas. distribuídas
em 2012.

"Não temos como quantifi
car o que será necessário com

prar em 2013, por isso abrimos
a licitação baseada nos números
do ano anterior", explicou. Em

2012, a Secretaria distribuiu

10.236 unidades da cesta básica,
sendo 9.036 grandes, destinadas
às famílias com cinco oumais in

tegrantes, e 1.200 médias, para
famílias com até três pessoas. As

cestas básicas entregues não con-

têm produtos de higiene pessoal
e a expectativa é de que os produ
tos durem, pelo menos, 3Ó dias.

A cesta básica. grande custa,
segundo a Secretaria, R$ 107,30
e a média, R$ 61,17. Calculando
se estes números, chega-se exata
mente ao valor de um milhão de
reais. "Talvez não usemos todo o

valor, já que o sistema de licita

ção de registro de preços é apro
priado para quando não há uma

demanda definida. Não somos

obrigados a comprar do fornece
dor um possível saldo de produ
tos, mas temos uma margem de
manobras", explicou Santos.

'Irêsmil unidades
foram distribuídas

Apenas nos três primeiros
meses de 2013, a Assistência So
cial do município já distribuiu
três mil cestas básicas, o que
para o diretor de proteção bási-

ca, Joel Luiz Corrêa, está dentro
do número previsto. As famílias
em situação de vulnerabilidade
social recebem o auxílio por um

período inicial de três meses,

avós cadastro na Secretaria' ou
nos Centros de Referência e As

sistência Social (CRAS) nos bair
ros e passarem por uma triagem
das assistentes sociais.

Após isso, ao ser constatada a

necessidade, as famílias recebem'
o auxílio e o acompanhamento
das assistentes sociais. "O bene
fício é para ajudar a família a

superar uma situação inespera
da, como o desemprego de um

dos cônjuges, mas não é eter

no", conta Corrêa. Segundo ele,
além dos alimentos, as famílias

que integram os programas as

sistenciais recebem acompanha
mentopara deixarem a situação
de vulnerabilidade que se encon

tram: "não damos apenas o pei
xe, ensinamos as famílias a pes
car", conclui.

)
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PLENARIO
Saúde pública é problema CODlUDl
A organização conjunta dos prefeitos e

.l"\.secretários de Saúde da região, corri o

propósito de melhorar o atendimento pres
tado à população, comprova que o proble
ma vai além de qualquer limite geográfico.
Com a confirmação da coluna de que Dieter
Janssen (PP) vai oferecer um reajuste aos

médicos, os prefeitos da Amvali decidiram
. .

debater a situação durante encontro a por-
tas fechadas, na tarde de ontem. Em co

mum, as cidades enfrentam a falta de pro-

fissionais, as filas para consultas, exames e

cirurgias e a ausência de repasse de verba

compatível com os custos por parte do go
verno federal, que deveria ser o grande fi
nanciador do sistema.

Os reajustes que serão concedidos aos

médicos nas cidades da região visam atrair
mais profissionais para o serviço público,
resolvendo o déficit que foi apontado no

ano passado, através de uma pesquisa do

Ipea, como o principal problema do setor.

A decisão tomada pelos prefeitos ontem foi
de que o valor será uniformizado em R$
12 mil. Afinal, sem médicos não há aten

dimento, crescem as filas e se multiplicam
as lacunas entre como deveria funcionar a
saúde pública e como realmente funciona.
A grande questão, porém, é que os Muni

cípios assumem cada vez mais compro
missos sem ter a contrapartida necessária
da União e nada vai mudar enquanto um

novo Pacto Federativo não sair do papel.

Perícias do INSS
Vereador Pedro Garcia

(PMDB) lembra que as perícias re
alizadas pelo INSS já foram tema

de audiência pública, em 2007.
Na época, a agência local era inde
pendente, diferente do que acon

tece agora, com subordinação a

Joinville, O número de peritos
namaior cidade do Vale também
caiu: hoje são apenas três profis
sionais. O problema será discuti- .

_ do mais uma vez pela Câmara em
audiência ainda sem data.

"

Oleo recollrldo .

Empresa responsável pelo re
colhimento do lixo em Jaraguá
do Sul, a. Ambiental deu início
ontem à coleta do óleo de co

zinha, conforme acordo com a

Fujama. Material de divulgação
detalhando o serviço está sendo ,

entregue aos moradores junta
mente com a conta de água.

Laudo avaliado
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul deve conhecer nesta semana
a empresa vencedora da licitação
para realização de uma auditoria
sobre o laudo que apontou' o pa
gamento irregular de periculosi
dade e insalubridade a 641 servi- '

dores públicos.

Explicações
Vereador Jocimar lima

(PSDC) levantou a questão dos

preços de combustíveis na tribu
na da Câmara e pediu a presença
de um representante do Sindicato
do Comércio Varejista de Deriva
dos de Petróleo do litoral Catari
nense e Região para que explique
a diferença dos valores cobrados
em Jaraguá do Sul em relação a

outros municípios do Estado.

Colegiado formado
Procurador de Jaraguádo Sul, Raphael Rocha Lopes (E), assessor jurídico da Prefeitura

de Corupá, Fernando Lunelli, e o assessor jurídico daAmvali, Marcos Fey Probst. Em
reunião da entidade ontem, o grupo debateu o ajuizamento de ação para recuperação
de créditos em face da União e do Estado e-elegeu a nova composição do colegiado. A
coordenadoria ficou com Lunelli ea vice-coordenadoria com Lopes.

Confirmado Formação
José de Ávila (PSD), deve assinar

portaria de nomeação de Moacir Cesar
Souza (PMDB) para a Secretaria Execu

tiva da Câmara de Vereadores entre hoje
e amanhã. "Está tudo certo", garante o

presidente. Com a confirmação da esco

lha, o PDT, que tinha interesse na vaga,

ameaça retirar o apoio ao governo:
...

Diretores das escolas municipais devem co

nhecer no próximo dia 9, o projeto "Se essa rua

fosse minha", desenvolvido pelo Detran (Depar
tamento Nacional de Trânsito). A proposta con

siste na formação dos professores como multi

plicadores das leis e do comportamento ideal no
trânsito e também na distribuição de material
didático e palestras educativas nas escolas.

- - � -�-----.- ----- -
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Projetos para você e sua empresa

(47) 3371-8853
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EM FOCO

Primeiro escalão de Dieter Janssen

(PP) esteve reunido mais uma vez na

manhã de ontem. Noventa dias do

governo já se foram e o balanço dos
1 00 dias deve ser apresentado à '

imprensa na próxima semana.

.. .. ..

Tentando pavimentar. a reeleição
do governador Raimundo Colombo,

caçiques do PSD vão desem_bárcar na
, região neste mês de abril; "O sncomro
deve acontecer em Guaramirim, onde a

-

-sigla está no comando..

.. .. ..

_Resultado da Tomada de Contas
Especial realizada na Prefeitura de

- Guaramirim deve ser apresentado na

Câmara de Vereadores na próxima
semana. O assunto já rendeu uma

ligação nada amigável entre Nilson

Bylaardt e Lauro Frõhlich.

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100
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Democracía;
como pagar?

A proposta do relator Henrique Fontana (PT),
que deve ser analisada emBrasília na próxima
semana, prevê quatro pontos principais para
reforma política: o financiamento público das

campanhas, o fim das coligaçõés proporcionais,
a coincidência das eleições de quatro em quatro
anos, de prefeito a presidente, e a adoção de um
sistema de votação misto, ou seja, no candidato e

na legenda. Deputados contrários às mudanças,
principalmente ao fim do dinheiro privado nas

disputas, se organizam para tentar obstruir a

votação na Câmara dos Deputados. E a missão do
relator não será nada fácil, embora a sociedade
tenha acompanhado nos últimos anos como pode
ser traiçoeira a relação entre politicos e o dinheiro
de alguns pares desinteressados na democracia.
Exemplo maior é o casamento entre Carlinhos
Cachoeira e o seu representante em Brasília, o ex
senador Demóstenes Torres. O argumento de que
a reforma iria retirar dinheiro da Saúde e colocar
em campanhas eleitorais não é de todo falso,
porém, de uma forma ou outra, quem financia
as disputas acaba sendo sempre o contribuinte,
que paga mais caro pelo produto vendido pelo
empresário que colocamuito dinheiro em seu

candidato, ou que depois da vitória vai cobrar
a fatura. Resta saber de quemaneira o eleitor

prefere pagar pela democracia.

Brasil na OMe
O embaixador brasileiro Roberto Carvalho deAzevêdo, 55 anos,

que concorre ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial do
Comércio (OMC), enfrenta a partir de hoje uma nova etapa na dis
puta, em Genebra, na Suíça. É o início das consultas informais aos

países que integram a organização sobre suas preferências entre os

nove candidatos à função.A decisão final ocorre até 31 de maio.

Sthe. nlart.
IDIOMAS lone
o j�ito inteligente de aprender inglêsl (47) 3371·7665

www.thesmartoneidiomas.com.br
atendimento@thesmartoneidiomas.com.br I.. thesmartoneidiomas

Política e religião
Prefeito de Guaramirim, Lauro Frõhlich (PSD), teve agenda

repleta no último fim de semana de Páscoa. Além dos compromis
sos políticos, Lauro participou de culto na Igreja Evangélica Lu

terana, depois foi à Igreja Batista, e, no domingo, ainda participou
em Joinville das comemorações pelo aniversário de 53 anos do

padre Jorge Luiz da Silva. Pela penitência econômica enfrentada

por muitos municípios, orar nunca é demais.

Disputa em SP
De olho na reeleição de Dilma Rousseff, o PT prepara

estratégia especial para disputa ao governo de São Paulo.
Uma das hipóteses seria apoiar um aliado de peso, vindo
do PMDB. A outra é a candidatura própria, e, para isso, o
nome defendido pelo ex-presidente Lula é ninguém me

nos do que o ministrá da Fazenda, Guido Mantega,

Novo pacto
Durante encontro de prefeitos em Brasília

�

,na semana passada, uma das reivindicações
apresentadas ao Congresso foi fortalecer o

diálogo federativo, com' a criação do Conse
lho de Gestão Fiscal, a aprovação do Projeto
de Lei7388/1O, que institui o Comitê de Ar

ticulação Federativa, e a aprovação da PEC

36/09, que reconhece a legitimidade dos

Municípios proporem ações de inconstitucio
nalidade e de constitucionalidade. Tudo para
criar um ambíente favorável à discussão so

bre um novo Pacto Federativo.

Nova tentativa
Nova rodada de negociação está prevista

para acontecer hoje, com o intuito de pressio
nar o deputado Marco Feliciano (PSC-SP), a
deixar a presidência da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias. Q.argumento principal
é de que a permanência do pastor no cargo,
que declarou que antes gele a comissão era

liderada por satanás, está inviabilizando os

trabalhos do grupo devido à pressão popular.

1·1
I
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NovoMinistério
A lei que cria a Secretaria daMicro e Pequena

Empresa foi publicada ontem no Diário Oficial. A
, nova pasta será responsável por formular políti
cas voltadas aomicroempreendedorismo e aomi

crocrédito. O nome do novo ministro ainda não
foi anunciado peia presidente Dilma Rousseffx

"
Precisamos acabar com esse

·<:c����"iuJ�tiMi.'!!,� sem exage.ro_ nenhum,
e um resqo'lclo da eseravldão,

Delaide Arantes, ministra do

l'ribunal Superior doTrabalho, que
pagou os estudos trabalhando como

empregada doméstica, defendendo '

a igualdade de direitos e tratamentos

a todo tipo de trabalhador.

Pedágios
Se no Rio Grande do Sul o go

vernador Tarso Genro (PT) rom-
,

peu com o modelo de pedágios,
em Santa Catarina foi o Tribunal
de Contas da União que denun
ciou um escandaloso descumpri
mento do contrato de concessão

porparte daAuto Pista Litoral Sul,
qúe administrava a BR-101 e aBR-
376. Segundo as· investigações, a
empresa teria deixado de execu

tar as principais obras previstas
no edital de licitação, mas estaria
cobrando dos motoristas um valor
de pedágio como se tudo tivesse
sido realizado no prazo.
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Prefeitura
R$2,5

ode perder
f"lW

oes por ano
MUDANÇA Por causa

.

de custos tributários,
distribuidora de alimentos

OESA pôde migrar para
o Paraná deixando 250

pessoas sem emprego

Verônica Lemus

Dor conta de exigências tributá
r rias do Estado de Santa Catari
na, a empresa jaraguaense de ata

cado de alimentos OESAComércio
e Representações Ltda. pode trans
ferir amatriz administrativa para o

município de Campo Largo, no Pa
raná, deixando Jaraguá do Sul com
um desfalque de R$ 2,5 milhões
de arrecadação de ICMS por ano.

Fundada há 23 anos, a OESA em

prega hoje 250 funcionários, sendo
que 70% são domunicípio.

"Com amudança para o Para

ná, muitos dos nossos colabora
dores terão que ficar e alguns te
rão que ser remanejados para lá",
disse o diretor da empresa, Alcir

Oldenburg. Pelo fato de a empre
sa ser natural do município, o di
retor afirma que não há interesse

em deixar a cidade, já que toda a

•

nu
LÚCIOSASSI

OESA Empresa gera mais de 250 empregos diretos e enfrenta dificuldade tributária

estrutura de colaboradores e as

famílias residem em Jaraguá
do Sul. "Além disso, a empresa
teria que começar praticamente
do zero sem.ter toda a estrutura
de origem que tem aqui", com
plementou o consultor tributá
rio da distribuidora, Tiago Coe-

.

lho Przywitowski.
Pelas características da

OESA: que faz a distribuição de
alimentos a empreendimentos

como supermercados, hotéis,
churrascarias, açougues e lojas
de conveniências, não é' per
mitido que a empresa compre
alimentos de produtores do
Estado de Santa Catarina por
questões legais, como a falta de

inspeção federal para os produ
tos catarinenses que possuem
apenas inspeções municipal e

estadual. "Por isso a empresa
não pode aproveitar os créditos

de ICMS, de 7%, porque com

pra mercadorias de fora do Es

tado", explicou o consultor.
Com essa medida estadual,

a empresa chega a ter prejuízos
de R$ 2 milhões ao ano. "Nós
trabalhamos com um lucro líqui
do de 2% a 3%, não tem como

acrescentar os �/o dos créditos
de ICMS no custo, nossa mar

gem (de lucro) nem chega a isso",
contou o diretor.

o caminho é aarticulação política
Segundo, o consultor tribu

tário da OESA, a solução para o

impasse deve ser a pressão po
lítica, ao lado de lideranças re
gionais e estaduais. "Para que
eles intervenham no caso junto

ao governo, para que se mante

nham aqui os investimentos e

empregos", disse Tiago Coelho,
.

citando ainda que a empresa
tem planos de investir não ape
nas na região Norte do Estado,

mas ainda no Planalto Serrano
e Sul.

O diretor da distribuidora
informou que a mudança para

Campo Largo (PR) já conta
com toda a documentação ne-

cessária e que não teria empe
cilho em migrar em uma sema

na. "Mas a gente ainda quer
tentar. Se em go.a 60 dias não
tivermos uma solução, nós va
mos para o Paraná", garante.

TERÇA-FEIRA,2 DE ABRIL DE 2013

Impacto
De acordo com o diretor

da OESA, Alcir Oldenburg, em
.2013 completam cinco anos

que a distribuidora vem lutan
do com a Secretaria de Fazenda
do governo do Estado para re

ceber incentivos fiscais, a fim
.

de conseguir a permanência em

Santa Catarina. Como resposta,
o consultor diz que o governo
estadual alega que ao conceder
uma brecha para a distribui

dora, deverá aplicar a mesma

medida para todas as empresas
atacadistas, inclusive para as de

varejo. "Eles não nos informam
os' valores do impacto que isso
causaria para as contas do Es

tado, que deve ser grande, mas
a gente busca pelo menos um

meio termo, devido ao porte da

empresa", ponderou ..
Tiago Coelho questiona ain

da os incentivos que são dados a
empresas de fora não apenas do
Estado, mas também do País,
como a BMW, que por dez anos,
depois de instalada em Araqua
ri, não precisarápagar ICMS ..

"Eles incentivam as empresas
de fora e esquecem quemjá está

aqui", lamentou o consultor.
Com a mudança de Estado,

Santa Catarina deixará de arre

cadar R$ 9 milhões ao ano, "o
que para eles não é muito, mas
aqui para a região, são menos

R$ 2,5 milhões para a Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul", reforçou
o consultor. De acordo com o

diretor da empresa, essa arreca

dação é ainda maior quando se

fala no total de impostos e tri
butos. "Cerca de 2 milhões por
mês", afirma. Além disso, 30%

.

do faturamento da empresa, que
corresponde a R$ 100 milhões

por mês, ficam na região. "Se a

gente for para o Paraná, esse in
vestimento vai ficar todo lá".

LÚCIOSASSI

Duplicação da BR-280
Estado vai lançar licitação em 15 dias

O secretário de Infraestrutura
do Estado, Váldir Cobalchini, anun
ciou que em 15 dias o governador do
Estado, Raimundo Colombo (PSD),
deve assinar o edital de licitação
para as obras de duplicação da BR-

280, no trecho entre Jaraguá do Sul
e Guaramirim. cÂ. transferência da
obra foi acertada entre o Departa
mento Nacional de Infraestrutura
de Transporte (Dnit) e o Estado.

Segundo o secretário, o pro
cesso de licitação leva em torno de

90 dias entre a abertura do edital

até entrega da ordem de serviço,
quando as obras efetivamente são
iniciadas. "Queremos um pro
cesso bastante transparente, sem
privilégios a empresas, até porque
ela deve ter condições de realizar

a, obra, que não é uma obra qual- .

quer", disse ele. A partir do início
da duplicação, Cobalchini estima
o prazo de 18 a 24 meses para a

conclusão das obras, que inclui a
construção de pontes e elevado.
.Além da BR�280, o secretário

informou que a revitalização da
- RI' Rodovia entre Guaramirim e Jaraguá do Sul

passará por reformas para dar mais segurança aos usuários

SC-416 também já está em pro
cesso de elaboração de edital. Para

agilizar o processo, as obras na ro
dovia que liga o trevo da Malwee .

até Pomerode, foram divididas em
dois lotes. "O primeiro lote, que
vai da Malwee até o pé da serrá,
antes de Pomerode, já está com o

projeto concluído e sua licitação
sendo encaminhada", disse Cobal-:
chini. Já o projeto do segundo lote,
que dá conta do restante da rodo

via, só começará a ser elaborado
1;10 segundo semestre.
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Buquê, alianças e

VESTIDO PRETO
CASAMENTO Noiva se desprendeu dos padrões
�e decidiu vestir-se como realmente desejava

Bárbara Eliçe decidiu", relembrou.
Depois da mudança, ela e o marido definiram

tudo. Folhearam páginas de revistas até encontrar
o modelo certo. O filho Rigor Sebem, de 11 anos,
também aprovou a nova escolha. Na cerimônia,
trajado de um terno risca de giz e tênis AlI Star, ele
levou as alianças ao casal, junto da prima.

Em duas semanas, tudo se resolveu. Após a

ansiedade pela chegada do vestido preto, enfim,
ela o experimentou pela primeira vez. Seu 'corpo

ganhou a elegante veste negra, no modelo toma
ra que caia e detalhado com strass. "Ficou.muito

bonito", confessou, tímida..
' ,

Eram quase duas centenas de convidados
ansiosos pela entrada da noiva. O pastor já

estava concentrado e o noivo curioso pelo que
aconteceria nos segundos seguintes. Quando
umamúsica indígena equatoriana acelerou os co

rações, Mireille Vicente Bona, de 32 anos, entrou

no salão. Ela estava exatamente corno imaginava:
linda e adornada pelo seu vestido de noiva com

pletamente preto. Até aquele momento, s6 ela, o
marido e o filho sabiam da escolha. O casamento

aconteceu no último sábado, dia 30, na Barra do
Rio Cerro, em Jaraguá do Sul.
'0 que foi uma surpresa inusitada para mui-

•

tos, para Mireille foi a legítima realização de uma
.

Diferentes
vontade. Há 12 anos, ela já foi casada no modelo Além da cor do vestido, a noiva optou por

tradicional, vestida de branco e na Igreja Católica. produzir a decoração da festa. Todas as flores

Contudo, a noiva não quis que isso se repetisse. e enfeites foram feitos artesanalmente na loja
Foi há 17 meses queMireille começou a plane- onde Mireille é dona, a Mi' Artes. Para descobrir

jar o casamento com Claudio Roberto Bona, com se existe algum significado especial nas cores dos
quem namorava há seis anos. Mesmo com tudo trajes, Mireille também pesquisou sobre a histó

organizado, desde o vestido branco até a decora- ria dos vestidos de noiva. Contudo, no caso dela,
ção, o casal não estava satisfeito com a escolha a identidade acabou por fazer mais sentido do

do traje. "É porque gosto de ser diferente, eu sou que os registros históricos.
.

assim. Não quero chamar a atenção de ninguém. Na secretaria da Igreja Matriz São Sebastião,
Esse é o meu jeito", justificou a noiva. em Jaraguá do Sul, não há casos de mulheres que

se casaram de preto. Segundo Márcia, a gerente
.da loja Dama de Noiva, onde o vestido foi aluga
do,essa foi a primeira vez que uma cliente pediu
para se casar de preto . .Ela afirma que, rio ano

passado, houve uma mulher que teve a intenção
de usar essa cor, mas desistiu e optou pelo ver

melho. Aquela foi a quarta mulher a alugar um
vestido vermelho.

• .:' '-I
, �. ,

O traje usado por Mireille permanecerá na

loja, para outras noivas oúsadas. O primeiro pe
dido já foi feito por uma mulher de Indaial.

Descoberta
Um dia, enquanto assistia a um desfile de noi

vas na televisão, ela descobriu o vestido preto.
"Fiquei encantada", lembrou. Mas já era tarde.
Mireille estava com o seu vestido branco pronto.

Duas semanas antes do dia do casamento, du
rante a prova do vestido, a gerente'da loja que

alugou o traje, Márcia Vieira, perguntou se ela
estava feliz com a escolha. A resposta foi' certei
ra: "S� eu pudesse, eu casava de preto"; dísse.:
O apoio da gerentee do noivo não demoraram
a chegar. "Ela pediu�e tinha como realizar esse Surpresa
sonho. Respondi que precisava de um dia para Na cerimônia de casamento.jquem acabou
falar com.a costureira, pedir o tecido e.executar a surpreendido foi ocasal. Ao contrário, das críti
moda", explicou Márcia. ,

cas que esperavam, eles foram elogiados. "Todo
.

Omarido, Claudio, já acompanhava a inquie- . mundo adorou, não teve nenhuma crítí�ca. Minha
,

"tação que ó vestido preto causou emMiréille des-
.

mãe, minha sogra, todos adoraram", celebrou

de.quando ela o viu pela primeira vez, na tele- MireÚle. "

.

-

.

'

.

.

visão. Ele conta que o-casal não estava satisfeito Depois de-mais de um ano de trabalho, Clau
com a cor branca, pois não combinava com O es- dio diz ter sido prazeroso realizar o casamento.
tilo deles. "Quando ela decidiu mudar eu apoiei, "Foi uma' mistura de emoções. Uma coisa que
mas ela ainda ficou na dúvida. Em casaeu disse: . não dá para explicar", disse, ao se lembrar da en-

.

você tem coragem pra isso. Então ela pensou e trada dá noiva, vestida de preto.

•

, , I
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica O daniell.cinema@gmail.com

"Estrada Maldita" (Wind Chill, 2007) é
o tipo de filme que normalmente passa
despercebido nos cinemas. É também
o tipo de produção que merece ser

redescoberto erri DVD. Pessoalmente,
só fiquei sabendo dele recentemente,
e totalmente por acaso. O nome foi
mencionado em alguma notícia que li e

fiquei curioso pela sinopse: dois jovens
universitários viajam para casa para o

feriado de Natal, quando se envolvem
em um acidente e ficam presos no
meio da neve.

Mais do que uma história de
sobrevivência em situações extremas
(algo que o recente "Pânico na
Neve" retratou de maneira bastante

realista), aqui é inserido um elemento

sobrenatural, o que deixa a história
bem mais interessante. Entretanto, não
confunda interessante com imprevisível,
já que esse não é o caso aqui. Qualquer
urn que preste um poucomais de

atenção vai entender o grande segredo
por trás de Estrada Maldita logo de
começo. Afinal, a tal virada do 'roteiro
não é nem um pouco inovadora, e
inclusive já foi utilizada de maneira mais
eficaz em outros filmes (não vou citá-los

, aqui para não estragar a experiência).
Entretanto, o que vale nesse caso não
é necessariamente o final da história,
mas sim amaneira como ela é contada.
E nisso, a direção de Gregory Jacobs
merece destaque. Constante parceiro
de Steven Soderbergh (Contágio), onde
trabalha como assistente de direção (o
que explica os nomes de Soderbergh
e George Clooney na produção desse

Consultório Veterinário
Banho e Tosa I Hospedagem
TáxiPet

ESTRUTURA E TRANSPORTE
TOTALMENTE CLIMATIZADO

Emergência 479992-6524

Daniel Medeiros

"Estrada
maldita"

longa), Jacobs parece ter aprendido
bem o ofício, urna vez que o resultado
aqui é bastante superior à sua primeira
incursão como cineasta (o fraco 171).
É possível ver o.domínio Jacobs em
relação à linguagem cinematográfica:
amaneira como o cineasta se utiliza
dos vultos e sombras rodeando o carro

é assustadora; assim como a decisão
de nunca aproximar a câmera neles,
deixando quemuitas vezes o público se

surpreenda junto com os personagens.
E é louvável também que o diretor evite

apelar para sustos fáceis, optando por
um clima de crescente tensão .: auxilia

nisso, a trilha sonora composta pelo
sempre competente ClintMansel (Cisne
Negro) e a fotografia de Dan Laustsen
(Terror em Silent Hill).
Ainda que falhe no desenvolvimento

dos seus personagens (algumas decisões
que a garota, sem nome, interpretada
por Emily Blunt toma são bastante
inverossímeis em relação à natureza
desconfiada damesma) e por nunca
conseguir estabelecer uma dinâmica
interessante entre os dois protagonistas,
EstradaMaldita é urn bom exemplo ,

de terror simples, porém bem feito e

bastante assustador. Merece ser visto

principalmente pelos amantes de road
movies e filmes de
terror (me incluo
nessas duas listas).

Direção: Gregory
_ Jacobs. Elenco:

EmilyBlunt e
Ashton Holmes.

ADOTE Esta
cachorrinha está
abandonada desde
o dia 23/3, em '

Guaramirim, num
Posto situado na BR.
Está sendo tratada,
mas precisa urgente

. de um lar. Se alguém
quiser adotá-Ia, o
contato é 9977-3962,
ligar de segunda a

sexta, após 17h30

Curiosidade
2 de abril ...

,

... é o 920 dia do
ano no calendário
gregoriano. Faltam
273 para acabar
o ano. É Dia
Internacional do
Livro Infanto-juvenil,
Dia Mundial de
Conscientização do

Autismo, decretado
pela ONU e dia de
São Francisco de
Paula. Em 1982 a

Argentina invade
as Ilhas Malvinas,
dando início a uma

breve guerra contra .

o Reino Unido. Em

2005 falece o Papa
João Paulo II, sumo
pontífice de 1978 até
sua morte, foi o 2650
papa.

DOA-SE A cadelinha
Luca precisa de um

lar. Está vacinada-
e vermifugada, tem
cinco meses de idade
e é de porte médio.
Entre em contato
com Eliane, através
dos telefones 3376-
4887 ou 9905-9298

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companhelro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

�� .; ",!d-!
Fonte:Wikipedia
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1/4
Adriano A, Vieira
Alex Sipert
Almiro Schoeder
Vanildo 8achmann
Alzira 8aade
Beatriz Marquardt

,

Bianca da C, Rodrigues
Bryan Sturat dos Santos
Carolaine Kopp
Cristian Andrei Bortolini
Dêisa S. da Silva
Denise Henn
Doracema Rosniack Rumph
Edinéia Koerich
Elzira Baade
Eduardo Eggert
Evandro Luis Bartel
Geovani Roberto Klein

Jaçana Egger
Jean Carlos Junior
João Vitor Demarchi

. Juliana Hulbert
Julio Demarchi
Lucimeri Sabin
Marcos Cesar Pessoti
Marilene M. 8ruck

Olga Bortoliríi

Raquel M. Viebrantz
Reinaldo Schiochet
Roseli Finta
Rovena Lemke
Salete Borchardt
Sebastião Rezende
Simone Andrelli Zanella
Wilson Zandonatto
Isabela F, de Souza -

Julita Schwartz

·�MaMB�-��oom
•Asbid Fontenelle - apresentadom
• Susan Boyle - cantora

214
Amauri Francisco Hruschka
Arieli Urbanski
Antonio S, Ferreira
Alexandre Luiz 8ruch

Aryele F. Urbanski
Ana G, Floriano .

Andreia Urbanski
Celia Maestri
Cristiana Nellmann
Dirceu César Pacher
Deborah Pereira Barros
Everton Hornburg
Etelvina Dalri Busnardo

Filipe Teixeira
Gilmar Horongoso
Heloa Andreza Rublo
Ideraldo Reichert
Janete AparecidaM. Besen
José L. Delai
Jonas Roberto,Uber
Kethim Tecilla
Léia Cristina Krehnke Schneider
Livio Leitempergher
Marcia Demetrio
Marlene p, Sasse
Marcos Bier
Marco Antonio Schwirkowsl<i
Neiva Forlim
Paulo de Carvalho
Paulo Sérgio Hernatski
Raquel de Medeiros

Rogerio Limberger
Reno Winkler
Ruth Borchardt
Sandro Wachholz
Silvio Voigt
Vania de P. Schmitz

• Paulo Zulu - modelo
• E;dmundo • atleta /

• Supla - cantor
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G micamacho@monalisadebatom.com fi) monalisadebatom.ocponline.com.br
FOTOS REPRODUÇÃO

Papo beleza:Para iluminar o olhar
Está aí um assunto que nós, mulheres, gostamos, não é? Make

up! E como mal saiu a coluna da semana passada eu já recebi alguns
pedidos via email, com dúvidas sobre algum rímel bom para o dia

a dia, segue mais uma super dica que aprendi com a nossa deusa

da maquiagem do Monalisa de Batom, Jenni. Para quem ama cílios

bem pretos e definidos aqui vão duas diquinhas mega básicas (mas
que fazem toda a diferença): muito curvex e camadas de rímel. Se

for para usar no dia a: dia, ela indica o Haute e Naughty, da MAC,
que dá um efeito super bom, não borra e dura o dia inteiro. Agora,
se a intenção é fazer carão em algum evento, misture vários rímeis

de várias'marcas, dá uma efeito bem dramático e os cílios ficam

incríveis. Recomendo usar esse da MAC com oMaybelline Colossal.

OCPll

Amoda da bolsa
transparente

Sabe aquela velha história "na minha bolsa cabe
a minha casa" ou "quanto maior a bolsa, mais você

carrega tralha"? Pois então, garotas, repensem-as! A
moda agora são as bolsas transparentes onde o bacana é

poder finalmente ver o que cada garota traz em sua bag
e quanto mais coisas interessantes você guarda, mais

. divertido fica. O tamanho varia desde as bolsas gigantes
(nunca esqueçam que não dá pra carregar o armário

inteiro nela, ok?) até as clutchs, e podem ser tanto de

plástico como de acrílico. Particularmente eu adoro e

já investi na minha faz tempo, deixa o look com uma

pegadinha bem fashionista. Podem apostar, girls!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e Já sabem, não é? Para mandar email

com perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com -

I
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

I

é terça-feira, dia 2 de abril, Dia
do Propagandista. Pois é, gente,
o finde prolongado teve um sal
do exaustivo, mas positivo para
o high. Opção de festas e agitas
não faltaram por aqui. Neste sen

tido, não necessariamente nessa

ordem, muitos curtiram o finde

prolongado e notícias para o colu
nista têm de sobra. Como um fu
racão festeiro, nossa urbe ferveu

e, nesse fuzuê, tudo é destaque.
Vamos que vamos à coluna, que
será lida por mais de 30 mil pes
soas. Antes, uma frase para você
refletir: "se você gosta de brinca

deiras, trate de que as suas sejam
sempre simpáticas e produzam'
bom efeito. Que elas nunca afe
tem os sentimentos daqueles
que a escutam" (Carlos Bernardo
González Pecotche - Raumsol).

Almoço
de Páscoa

O Restaurante Park Auro

ra foi o pouso e decolagem dos
bacanas da cidade. Lá se reuniu
uma parte do PIB de nossa terri
nha para movimentar o tradicio
nal almoço de Páscoa. De nada!

MAURICIO HERMANN

�---------

�PORT,,f!í7;7 Ut.!7
, f�
J Ginástica é moda
I Av. Mal Deodoro da Fonseca

�!_9..:�:���_

CAFÉ Luciana Tomaselli, Pamela Pavan, Bia Karsten
e Jaqueline Gnewuch na Confeitaria Bela Catarina

ANOS 80 Alexandre de Oliveira com o meu camarada

e DJ Neni Wolf, na festa dos Anos 80, na Epic

Mesa legal Destaque
Hoje à noite, o point dos

amantes de uma boa cerveja
e um bom saquê deverá ser o

Sun Sushi, na Marechal Deo
doro. Lugar agradável e com

um cardápio supimpa, já é

ponto certo para o encontro

dos bacanas da urbe. Sempre
g).l� posso, estou lá!

Um guapo solteiro e muito

paquerado de nossa sociedade
é um dos aniversariantes da
semana. É o boa' praça Chico
Taranto, que jámandou avisar
as que estiverem interessadas

que, por enquanto, só quer sa
ber de namoro com os livros e

curtir amigos. Tá bom, Chico!

.

Blues
Dia 26 próximo, este colu

nista, em parceria com o Res
taurante Lehmann's, Vicente

Caropreso e Paulinho Chiodini,
promove a 1aNoite do Blues na
cidade. No estilo jantar infor
mal, boa música, camiseta e

calça jeans, a noitada promete
altos agitas. A turma que segue
este colunista já aderiu à ideia.
Vai ser ó-ti-mo, como diz ami

. nha amiga, MárciaAlbertonl

Juventus
No domingo, às 16h, vai ro

lar, no Estádio João Marcatto, o
jogo decisivo do "Moleque Tra

vesso" contra o Guarani. Só a

vitória interessa para manter o

time no grupo de elite. Prestigie!
Ingressos antecipados no Super-'
mercado Brasão da Barra.

"
Sabedoria não é mais do

que a ciência da felicidade.

Denl. Dlderot

�--

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Idelson Oalpra e sua Letícia

dividiram mesa no Restaurante
. Lehmann's, quinta-feira, com o

casal de amigos, Chico
e Rita Tomazzoni.
• • •

O diretor de Comunicação da
Prefeitura de Jaraguá do Sul';
Elias Raasch, mandou um '

torpedo: "Moa, estou junto na

Noite do Blues, dia 26".

Seja bem vindo!
.

.. . .

Ontem, um amigo deste
colunista esteve na Ortocoi
e disse nunca ter visto nada

igual na região, quando o

assunto éclinica de ortodontia
e tecnologia. Vale conferir o

trabalho da equipe do Dr. Caio
Fabre Carinhena.Está contado!

...... -.-.----_._-------�

I

I

I

1l-'�J?i,�
� 4.f.)..!:;U..U (4 sabcr...)

d�R$�
_,!J' ..:: 3:J.��

K. a:U.O�\�!��!:��������W.N:"� ..

Dica
Hoje, . a dica é um

encontro de amigos no

Meu Boteco, uma cerve

ja gelada no Bar do Sér

gio, um encontro casual
no· Cheers Irish Pub ou

aquela pizza com a fa
mília na Domini. Mas
com o andar da carrua

gem, a balada vai pegar
mesmo na quinta. Pois
a galera está cansadinha
do feriadão!

3370-3242

MAURpO HERMANN

Galera do bem

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA,2 DE ABRIL DE 2013

COELHINHO
Letícia
Ronchi e
Betina Kafer
conferindo
os ovinhos
da Páscoa,
na Cafeteria
Doce
Pimenta

Quem continua fazendo sucesso nas baladas são os amigos
Diego Boga, Djeimes Cani e Eduardo Marcatto, uma turma super
querida que só marca presença em evento topo Então, anotem aí:

logo, logo, é dia de Stammtisch!

COLA GRAU
Neste dia

5, forma-se
em Ciências
Contábeis,
pela Católica,
a bela
Natasha

Olegário, uma
das noras

preferidas
da Elisabeth
Harmel

Hoje
Meu amigo, o empresário Nei Lombardi, recepciona

hoje, na sua bela casa, amigos dos grupos Loks e BCC.
Motivo: bebericar, comericar e celebrar a vida com os·

amigos. Tô nessa!

Notícia boa
Pelo meu fio vermelho, fiquei sabendo que um ca

sal que estava separado há tempos teve uma: recaída
e resolveu tentar de novo após cinco anos separados.
Deu tão certo que ela está grávida. Agora .serão dois
filhos. Viva o amor!

Organizerl
EiI tenho cada amiguinho! No sábado, ele marcou

com duas garotas no mesmo dia, só que a primeira ele
levou ao cinema no Shopping Muller, ficou, beijou e

depois deixou a garota em casa e foi buscar a segunda,
que levou para o baile do Amizade, curtiu a banda Real,
dançou, ficou, beijou. E no final de semana foi viajar.
Pense num cara organizado.

PRESTIGIARAM
A publlcltártaTallta
Beber, Juliana Negri
e Amanda Negri
nos corredores do
tradicional Happy
Hour da AMA

Pensando bem
"As pessoas de caráter fazem

as coisas certas não porque acham

que isso irá mudar o mundo, mas
porque se recusam a serem muda
das pelo mundo".

TE CONTEI
• Um Pesque-Pague no

Rio da Luz não levou a

sério a Sexta-feira da
Paixão, o único diá do ano

em que os Católicos não
comem carne, e não se

preparou para receber os
comensais. Uma pena.

• O meu amigo, Julmir
Rozza, foi muito, muito
cumprimentado dia 28 de

março e estranhou tanto

carinho. Ixi ... O colunista
errou a data do niver do
famoso chef. O correto é
dia 28 de junho.

" Se me perguntarem
. qual o sentimento mais
bonito ou mais importante,
vou abrir um sorriso e

dizer: o correspondido.

.. Uma ótima terça-feira
a fados e cuidado,
você está sendo filmado!

• Com essa, fui!

}
I

í •

I 1
,

• www.caj.com.br
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Tirinhas
PRimEiRO

DISSERAM GUE EU
ESrAVA GoRro",

Piadas

Assalto à baiana
Quatro baianos acabam de assaltar um banco e chegam ao

esconderijo. O mais ansioso deles pergunta ao chefe da quadrilha:
- E aí? Vamô contar o dinheiro, meu rei?
- Och! Pra que todo esse trabalhão? - disse o chefe.
- Vamos esperar o noticiário da TV pra saber!

Cinema
Programação de 29 a 4/4

JARAGUÁ DO SUL

PARK SHOPPING

Programação de 22/2 a 28/2

ARCOPLEX 1
• A Hospedeira - Legendado, -

Diariamente - 14h, 16h30, 19h, 21 h300

ARCOPLEX2
• G.l.Joe: Retalhação - Legendado, -

Diariamente -14h30, 16h40, 18h50, 21h

ARC'OPLEX3
• Os Croods - Dublado - Sexta, segunda,
terça e quinta-feira - sessões: 15h, 17h,
19h, 21 h, Sábado, domingo e quarta
feira - sessões: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30

A Hospedeira
A fome e a violência

foram erradicadas da

Terra, bem como os

problemas climáticos do
planeta foram resolvidos.
Estes feitos foram
conquistados graças
aos seres alienígenas
conhecidos como almas,
que ocupam corpos
humanos como se fossem

parasitas. Pregando uma
sociedade baseada na paz,
as almas perseguem os

poucos humanos que ainda
não foram dominados. Um
deles éMelanie Stryder,
que se sacrifica para que
o irmão caçula, Jamie
(ChandlerCanterbury),
possa escapar.

JOINVILLE

• GNC MUELLER
• G,I Joe: Retaliação (3D) -19:40 - DUB
• G.I. Joe: Retaliação (3D) - 22:10 . LEG

'Os Croods (3D) -13:ob, 15:15; 17:30 - DUB

• Os Croods - 14:00, 16:00 - DUB
• Vai Que dá Certo - 1,8:00, 20:00, 21 :50 - NAC

• Jack - o Caçador de Gigantes - 14:15, 16:40, 19:10, 21 :40 - DUB

• GNCGARTEN
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:15, 19:40 - DUB
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 22:10 - LEG
• Os Croods (3D) - 13:00, 17:30 - DUB
• Vai Que dá Certo - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC
• Os Croods - 15:50, 17:50, 19:50 - DUB
• Oz - Mágico e Poderoso - 13:20 - DUB
• Parker - 21 :50 - DUB
• A Hospedeira -14:10,16:40,19:10,21 :40 - LEG
• G.I. Jae: Retaliação - 18:45, 21 :15 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes - 13:40, 16:15 - DUB
• G.I. Jae: Retaliação (3D) -13:50, 16:30 - DUB

• G.I. Jae: Retaliação (3D) - 19:00, 21 :30 - LEG

Sudoku
Fontes: Epagri e Tempo Agora

"

�8�.__+-:��-;.===+__ -P�4-__ +:�9�__ -;
2

4

,4
,5

'7

Instabilidade

predomina
As nuvens deverão estar presentes
durante todo o dia nesta terça
feira, quando há previsão de chuva
a qualquer hora, Não se descartam
chuvas fortes, sobretudo no Oeste e

Meio Oeste. Com amaiorpresença
das nuvens, as temperaturas não
sobemmuito,

1
HOJE

'

Jaraguá do Sul
e Região
• E!O
AMANHÃ
MíN: 22°C �
MÁX: 25°C Parcialmente

Nublado

"1'·,

7

•
21°C.

125°C'

l ....
Instável

6

•
QUINTA
MíN: 22°C
MÁX: 27°C

9 4 6

,,,,4 7

1 :2

6 3

8 5
i .:0" .. ·:_

2 I 5 I' 1
,
t

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada Unha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HORIZONTAIS
1, (Ingl.) Jato de líquido em finas gotículas lançado por

um pulverizador j Aliança Cooperativa Internacional
2. O piloto Fittipaldi
3. Oculto j As iniciais do escritor russo Gogol (1809-

1852)
4. Peixe de mar, também chamado peixe-voador j Um

craque de nossa seleção de futebol pentacampeã
5. (Ingl.) Desligado, desconectado j V.erme intestinal
6. Renovação do ar

7. Uma plantação de horta
8. Relativo a emissão da urina mais abundante em je- 6

jum do, que depois das refeições
9. Cidade histórica it�liana, com uma das maiores pra

ças medevaís da Europa j Interjeiçãoijue designa
cansaço

10. As iniciais do compositor polonês Chopin (1810-
1849) j Órgão que envolv-e o corpo dos vertebra

dos, composto de três camadas, com função pro-
tetora, termorrequladora e captadora de estímulos 10

n, De todas as espécies
12. Chá, em inglês j Regime alimentar equilibrado
13. Beijo de paz e amizade j O único filho de men pai. 12

VERTICAIS
1, A língua falada em Estocolmo j, Sal fertilizante
2. Assento comprido, geralmente estofado, para duas

ou mais pessoas j Legumes, vegetais conservados
em vinagre

3. Nascido na capital de Perriambuco j Voz onomato
paica que expressa um ruído leve e seco

4. Maú humor que se manifesta pela expressão fisio
nômica, por silêncio e gestos / Mulher que rege um

Estado monárquico
5. Afirmação inglesill Peça lisa de madeira j 1550, em

algarismos romanos
6. Procurar (âncoras) com o auxílio de certo cabo ma-

rítimo j Carne de porco ensacada em tripas
'

7. Artigo para .. , mulheres / Que tem patas em forma
de pequenos aros

8. Que limita, circunscreve / Calça própria para andar
a cavalo

9. Inflamação dos gânglios na região da virilha, axilas
etc, / Um ingrediente de sarapatel / O centro de ...
Mauá,

9
,

3
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos (ole�ões
de revistos
ió publi(odos.
São 5 revistos
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Isabel aceita o convite de Ciro, Amadeu e Rodrigo para
conhecer sua casa. Cassiano colhe uma flor do Caribe para
dar a Ester quando chegar ao Brasil. Bibiana tenta animar Do

nato. Cassiano e Duque conseguem embarcar em um ônibus

que passa pela estrada. Alberto ordena a Hélio que feche a

mina e se livre dos funcionários, ameaçando demiti-lo caso

não cumpra suas ordens. Bibiana procura Hélio e pede para
o fi[bo arrumar um emprego para o pai. Dom Rafael manda

os capangas procurarem Cassiano e Duque. Donato discute

com Hélio. Amaralina oferece ajuda para esconder Cassiano

e Duque em uma casa noturna. Isabel avisa a Rodrigo e aos

amigos da república que vai morar com eles. Cassiano fica

encantado ao ver Cristal dançando na casa noturna,

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Berta conversam emocionados. Vânia vai atrás de Ulis

ses na academia. Kiko aceita o plano de Lucilene e Dalete.

Semíramis não deixa Frô entrar em casa. Nando se despe
de de Roberta. Olívia se preocupa com o jeito como Charlô

fala sobre Dominguinhos. Felipe afirma que irá desmasca

rar Nando. Nando elogia Roberta para Ulisses. Vânia tenta

se entender com Lucilene. Carolina insinua a Nleta que

Felipe está interessado. em Roberta. Nenê beija Charlô na

frente de Dominguinhos. Juliana aparece depois que Nan

do rasga o cheque.de Felipe.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Theo e Morena se beijam. Nunes consegue falar com

Helô. Lívia repreende Wanda por ter ido atrás do coronel.

tucírnar descobre que a filha fugiu. Érica e Áurea se preocu
pam com o sumiço de Theo. Helô e Barros procuram Morena

na casa de Theo. Morena volta para o esconderijo e Lucimar

a repreende. Aída convida Antônia para seu casamento.

Érica descobre que Morena está viva. Wanda é fotografa
da saindo do hotel. Érica conta para Márcia que acordou

Flor do Caribe

Alberto manda 'Hélio fechar mina e demitir funcionários
Alberto (Igor Rickli) decidiu fechar uma das minas de

tungstênio do Grupo Albuquerque e vai dar uma tarefa nada
\

fácil para Hélio (RaphaelViana). "Providencie o fechamento

da mina e a demissão dos mineiros. Talvez você consiga rea-
. .

locar dois ou três, mas o restante você demite", ordena. Hélio
ainda tenta argumentar que amina pode ser um negócio ren
tável, masAlberto está decidido a impor sua vontade e man

da o rapaz colocá-la à venda. Quem terá razão nessa história?

se sentindo mal. Nunes marca um encontro com Lucimar.

Delzuite afirma que não reatará após a traição de Pescoço.
Lurdinha entra em contato com Aisha pela internet. Zyah ob

serva Bianca dançar no restaurante. Os capangas de Mus

tafá sequestram Russo. Márcia fala para Theo que acredita

que Érica esteja grávida. I

• CARROSSEL - SBl - 20H30
Davi comenta com Valéria que ele pagará o vestido que

ela escolher, mesmo que ele tenha que trabalhar a vida in

teira. Renê dá um beijo em Helena na sala de aula. Ela fica

apreensiva. Ele a pede em namoro. Ela aceita. Ele a beija na

testa. Helena fica apreensiva, pois Olívia ·não quer romance

entre os professores. Renê afirma que por ele contaria a todo

o mundo. Os dois combinam de ficar juntos somente fora da

escola para que ninguém perceba. Olívia leva os alunos que

brigaram para a diretoria. Ela pergunta quem começou a con

fusão no pátio. Maria Joaquina e Jorge apontam para Cirilo. O

garoto explica quesó quis dizer que Helena se casará com um

homem negro. Olívia corre para a sala de aula e pergunta a

Helena se ela vai se casar. Helena está com Renê e fica extre

mamente desconcertada. Cirilo telefona para Maria Joaquina
e pede desculpas.

• BAlACOBACO - RECORD
Norberto comemora quando Fabiana avisa que Arnaud

matou Danilo e raptou Taís. André ampara Catarina, que sofre
com a perda do amigo. Horácio pressiona Norma e diz que
a jovem deve se casar com Breno antes que sua gravidez
apareça. Vinagre estranha ao ouvir Violeta reclamar sobre

Cremilda com Osório. Dóris fica apavorada ao descobrir sobre

a morte de Danilo e Diva acaba confessando que conversou

com Norberto. Eduardo e Isabel notam o sumiço de Taís e,

desesperados, acusam Fabiana. Adriana fica nervosa ao con

firmar a morte de Danilo. Isabel garante para Mirela que Taís

foi sequestrada por Norberto e teme pela vida da sobrinha.

Eduardo tenta acalmar a arquiteta e garante que o vilão vai

entrar em contato com eles. Cremilda se irrita com a demora

de Deodoro/Osório e diz que não ficará calada diante do com

portarnento do marido.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Fãs de Joelmaameaçam
Aguinaldo Silva

Aguinaldo Silva não gostou das declarações
de Joelma, que disse ser contra a união homos
sexual porque, segundo ela, a Bíblia não con

corda com o fato. O autor alfinetou' a loira no
. Twitter: "Joelma é a Lady Gaga do Recôncavo:

canta, dança, rebola e se veste mal e quando
abre a boca só fala besteira". No post seguin
te, Aguinaldo disse que foi ameaçado por fãs
da cantora. "Não é que a Joelma tem fãs? Eles
ficaram histéricos por causa da minha opinião
sobre a cantora, me ameaçaram até de morte".

Tom Cruise quer'
ver Copa no Brasil

Tom Cruise visitou as obras do Estádio
. do Maracanã, no Rio de Janeiro. O astro de

Hollywood aproveitou um tempo em sua

agenda de divulgação do filme' "Oblivion"

para passear e conhecer o famoso ponto
turístico. "Tom Cruise disse que quer filmar
no Rio e ver' a final da Copa", COmentou em

seu Instagram, Sérgio Sá Leitão, secretário
municipal de Cultura, publicando uma ima
gem do famoso ao lado do ex-jogador e agora
técnico Zico.

Horóscopo
Áries
'20/3 a 19/4 -Fogo

Procure dar prioridade aos

assuntos de trabalho e aos empre
endimentos começados hoje. Sua
intuição para fazer a coisa certa na
hora mais oportuna vai estar em

destaque. Os vinculas mais des

gastados correm sérios riscos no

decorrer desta noite. Cor: branco.

ln'
Touro

I 20/4 a 20/5 - Terra

, Hoje, você pode adotar uma

postura mais prática e conserva

dora diante dos acontecimentos.
O astral favorece as ideias criati- .

vaso É omomento ideal pra quem
tem um compromisso sério ou

quer dar mais solidez à sua vida

sentimental. Cor: tons claros.

tI Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Bom dia para somar forças com
as pessoas que comungam dos
mesmos interesses e objetivos que
você. O astral favorece as relações
de amizade. Não ·perca a chance
de tomar atitudes apaziguadoras a
fim de harmonizar o seu relaciona
menta afetivo. Cor: vinho.

Câncer
21/6 a 21/7 -Água

A Lua favorece as associações,
o trabalho de equipe e as parce
rias. Netuno confere a sensibilida
de necessária para captar o desejo
dos outros. No romance, o astral é
de envolvimento. Mas as relações
desgastadas tendem a se romper:
cuidado! Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Hoje, seu comprometimento é
com o trabalho e a produtividade.
Não espere muito da vida afetiva.
O astral revela possíveis conflitos
de interesse ou opinião. Somente
as relações mais sólidas consegui
rão atravessar este período com

serenidade. Cor: pink,

Virgem
Sua sensação de bem-estar vai

estar associada aos grupos da sua

convivência. O astral é dos mais

benéficos para quem começa a

namorar. As relações desgasta
das correm sérios riscos agora. É
hora de fazer uma proposta séria
a quem ama. Cor: laranja.

Sem piedade, a justiça é crueldade. E é

fraqueza a piedade sem justiça.
PietroMetastasio

BaLihra
� 23/9a22/l0-Ar

-

Quem é autônomo ou profis-
sionalliberal terá um dia produ
tivo, por isso quem trabalha em

C&Sa não pode reclamar da sorte.
O astral revela altos e baixos na

vida a dois. Somente as relações
mais sólidas poderão vencer a

instabilidade. Cor: verde-escuro.

Escorpião
23/lOa21/l1 -Água

A
.. sua comunicação está vi

brante, criativa e bem-humorada.

Aproveite o astral para se dedicar
a uma atividade prazerosa. Nem

tudo serão flores no campo afeti
vo, mas você estarámais seguro(a)
dos seus sentimentos. Amor sóli
domais protegido. Cor: verde.

._ Sagitário
•
--

22/11 a 21/12 - Fogo• O dia pode ser bastante vanta-
joso para quem trabalha em casa

ou por conta própria. No.campo
sentimental, é preciso termais cui
dado com o sentimento de posse.
O ciúme, seu ou da pessoa amada,
pode acabar sufocando. Tente re

fletir a respeito. Cor: branco.

Capricórnio
22/12a20/l- Terra

O dia favorece a inspiração e

os
. sonhos, por isso, invista nos

seus ideais. Quanto maior o seu

envolvimento com o trabalho,
maior será o seu desempenho. O
desejo de ser livre pode falar mais
alto e só.as relações mais sólidas
vão prevalecer. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Atividades que exijam de

dicação e concentração contam

com ótimas vibrações hoje. É o

momento de valorizar sua priva
cidade no trabalho. Mantenha a

sua discrição sobre as questões
afetivas. É hora de agir com mais
maturidade. Cor: tons claros.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Os amigos vão se revelar de
fundamental importância na

concretização de seus projetos.
Bom dia para captar o desejo dos

outros, daí o seu sucesso junto ao

público. No campo afetivo, as re
lações mais sólidas serão as mais

. favorecidas. Cor: azul-escuro ..

L
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Na loja de Lothar Sonnenhohl o

jaraguaense poderia encontrar bicicletas

para adultos ou crianças, e de diversas
cores. A utilização da bicicleta como

meio de transporte para lazer, trabalho ou

estudo é uma constante em nossa cidade..
.Jcrnal Correio do Povo, 1956. Acelívo

Arquivo Histórico Municipal.

28 anos de
atividades
culturais

A Fundação Cultural deJaraguá do
Sul foi criada em 10 de abril de 1985, com
a finalidade de fomentar e desenvolver a
cultura jaraguaense, quer seja através de
seus setores: biblioteca, arquivo e museu,

ou através de atividades realizadas junto
às entidades culturais e ao patrimônio

. histórico, e nq fortalecimento das
manifestações.culturais no município.
Neste período foram legados para a

comunidade: Concurso de Declamação,
Jaraguá emDança, Feira do Livro,
Schütienfçst, Fésta das Etnias, datas
festivas como-o aniversário do município,
entre tantos-outros que marcaram uma
geração de profissionais e a comunidade
em geral. A efetivação da cultura corno

política pública em nossa cidade se deve
à obstinação de seu primeiro dirigente,
Balduino Raulino,

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Ocontato@beatrizsasse.com.br.

__J/ore aqui......!
--

Este é Davi Hencke, neto dos avós babões
Alcides e Noêmia Hencke, que fará dois
meses neste dia 3. Muita saúde para ele!

Hoje é
aniversário
das irmãs

Daiane (acima)
e Franciele
Moraes. A

prima Eloisa e

toda a família

desejam
felicidades,

saúde, amor e
muito sucesso

nas suas vidas.
Parabéns!

o Arthur

Santhyago
completa

dois aninhos
dia 5. Quem
deseja toda
felicidade

são os pais
Adriana e

Santhyago
e os avós

Ivaldo e Una.
-

Parabéns!

A família e amigos
parabenizam
Deise da Silva
Rivelles, Assistente
Pedagógica da
Secretaria de

Educação de

Corupá, pelo
aniversário no dia
19 de março

A Associação de Funcionários, Pais, Amigos e

Benfeitores do CMEI Franz Dorn, de Oorupá, adquiriu
uma cama elásfica para fazer a alegria da criançada

e o "Coelho" veio participar desta festa

.

Familiares e amigos
parabenizam a professora
Rosane Jankowski Ganske,

.

que faz aniversário no dia 25,
desejando felicidades e sucesso!

Os coelhinhos do Jardim da Escola São José,
em clima de muita alegria, acompanhados das professoras,
visitaram a Secretaria de Educação de Corupá e outras

instituições, le,vando mensaqensie cantando músicas de Páscoa
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Talento
Sucesso

Como ser um

empreendedor
de sucesso?

.

.

o empreendedor possui um olhar

novo sobre o mundo e sua evolução.
Ele traçametas, conhece o processo

administrativo e desenvolve

habilidades únicas. Confira na página
3 algumas dicas para se tornar um

empreendedor de sucesso.

..�

TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, 2 DÉ ABRIL DE 2013
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o espírito da Páscoa na empresa
Páscoa significa

"passagem': Passagem da
escravidão para a liberdade.
Entre os judeus comemora- _

-se o êxodo da escravidão no

Egito por volta do ano 1.250
antes de Cristo. Passagem da
morte para a vida. Entre os

cristãos, a ressurreição de

Jesus Cristo.
Páscoa é pois, renas-

.

cimento; nascer de novo;
nascer para o novo. A figura
do coelho está simbotica
mente relacionada a esta

.

data pois representa a ferti-
lidade. O coelho se reproduz
rapidamente e em grande
quantidade.Entre os povos
da antiguidade, a fertilidade
era sinônimo de preservação
da espécie e melhores con

dições de vida, numa época
onde as taxas de mortalida
de eram muito elevadas. No

Egito, por exemplo, o coelho
representava o nascimento e

.

a esperança de novas vidas.

Sem nos deter nos

aspectos religiosos desta
festa ou mesmo na origem
pagã dos coelhos e ovos de

páscoa, acredito que possa
mos aproveitar este tempo
para fazer um bom exame

de consciência, individual e
coletivo em nossas empresas
e pensar como está o nosso

relacionamento e respeito
pelas pessoas, pelos nossos
colegas, por aqueles com
quem convivemos diaria
mente tantas horas?

Podemos aproveitar o es

pírito da Páscoa para rever
nossos valores e princípios
e com essa revisão, renascer

para uma nova vida. Como
estão eles? Como está a nos

sa relação com as virtudes
da justiça, da prudência, da
temperança e da firmeza
para enfrentar dificuldades
e tentações? E como anda
nossa fé, nossa esperança e

nossa disposição em ajudar

os mais necessitados? Como
estamos em relação à ética,
à honestidade e à lealdade?
E como andam a nossa paci
ência, a nossa generosidade
e a nossa humildade? Enfim,
nó que deveremos renascer?

E por que isto tudo é tão

importante para a empresa?
Simplesmente porque

todos nós passamos mais

tempo trabalhando (por
tanto, em nossas empresas,
com nossos colegas de
trabalho), do que em nossas

casas, com nossasfamilias.
Se conseguirmos construir
ambientes de trabalho mais

humanos, mais civilizados,
mais cristãos, com certeza

seremos maisfelizes e tere

mos feito essa "passagem"
de um mundo sem valores

para um mundo melhor,
mudando cada um de nós,
por dentro, renascendo em

nós o que há de melhor em

benefício de todos.

Pense nisso. Leve o espírito
da Páscoa com você para a sua

empresa. Sucesso! .

2
TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, 02 DEABJUL DE 2013

pessoas, seja por telefone, e-matlre
des sociais, amigos em comum, etc.

Trabalhe para estabelecer uma relação
verdadeira com elas.

Como estabelecer
contatos profissionais
significativos
Quer ter um bom networking? Confira dicas que
podem ajudar você a estabelecer relações e garantir a
qualidade dos contatos ao longo da sua carreira

3. Marque encontros
Depois de conseguir certa intimida

de com essas pessoas, passe para encon
tros cara a cara. Lembre-se, no entanto,
de que devem ser eventos profissionais,
que possam render benefícios 'para a

sua carreira. Frequente feiras de ne

tworking, eventos da sua empresa e

happy-hours. Tente estabelecer laços de

confiança entre vocês.

4. Repita o processo
Uma relação de confiança e amizade

não se mantém. sozinha, portanto, você
precisa repetir o processo. Não encon

tre a pessoa uma única ve-z e se esqueça
dela. Mantenha contato frequente, ligue
apenas para ter notícias, etc. Se você se

mantém em contato com essa pessoa ela
lembrará de você mais facilmente nas

próximas oportunidades que surgirem.

Uma relação de confiança e amizade não se mantém sozinha, portanto, você
precisa repetirmanter contato com as pessoas
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FONTE

Noticias Universia

Não é segredo para ninguém a impor
tância de uma boa rede de contatos

profissionais. Contudo, não é qualquer
contato que você quer ter na sua lista.
Para estabelecer um bom networking
você precisa de contatos significativos,
dispostos a ajudar você em caso de ne- ,

cessidade. Para estabelecer essas 'rela

ções de confiança, no entanto, não é tão

simples quanto parece. Veja dicas que
podem ajudá-lo nesse caso.

1. Faça uma lista
Escolha cinco pessoas que você con

sidera essenciais para começar os seus

contatos de carreira. Liste-as de. acordo
com as suas necessidades. Lembre-se de

que essas cinco são apenas as primeiras.
Atualize essa lista com frequência.

i. Entre em contato

Não use a lista apenas como ins

piração. Entre em contato com essas

(47) 2106-1')19
Email;criação@ocorreiodopovo.com.br

Projeto Gráfico e Diagramação' Diene kotarski
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Aprenda como ser um
• 1

Inovação

energia de todos os membros

do seu projeto. Ele é um ótimo
ouvinte e deixa sua equipe
comprometida. Saber delegar
tarefas, combinar e organizar
processos são características
de um bom líder. ,

Eficiência

A visão empreendedora
consegue enxergar além do que
outras organizações enxergam.
Os empreendedores criam ca

minhos novos, aproveitando de

todos os recursos que possuem.
Eles direcionam seus esforços
para conquistar o cliente.

Opinião própria
Empreendedores vivem

em constante busca por opor
tunidades novas e únicas de

negócio. Muitos negocios
só deram certo porque seus

criadores eram teimosos. Eles

contrariam a tudo e a todos,
, porém sabem escutar.

,-,
-

.... -

empreendedor de sucesso
Saiba quais as características e as atitudes de um grande empreendedor

Tim��eendedor é a p,�avra.Lmtilizada para designar
o indivíduo que dá origem
a uma organização" realiza

inovações em seu setor e

obtém lucros com a mes

ma. Sua função é identificar
as oportunidades e os re

cursos e transformá-los em

negócios que gerem lucro.
O empreendedorismo é o

principal elemento do de
senvolvimento social e eco

nômico de um país.
O empreendedor possui

sistiram e correrain atrás de

oportunidades. As principais
características de um grande
empreendedor, são:

um olhar novo sobre o mun

do e sua evolução. Ele traça
metas, conhece o processo
administrativo e desenvolve

habilidades únicas. Seu foco

está no aprendizado dos pi
lares da educação e, com isso,
pode tomar' decisões que seus

concorrentes não pensariam
em tomar.O empreendedor
de sucesso se diferencia dos
demais concorrentes, pois ele

possui qualidades que ajudam
na sua vitória em relação aos

seus adversários.

Muitos empreendedores,
como Steve [obs e Bill Gates

não foram alunos exemplares,
porém possuíam uma inteli

gência espacial diferenciada

para compreender contextos,
um alto grau de confiança.em
si mesmos e uma' grande ha

bilidade em lidar com as pes
soas.

Todos os empreendedores ,

de sucesso já tiveram algum
fracasso' significativo em sua

carreira, porém, eles tiraram

proveito desses fracassos, per-

Coragem para

empreender
Arriscar-se faz parte do

empreendedorismo. Come

çar do zero é uma habilida
de de grande .importância, O

empreendedor gera soluções
pará conseguir capital impro
visando. Ele se arrisca. Com

as informações em mãos, ele,

Fonte' Guia da Carreira

calcula o risco e toma as de
cisões certas.

Persistênéia '

As díficuldades irão surgir.
Muitos empreendedores ini

ciaram sozinhos o seu empre
endimento. Transformaram o

fracasso em sucesso. Situações
difíceis não devem ser encara

das como o fim,mas como uma
nova oportunidade. Émpreen
dedores são otimistas.

Capacidade de planejar,
O empreendedor deve

ter um objetivo e estabele
cer metas pára chegar nele.
Uma das grandes habilida
des do empreendedor é a

capacidade de ter uma ideia
e colocá-la em prática, atra
vés de ações e planos.

Liderança
O empreendedor de su

cesso tem'a capacidade de se

automotivar e de estimular a

I

·3
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Profissional deve mudar comportamento} e aindamostrar para os outros quemudou

pós algum tempo de trabalho
na mesma empresa, os pro
fissionais constroem uma

certa imagem. Podem ser

conhecidos, por exemplo,
como o engraçado, o sério,
o brincalhão, o bonzinho.

'-'
Mas e quando a

fama é negativa e o indiví
duo descobre que é conhecido

como o fofoqueiro, -o mal-humo

rado, o sem graça ou o prolixo?
Na dúvida se é possível ou não reverter essa situação,

a coach de carreira Márcia Belmiro afirma que é possí
vel} sim, mas é preciso muita atitude. Márcia explica que
o mais indicado é o profissional estar sempre antenado
com sua imagem, procurando constantemente feedback.
"É importante se antecipar".

No entanto, se ele foi pego de surpresa e acabou des
cobrindo que sua 'fama' na empresa não é das melhores,
é preciso adotar algumas atitudes para reverter, o mais

rápido possível, a situação. Lembre-se de que, por mais

que o profissional entregue resultados; tenha um bom Para cada caso, algo pode ser feito. Por exemplo, se
desempenho, não falte e seja comprometido, uma ima- o profissional descobriu que tem uma fama de prolixo,
gem negativa pode limitar seu sucesso profissional. ele pode gravar uma reunião na qual participou e depois

Como reverter, então, a imagem? Márcia explica queo ouvir e entender onde está o problema.
primeiro passo é mudar de comportamento. Não adianta Se a fama é de mal-humorado, "ele pode dizer mais

o profissional querer mudar a imagem sem trabalhar a bom dia, rir mais", sugere Márcia. Observar o tom de voz,
causa. "Não tenho como mudar minha imagem aos olhos o modo de olhar, enfim, a forma como trata os demais,
das outras pessoas se eu não mudar o meu comporta-

-

são atitudes muito importantes, pois são esses elernen

menta", explica a coach. ' tos que normalmente relacionam o profissional a uma

Para mudar o comportamento, a dica é fazer uma au- imagem negativa.
toanálise. Márcia sugere que os profissionais façam, para
si -mesmos, uma série de perguntas, como: por .que as

pessoas estão me vendo desta forma? Ou quais compor-

TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, 02 DE ABRIL DE 2013

tamentos preciso mudar? E, a partir dessas respostas, é

que começa o trabalho, ajustando os pontos que foram
identificados como problemas.

Sem culpar os outros
Muitos profis-sionais tendem a colocar a culpa em

terceiros por sua fama negativa. Isso, segundo Marcia, é
outra postura equivocada. Se você tem uma fama de mal

-humorado, grosso, prolixo, sem educação é mais prová
vel que a culpa seja sua e não de todos os profissionais
que o percebem desta maneira.

.

Entender que a sua postura
está errada, ou seja,
reconhecer o erro e partir
para a ação, é outra dica para
reverter essa imagem.

,

que o profissional tome algumas atitudes para fazer com
que os outros reparem que ele mudou. Aqui, também,
cada caso é um caso, mas é preciso ter em mente que, por
mais que se mude de comportamento, explica Márcia,

.

"até isso ser percebido externamente leva muito tempo".
Então, pergunte-se quais ações são necessárias para -que
as pessoas percebam o seu novo eu.

Márcia sugere que o profissional assuma que sua ima

gem era negativa, que ele trabalhou alguns pontos e que
quer ser visto de uma forma melhor. Assim, pergunte
para as pessoas se elas observaram alguma mudança e

peça para fazerem comparações - do antes e do depois -.

Dessa forma, além de o profissional se certificar de que

conseguiu mudar sua imagem, ele ainda faz com que as

pessoas percebam a mudança. "Isso ajuda as pessoas 'a
verem que ele mudou", explica Márcia.

Antiético
A imagem de mal-humorado, grosso, mal-educado ou

prolixo, pode ser. revertida desde que o profissional es-'
teja interessado e disposto a mudar seu comportamento
e agir. No entanto, há casos mais complicados, como o

de ter fama de antíético, Não trabalhar de acordo com os

valores da empresa é, conforme explica o diretor da Bazz
Estratégia e Operação de RH, Celso Bazzola, inaceitável.

Neste caso, o profissional deve estar mais preocupado
com uma demissão do que em mudar sua imagem. Rou
bar ideia de outros profissionais, aceitar suborno, não agir
conforme os valores da empresa, são comportamentos que,
caso descobertos, trarão muitos problemas ao profissional.

ri'e acordo com Márcia, profissionais antiéticos tam

bém estão preocupados com sua imagem. "Não existe

imagem que se sustenta na falta de ética", afirma. No en

tarito, diz a coach_, dificilmente eles vão conseguir rever
ter essa situação.

�-

I

Eu mudei
Além de mudar de comportamento, é fundamental
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E importante
use antecipar"

o mais indicado é o profissional
estar sempre antenado com

sua imagem, procurando
constantemente feedback.

Fonte' InfoIDoney

Dicas paramelhorar uma
.

imagem desgastada:
1. Admita e descubra as razões
O primeiro passo é ter consciência do estigma ruim que

o acompanha. É précíso reconhecer e descobrir o que esta

causando isso. A opinião de colegas do trabalho pode ajudar.

2. Mostre que é para valer!
'para acabar com uma fama ruim é necessário um esfor

ço vérdadeir�. O importante é mudar definitivamente de

postura e atitudes. Não adianta melhorar por uma semana e

pouco tempo depois voltar a ser como antes.

3. Não deixe acontecer novamente
Melhor do que reconstruir urna imagem profissional

desgastada é evitar o desgaste. Por isso, preste atenção nas

suas atitudes. Você pode levar 20 anos para construir boa

reputação, mas �m 5 minutos consegue arruiná-la!
.

I
Carregar umamá reputação
no trabalho pode acabar com

.

suas chances de crescimento
.

profissional!

TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, 2 DE .ABRIL DE aoís
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Bernt Entschev
redacao@ocorreiodopovo.com.br ,

Estar conectado é realmente essencial?

Embora uma boa parcela da população
já seja adepta das novas tecnologias, esteja
conectada à internet e desfrute de velocida
des de conexão cada vezmaiores, ainda há
indivíduos resistentes ao uso dessasferra
mentas.

A questão aqui é se essaspessoas são
realmente prejudicadaspor não estarem
conectadas, ou se nada as diferencia dos pro
fissionais que não vivem sem a tecnologia.
Para entrar nesse assunto, vou lhes contar
uma história que aconteceu recentemente
em minha empresa.

Roberto éformado em administração,
especialista em gestiio contábil. Atuou como

gerentefinanceiro por cinco anos em uma

empresa de serviços. Nos conhecemos ano
passado, quando ele entrou em um processo
de Outplacement (serviço contratado por
empresas, com tempo determinado de dura

ção, que visa auxiliarprofissionais que serão
desligados de suasfunções a se recolocar no
mercado). Roberto era bastante competente
e possuía várias qualificações. Entretanto,
fora desligado por um corte degastos da
empresa em que trabalhava. ,

Após a fase de levantamento. do perfil
desse profisstonol; com avaliação das suas
competências e debilidades, notámos uma,
característica de certaforma comum nos

executivos dafaixa de idade (46 anos) dele:
Roberto era totalmente resistente aosmeios

digitais de relçcanamemo. Ou seja, ele não
, possuía e nem pretendia criar um perfil em
rede social. Somente nesteponto, muitosjá
pensam que a pessoa 'sequer existe'; quando
não tem um perfil como esses. Além disso, ele
utilizava muito pouco o telefoneparticular,
só andava com o celular da empresa e não se

beneficiava da tecnologia para se organizar,
como agenda eletrônica ou outros aplicati�
vos efacilidades existentes.

.

Oprimeiro passo do programafoi orien
tarRoberto sobre os benefícios que osmeios

digitais trariam a ele, pois se ele pretendia
encontrar em breve uma nova oportunidade
de emprego, elé precisaria ter agora um

"rastro" digital. Mas essa nãofói uma tarefa
fácil, pois ele tinha'muito receio em acabar
tomando pública a sua vida particular. Po
rém, um fator de extrema importância para
quem está a procura de emprego é estar

.

sempre próximo ao celular e ao e-mail, além

demanter atualizada a página profissional
nas redes sociais. Claro que mesmo sem essas

ferramentas ainda épossível ser abordado
'por recrutadores, mas será bem menos

provável. Além disso, sem as práticas citadas
a cima, (celular, internet e-mail, perfil tias
redes sociais), o processo de ser encontrado
será muito mais lento ou complicado.

Após quatro meses de conversa ,e exem

plos reais apresentados a Roberto, ele acei
tou criar um perfil no Linkedln - principal
rede de busca e relacionamento profissional.
Mesmo ao criar seu perfi4 houve uma certa
resistência porparte do candidato em acres

centar informações sobre a sua trajetória
naquela rede.

Contudo, apósmuita resistência, Ro-
o

berto aceitou todas as nossas orientações.
Começou agostar daferramenta e aprendeu
a lidar com fJS redes. digitais. Conectou-se
a diversos profissionais com que traba-

lhou, encontrou outros diversos, eganhou
recomendações e elogios públicos na rede
de vários deles - afinal de contas, ele era um

profissional competente.
Após iniciativas mistas de inclusão nestes

meios, participação em fóruns de discussão
sobre a área de atuação e prospecção nas
empresas de interesse, um de seus contatos
lhe apresentou uma oportunidade. Ou seja,
com a orientação correta, todos os esforços
de Roberto culminaram no aumento de
sua rede de, cantatas e, consequentemente,
em uma chancemaior de sucesso para se

rétolocar: Por essa mesma rede profissiona4
o Linkedln,foi abordado porpelo menos três
companhias. Um mêsdepois, ele conseguiu
uma bela recolocação;

Apesar de vermos exemplos como o

de Roberto, não podemos simplesmente
'

concluir que as pessoas conectadas são mais

eficazes que as desconectadas, Claro que
.

estarpresente nas redes sociais e estar ciente
dasmudanças do mercado de trabalho
influencia'!l bastante na hora de encontrar
um novo emprego, mas pelas competências,
experiências e indicações, também épossível
encontrar um novo lugarpara sefixarprofis
sionalmente,

Sobre os desconectados que não estão
. em transição de carreira, emesmo assim não
.

se adaptaram aosmeios digitais,falareimais
no próximo artigo de terça-feira.Até lá!

A questão aqui é se essas pessoas
são realmente prejudicadas por não'
estarem conectadas, ou se nada as

diferencia dos profissionais que não I
vivem sem "- tecnologia.' )

TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, 02:DIi'lABWUEz:m31

documentado, com informa
ções objetivas e números";

-Se necessário, você tam
bém pode contratar uma

consultoria especializada
em negociação;

-Aceítar ou não a propos
ta final depende de seu grau
de necessidade pelo empre
go, mas tente sempre "elevar,
a barra" do valor.

Dicas para uma

negociação salarial
\

de sucesso
o Antes e depois-de ser contratado, saiba corno obter os
melhores resultados

1
t

FONTE

Carreira e Empregos

Saber negociar é compe
tência fundamental tanto'

para quem procura por tra
balho quanto para quem já
está empregado '(leia matéria
sobre o Fórum Mundial' de

Negociação). Na hora de dis
cutir o valor do .salárío, seja
no momento. da contratação
ou ao solicitar um aumento

da remuneração, é impor
tante saber se comunicar e

administrar as emoções., "A
pessoa deve transmitir firme
za e preparo. Para isso, deve
estudarmuito bem a situação
antes de agir", diz Sílvio Ce

lestino, consultor e coach em

marketíng pessoal. Confira,
abaixo, outras dicas do espe
çialista para uma negociação
salarial de sucesso.

Durante a entrevista de

emprego
Antes de ser contratado,

é importante saber qual o

.melhor procedimento para

que suas propostas salariais

sejam válidas. Entrar em um

acordo benéfico para ambas
as partes não é fácil, requer
jogo de cintura e boa capaci
dade de comunicação.

-Durma muito bem no

dia anterior;
-Após realizar uma mi

nuciosa pesquisa de merca

do - e da respectiva empresa
-, pré-defina o valor a ser

proposto e suas estratégias
de negociação;

-No momento da entre

vista, umaboa dica, segundo
o consultor, é começar pro
pondo um valor alto. "Sem

pre coloque o maior valor

possível, mas também esteja
ciente do mínimo que está

disposto a receber". Isto, cla
ro, inclui os benefícios;

-Caso a empresa não dis

ponha de muitos recursos no

momento, você pode nego
ciar o aumento do valor gra
dualmente. "Mas desde que
todo esse compromisso seja

Confira

Diga a seu chefe que, com o au

mento, você irá investir em si mes

. mo, com cursos ou viagens que lhe
. trarão benefícios profissionais;

.•Descubra qual.o maior projeto
da empresa e negocie o au-

mento de salário em tro

ca de engajamento na

questão;
·0 momento cer

to de pedir aumento,

para o consultor, depende
da circunstância em que você e a

empresa se encontram. "Para en

contrar a melhor oportunidade,
não deixe de pesquisar sobre como
a empresa se encontra financeira
mente";

-Um argumento válido para re

ceber aumento é se algum colega
na mesma posição receber maisdo
que você. Portanto, pesquise;

-'Projete seu futuro na área. De
nada adianta investir se você não

se sente 'satisfeito na carreira".

Aumentando o valor do
salário atual

Neste caso, a negociação
tem grandes chances de ser

bem sucedida se você souber
vender sua força de trabalho

adequadamente. "Veja-se
como um produto e saiba

corno vendê-lo', afirma Ce

lestino. Isto' quer dizer que
aumentar seu salário deve
ser um bom negócio também
para a empresa. Por isso, ca
priche no marketing pessoal
e'descubra qual a maneira de
fazer com que sua proposta
gere valor agregado para a

organização.
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Pesquisa

Por queos jovens
têmmais chance na
entrevista de emprego
Levantamento da PwC e da Fundação Getúlio Vargas revela
barreiras enfrentadas pelos profissionais mais velhos nas
seleções} o que não acontece com os mais jovens

FONTE pesquisa realizada com 108

empresas brasileiras pela
consultoria PwC (Pricewa
terhouseüoopers) e a Fun

dação Getúlio Vargas.
"Apesar de a gente per

ceber que algumas empre
sas estão com uma postura
mais consciente, em linhas

gerais não há uma tomada
de consciência para o fato
de que em 2040, 57% da

força de trabalho no país
será composta por pessoas
de mais. de 45 anos", diz João.
Lins, sócio da PwC Brasil e

um dos responsáveis pelo
levantamento.

A vantagem dos maís
'

jovens se deve menos ao

mérito de quem está em co

meço de carreira e mais ao

preconceito dos recrutado
res (e das empresas) em re

lação aos profissionais com

mais de 45 anos, 50 anos.

"Preconceito talvez seja
uma palavra forte, mas está
claro que é uma percepção
formada -a partir de uma vi

são limitada da realidade",
diz Lins.:

Exame.com

No papel, as empresas
até reconhecem a im

portância de ter profissio
nais mais experientes nas

equipes, Mas, na prática,
continuam dando preferên
cia aos candidatos mais no

vos nos processos seletivos.
Para 58% das empresas

brasileiras, a idade do can

didato é um fator relevante
. na seleção para unia yag� de

emprego. O dado é de uma

-

T

Confira então quais as barreiras apontadas pelas empresas,
de acordo com a pesquisa, que desestimulam a contratação
dos mais experientes:
Eles são mais flexíveis
Na opinião de 96% dos

entrevistados os profissio
nais mais velhos são menos

flexíveis e adaptáveis às mu

danças do que os mais jo
vens. No entanto, conforme
destaca Lins, profissionais
hoje na faixa dos 40 anos

passaram por muitas mu

danças ao longo da carreira.
. "A dinâmica de mudanças foi
intensa nos últimos 20, 25

anos", diz Lins.

Têm familiaridade com

novas tecnologias
A facilidade dos mais jo

vens ao trabalhar com novas

tecnologias é também um fa
tor que alavanca as chances
das novas gerações no mer

cado de trabalho. Segundo a

pesquisa, 80% dos entrevis
tados dizem acreditar que os

mais velhos têm dificuldade
. em relação ao ISSO.

Mas, para Lins a familia
ridade com as tecnologias

está mais relacionada com

o ambiente de trabalho ou

educacional do que com a

data de nascimento. "As di

ferenças não são provocadas
pela idade", diz Lins.

Tendem a ser mais

atualizados
A percepção de 69% dos

entrevistados é de que os

mais jovens são mais atuali

zados em relação às exigên
cias do mercado do que os

mais velhos. "Toda generali
zação inspira cuídados'i lem
bra Lins.

Acomodação
A proximidade com a

aposentadoria desestimula
a contratação dos profissio
nais mais experientes. Para

63%'das companhias os pro
fissionais mais velhos são

mais acomodados .

Na opinião de Lins, a falta,
de oportunidade pode expli-

car essa percepção de aco

modação. "Ao criar oportuni
dades que considerem este

período de vida de profissío
nal, as empresas podem che

gar à conclusão de que mui

tas vezes a acomodação vem
do tédio em fazer á mesma

coisa", diz.

Reconhecimento da

liderança
A dificuldade em lidar

com chefes mais novos é

também um dos empecilhos
citados pelas empresas na

hora de contratar e reter

funcionários mais velhos.

Esta razão foi citada por
56% dos entrevistados.

Na opinião de Lins,
um desenho adequado ·de

equipes multigeracionais
poderia resolver o proble-.
rna, "Falta um modelo que

aproveite melhor o poten
cial do' profissional mais

velho", diz Lins.

. {

AESCOLA.TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ INFORMA:

segunda turma de 2013! (noturno)
com duração de 2 anos

Início das aulas: 13/05/13

ESCOlA TÉtNICA:DE ENFERMAGEM JA8AGUÁ ESC0lA�CNICA!lEftl�EJ1MAGEM

JARAGIJÁ

ESPECIAliZAÇÃO
PÓS-TÉCNICA EM

INSTRUMENTAÇÃO
CIRÚRGICA

f(noturno) com
duração de 14 meses

(aulas 2 x por semana)
Início das aulas:

..,_
.

07/05/13

INFORMAÇÕES:Y;'
3376-4296

ÇUIDADORES
DE IDOSOS
(noturno)
com duração
de 4 meses

Início dás aulas:
01/04/13

www.enfermager,nléll7agua.eom..brc

ATENDENTE

DE FARMÁCIA
(noturno)
com duração
de 4 meses

1DANOS FORMANDOPROFISS'ONAIS PARA AAREA DASAí)DE

7
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Estando ciente do que tação comportamental que
você domina e do que ainda está sendo feita precisa ser

precisa aprender, determine mensurada", diz Martins. Isso

quais serão as suas ações a porque só assim será possível
partir de agora. Cursos, de- saber se o que está sendo feito

senvolvimento de novas ha- está a aproximando das metas

bilidades, participação em ou está a afastando desses ob

novos projetos. Defina o ca- jetivos. Com isso, você poderá
minha a ser trilhado. realizar ajustes necessários

Tenha disciplina de ação para não sair da rota.

"É saber o que tem que Faça a manutenção
ser feito e fazer", resume Ta- Investir em mecanismos

maki. Aposte na disciplina de acompanhamento perió
para tirar os planos _do pa-

-

dicas dos resultados é a par

peI. Não espere mais tempo, te mais desafiadora de todo

vocêjá sabe o que deve ser este processo de mudança.
feito e a hora de começar a O ideal é revisitar metas

fazer é agora.
e ações postas em prática
semanalmente. "É um mo

Mensure e avalie os
menta delicado, imagine

resultados
quantos comportamentosA partir da ação você deve
enraizados precisam ser al-

começar a mensurar seus
terados para promover umaresultados. "Toda esta adap- mudança aos 35 anos".

Emprego
Como virara jogo e ser chefe antes dos 40·anos

Ofantasma da estagnação
de carreira, geralmente,

começa a assombrar os pro
fissionais que passam dos
35 ;;lnos e permanecem em

funções mais técnicas. Ao no

tarem 0 sucesso rondar seus

colegas de trabalho, essas

pessoas começam a perceber
que a tão desejada ascensão

profissional está demorando a

bateu porta.
Mas dá para virar o jogo

e conquistar um cargo mais

alto na hierarquia da empresa
antes mesmo de completar 40
-anos? Para Mike Martins, díre-

� tor executivo da SLACoaching,
pode acontecer. "Não é sim

ples, mas, com metodologia e

estratégia, é possível'; diz ele.
Confira então algumas

dicas dos especialistas para
retomar a trilha do crescimen-

to de carreira e aumentar as

chances de festejar seus 40

anos com uma plaquinha de
chefe na mesa:

Estude as pessoas de
sucesso

"Podemos aprendermuito
com as pessoas que atingiram
o sucesso", diz Martins. O espe
cialista sugere que você estude
os princípios que nortearam

aqueles profissionais que che

garam ao topo para adicionar

algumas estratégias ao seu re

pertório. "Geralmente as pes
soas bem sucedidas têm um

visão de mundo diferente, que
é, na verdade omotor damotí
vação para trabalhar", explica.

"A motivação destas pes
soas é interna, não depende
de fatores externos, o que vem
de fora age apenas como uma

. alavanca, mas não é o príncí-

pal', ressalta Mike.
Reúna informações

sobre você

O autoconhecimento é

essencial para saber o que
vai bem e o que pode ser me

lhorado. "O profissional pode
perceber que precisará au

mentar e ampliar as compe
.

tências de gerência, se este for
o objetivo dele, por exemplo';
recomenda Walter Tamaki,
diretor da Ventana Capital.

''Ao saber suas compe
tências e habilidades, o pro
fissional vai descobrir quais
as forças e recursos de que já
dispõe", diz Martins. Em que
tarefas você já adquiriu exce

lência? E qual o seu calcanhar
de Aquiles? Encontre as res

postas para estas perguntas
antes de começar a agir.

Assuma a sua responsabili
dade como autor da sua

vida profissional
Para virar o jogo, tome as

rédeas da sua carreira. "Do

ponto de. vista pessoal, um

ponto importante é entender

que você é autor da sua vida",
diz Tarnakí, O sucesso não veio
até agora? Não espere ele ba
ter a sua porta, vá buscá-lo.

Colocar a culpa no chefe

que não dá oportunidade ou

em um colega de trabalho

que puxou o seu tapete não

vai ajudá-lo em nada.

Planeje como chegar
aonde você quer

O objetivo é de ascensão

profissional e você será o au-

.
tor do seu sucesso. Mas, como
chegar lá? "É hora de estabe
lecer metas de curto, médio e

longo prazo", sugere Martins, _

TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, 2 DEABruL DE 2013 'I
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Criciúma

Um levantamento re

alizado pela Unisul,
aponta que os atrasos .da
conclusão da duplicação da
BR-101jSul somam prejuí
zos que chegam a R$ 32,7
bilhões. A obra acumula
uma demora de-três anos.'

O professor Valter Alves
Schmitz Neto chamou a

. atenção para o fato de o

Estado de Santa Catarina

apresentar índices econô

micos, ambientais e sociais

entre os melhores do país.
"Contraditoriamente a re

gião sul vive um processo
de estagnação econômica

que vem impondo-lhe bai
xos índices de desenvolvi
mento. Esta realidade pre
cisa ser revista", disse.

Conforme Schmitz, o

Perdas na BR-IOl
somam R$ 32 bi
PREJuízos Estudo

da Unisul calcula os

danos econômicos

causados pelas
demoras das obras

no trecho Sul

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

Consultoria Empresarial
�00626WD

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÃ CERTO.

gUnlz@gumz.com.br
Desde 1978

DIVULGAÇÃO

:lr ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2013. SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO.
Tipo: Menor preço GLOBAL OBJETO: Contratação de operadora de telefonia

móvel local, de Sistema GSM, para prestação de serviço móvel pessoal- SMP, com
o fomecimento de aproximadamente 53.730 minutos locais e longa distância e tarifa

zero para linhas do grupo com minutos indeterminados, conforme anexo, para' um
grupo de 150 (oento e cinqüenta) aparelhos oelulares, com expansão ou redução
de minutos e aparelhos, tipo pós-pago disponibilizados em regime de comodato

devidamente habilitados com abrangência em todo o território nacional e 10 linhas de

aoesso - intemet Banda Larga de 1 (hum) Mbps com conexão ilimitada e tecnologia
3G, para uso da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
em conformidade com o Anexo VII - Minuta de Contrato e Anexo 11- TERMO DE

REFERÊNCIA REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, dé 17 de julho de 2002 e

Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGAdos ENVELOPES: Até às 13:30 horas dodia 15 de abril de 2013,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter

Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa
de preços e abertura dos envelopes serão às.14:00 horas do mesmo dia, na sala

de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA

CONTRATAÇÃO: R$ 405.564,00 (quatrooentos e cinco mil quinhentos e sessenta

e quatro reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 25 de março de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de AdministraçãoEM ANDAMENTO Construção da nova ponte suspensa Anita Garibaldi, em

Laguna, é o mais alto investimento individual da duplicação: R$ 597 milhões

estudo investigou o custo

do atraso da duplicação da

BR-101, através dos impac
tos 'dos gastos públicos na

duplicação do trecho Sul.

Quarenta e quatro indica-:
dores competitivos foram .

selecionados e comparados
entre cidades de referência
ao sul e ao norte. Segun
do ele, o índice de vanta-

gem competitiva indicou

desvantagem no ritmo de
desenvolvimento no sul.
"É possível inferir como

marco final para a conclu
são da obra o ano de 2017".
O professor explicou que
os atrasos nas obras de

infraestrutura equivalem
a postergar a geração de

riquezas.

Educação
Meninas têmmenos chances de repetência

Os meninos são mais

propensos a repetir o ano

ou abandonar a escola do

que as'meninas. Eles têm,
em média, uma probabi
lidade 12% maior de fra

casso escolar do que elas.

Segundo a. pesquisadora
Paula Louzano, as meni
nas têm uma maneira de

portar-se mais alinhada
com a cultura escolar. Ela

explica que as escolas es

peram que os estudantes

"prestem atenção nas au

las, sejam calmos, o que
se aproxima mais do com

portamento feminino.
Os meninos' geralmente
são vistos como difíceis".

(Agênia Brasil)

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

'Sem consulta ao SPC/SERASA

'Créditos com excelentes taxas

'S�m cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jàraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506 .

Opção 1 - Crédito Pessoal
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO

I
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CRECll25ô6.

soluções c o n s c r u u Lv a e

Avião catarinense
No amanhecer do Domingo de Páscoa, o

avião PU-ERW, fabricado em Santa Catarina
e com capacidade para dois lugares, decolou
da pista do Aeroclube de Santa Catarina, em

.

São José, na Grande Florianópolis, para uma
aventura de mais de 7,5 mil quilômetros. Tri
pulada pelo piloto e proprietário Ênio Roberto
Wildner e pelo navegador Flávio Luiz Nunes
Coelho (piloto e advogado), a pequena aero

nave partiu em direção à cidade de Lakeland,
na Flórida, onde será exposta na Sun'n Fun,
a maior feira internacional de negócios do se

tor e a segunda maior em tamanho. O voa e a

participação na feira, que contam com o apoio
da Fiesc, governo do Estado e Apex, têm o ob

jetivo de alavancar um pólo da indústria ae

ronáutica no Estado. Hoje, outro avião igual,
fabricado pelaWega Aircraft, de Palhoça, fará
o mesmo roteiro em direção à feira.

Redes de vestuário
Segundo o Ibevar, a lista de lojas focadas

no setor de varejo é liderada pela C&A, segui
da por Pernambucanas, Lojas Renner, Lojas
Marisa, Riachuelo, Grupo SBF (Centauro),
Havan, Hering, Leader e Retoque.

Lourival Karsten

MERC
Investimentos
Ogoverno busca de diversas for

mas despertar os empresários
para que realizem investimentos no

País. Os empreendedores podem ser
/

meio malucos, mas precisam enxer

gar uma possibilidade de ganhar di
nheiro, ainda que apenas no longo
prazo. Se os empresários brasileiros
costumam realizar promessas, mas

continuam com os projetos na gave
ta, os estrangeiros não são tão reser
vados e Jim Rogers - um dosmaiores
investidores do mundo - fez o que se

costuma chamar de "chutar o pau da
barraca". Em entrevista a um jornal
brasileiro, afirmou que "Aquela se

nhora - presidente Dilma - está tor
nando ilegal investir no Brasil".

EDUARDO MONÍECINO

'Bal'
•

'

•..... : ,arotl
Nesta quinta-feira, a Rede Balaroti inaugura loja em Jaraguá do SuL Loca

lizada na Avenida Coronel Bernardo Grubba, 107, a unidade.conta com 7,5 mil
metros quadrados de área e vai gerar 50 empregos diretos e mais 20 indiretos.
A loja de Jaraguá do Sul terámais de 60mil itens.Utilidades domésticas e peças

para decoração também integram a lista de produtos.

Comemoram aniversário
de fundação hoje:

NR-lO

• BAADE SERViços - 11 anos

• PROdlEMÓvBS - 12 anos

• �E:mB!l'r 1,�ft\lI)j\TII("·., - 12 anosv;;nY'l�; Ul,rUI1lRftl, '-'H,.

A norma' NR-lO é
.

fundamental para a se,.

gurança em trabalhos
com eletricidade e a

Apevi organiza forma

ção básica no período de
6 de maio a 5 de junho,
sempre às segundas e

quartas-feiras. O evento

acontece no Centro Em

presarial de Jaraguá do
Sul e os instrutores se

rão Anderson Konescki
Fernances e Emerson
Cardoso dos Santos.

• TERRANOVA ,MÓVBS _, 17 anos

• MANEKETÊXTlL, -: 23 anos

.' IIIOBfUÁRIAACHAVE - 31 anos

Capacitação empresarial
Com o objetivo de caracterizar o conjuntá de regras que regem a relação

empresa-trabalhador, estará na cidade, no dia 10 de abril, Vicente Sevilha, con
vidado pela Fiesc. O evento ocorre no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul,
com duração de oito horas e as inscrições poderão ser feitas pelo fone (47) 3275-
7052, com Marcia 'ou secretariavpfiesc@cejas.com.bi.

TERÇA-FEIRA, 2 DE ABRlL DE 2013

SELlC

íNDICE PERíODO

7,25% 6.MARÇO.2013
0,000% I.ABRIL2013

1.215,40 ABRIL2013

-Q,80% I.ABRIL2013

-0,87% I.ABRIL2013
PETR4 18,04 -1,69%
VALE5 32,41 -2,50%
BVMF3 13,69 +0,37%

0,4134 I.ABRIL2013

+0,28% US$109,930
0,00% US$ 1599,400

COMPRA VENDA VAR.

2,0205 2,0220 +0,02%
1,9900 2,0900 -1,42%
2,5990 2,6013 +0,18%
3,0812 3,0843 +0,14%

TR

CUB

BOVESPA

NASDAQ

AÇ�ES

POUPANÇA
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM.

DÓLAR TUR.

EURO

LIBRA

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3ª70-1867
O,., O(JJ(léll/. túalfl

Diretor Témiro Responsável CRM·SC 8535 ROE 4471

Mecânica
Familiarizar os, participantes

com alguns elementos de máquinas
e no uso das ferramentas manuais é
o objetivo desta qualificação volta
da para iniciantes em empresas do

segmento metalmecânico. Acontece
nos dias 7, 9,14,16 e 21 demaio, com

c carga horária total de 20 horas, no
Centrei Empresarial de Jaraguá do
Sul. A promoção é da Apevi e o ins
trutor será Carlixto José Franzner.

Profissão
demotorista

Convidado pelo Núcleo de

Transportadoras, o advogadoAndré
Otávio Ossowski fez uma apanhado
geral dos problemas gerados pela lei
12.619/12, que regulamenta a pro
fissão de motorista e cria alterações
tanto na CLT como na Legislação de
Trânsito. Ele alertou que a lei está
em vigor e, mesmo .com a suspensão
da fiscalização por parte da Polícia

, Rodoviária, as obrigações trabalhis
.

tas continuam em vigor e poderão
gerar pesados passivos. Esta legisla
ção criou a obrigatoriedade do cha
mado "diário de bordo" que deve ser
confirmado com o disco do tacógra
fo. Apesar do relaxament�. na fisca
lização, os transportadores deverão

exigir de seus motoristas a atualiza

ção destes dois registros para evita
rem problemas futuros.

. i
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GoveITlo prorroga a

diminuição do IPI
DESCONTOS

Alíquotas para a

venda 'de veículos
leves e caminhões

ficarão reduzidas

até o final do ano

Brasília

Ogoverno decidiu pror

rogar até o final do
ano a redução das alíquotas
do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para
automóveis e caminhões:

A prorrogação da de

soneração do IPI até 31 de

dezembro, de acordo com

a Fazenda, representará
renúncia fiscal adicional de

R$ 2,2 bilhões.
Para os veículos flex e à

gasolina de atémil cilindra
das, a alíquota do IPI per
manecerá em 2%. Antes, a

previsão era que o imposto
fosse elevado para 3,5%.

Segundo o Ministério da

Fazenda, a alíquota original
para essa classe de veículos

é7%·
Já para os veículos flex

de mil a duas mil cilindra

das, serão'mantidos os

atuais 7%. Os carros à gaso
lina, que teriam o imposto
elevado para 10%, perma
necerão com o IPI em 8%.
As alíquotas originais' das
duas categorias são, res

pectivamente, 11% e 13%.
De acordo com o Minis

tério da Fazenda, a alíquota
para os veículos acima de
duas mil cilindradas per
manecerá alterada em 25%
para aqueles movidos à

gasolina e em 18%para os

flex. Para os caminhões, o
IPI permanece em zero.

O. governo também
prorrogou até 31 de dezem
bro a alíquota de 2% do IPI

para os veículos comerciais
leves. (Agência Brasil)

O&JE':1'í:"O' Decisão do governo é para incentivar

o crescimento da indústria automobilística no País

LÚCIOSASSI

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-FSTADODESANfACATARINA
Tabelionato do Município eComareadeGuaramirírn- CHRISTAINGE HILLEWAGNER, Interventora

Rua28deAgostonoI918·ThIefone:(47) 3373·0404
-

,

Horário deFuocionamento:8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDrm.DEINTlMAÇÃO

Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os tímlosabaíxo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo

legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de ais) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
daCírcunscrição Geográfica da Serventia.ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no
endereço fornecido pelo apresante, tudo emconfonnidadecom os arts. 995, 997 c/c 1023, todos doCNCGJ.

Protocolo: 42933 Sacado: CIAUNICEDE FATIMADASILVACPF: TI6.533.609·63 Endereço:.RUA GE·

RONlMO CORREIA n' 595, CENIRO, 89270·000, Guaramirim Cedente: MAGEL CABRAl. BRAGA CPF:

097.070.890-10 Número doTítulo: 925 39·60 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAl·
XAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/02/2013 Valor. 434,35 liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,'Edital: R$15,00

Protocolo: 43020 Sacado: DANIEL FAGUNDESME CNFJ: 13.913.890/0001-11 Endereço: RuaCampinas
n' 2280, Campinas, 89108·000, Massaranduba Cedente: MEGASECURrTIZADORADEATNOSEMPRE·
SARWS SA CNPJ: 10.631.576/0001·00 Número do Título: 03/04·115 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentanleeBANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/03/2013 Valor. 280,00
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42993 Sacado: DIANEWAlZ KONELL CPF: 009.805.919·02 Endereço: Rua A1phons Maria
Schmalz n' 488, centro, 89275·000, Schroeder Cedente: JAMATEX COM. EQUIP. TElITEIS lTDA CNPJ:
04.317.708/0001-21 Número do Título: 41356012 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante:
CAlXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/03/2013 Valor. 150,00 liquidação após a intima
ção: R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42883 Sacado: EliANE ESEQUIP.L SADZlNSKI CPF: 90Ll95.419·04 Endereço: Rua Pãdre
SilvioMicheluzzi ne 1289,Centro, 89108·000,MassarandubaCedente:ALESSANDRACARlAMALSCfllT·
ZKYCNFJ: 05.676.162/0001·68 Número do Título: 636455 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCOBRADESCOSA DataVencimento: 10/03/2013 Valor.1.357,OOliquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43012 Sacado: EUZALDO MUELLER CPF: 817.988.149·00 Endereço: Rua II de Novembro
n' s/n', Centro, 89108·000, Massaranduba Cedente: CONF ECALeDERETTIIIDA EPP Número doTí·
tulo: 000812/D Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SA
DataVencimento: 10/03/2013 Valor. 475,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

p�;���i�:'�3����d�:FERNANDõ'EéciicpF:i9�';�����9�5�''''E�cÍ�;';��:R��c;;,;;��as nc s/n,
Campinas, 89108·000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CREt. RURAL INTER. SOLID. LUIS AL·
VES . CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001·09 Número do Título: 40201227011 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20/1212012 Valor.

526.37 liquidação após a intimação: RSI2,25, Condução: RS 52,98, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 43045 Sacado: HILARIOWElGr"lANN CPF: 291.190.069·34 Endereço: Rua Beijamim Cons
tantn' 802, BenjamimConstant, 89108·000,MassarandubaCedente: KN DECORAÇOES lIDAMECNFJ:
13.683.937/0001·50 Número do Título: 125 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante; CAlXA
EmNOMICA FEDERAL Data Vencimento: 18/03/2013 Valor. 825,00 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42994 Sacado: JENNIFERVANESSA LEMBECKCPF: 005.589.019·99 Endereço: Rua JoãoHohl
n' 534, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: KAZZATEC CONSTRUTORA E INCORPORA·
DORA lIDA CNPJ: 75.821.835/0001·01 Número do Título: BERr 401E/I Espécie: Duplicata deVenda

Mercantil Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1O/03/20q Vaiar: 840,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42590 Sacado: JUUANA SPEZZIA CPF: 090.375.129·17 Endereço: Rua A1phons Maria
Schmalz n' 914, Centro Norte, 89275·000, Schroeder Cedente: OUMPIO BOGO JUNIOR ME CNFJ:
15239.Ô54/000HI Número do Título: JSOI Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: ITAU UNIBANm SA DataVencimento: 26/02/2013 Valor. 65,00 liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 43066Sacado: KARLDS SPEROTlD CPF: 034.736.139·08
. Endereço: RuaEmilio Pretti n' s/n,

Corticeira, 89270·00, Guaramirirn Cedente: SUL FINANCIlIRAS/A - CREDITO FINANClAMEN1DS E IN·

VESTIMENfOS CNFJ: 92.764.489/0001·96 Número doTítulo: 50·024433/11 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por IndicaçãoApresentante: SUL FINANCEIRAS/A· CREDITO FINANCIAMENTOS E INVES·
TIMENTOS DataVenéimento: 13/04/2013 Valor. 22.804,45bquidação após à intimação: R$12,25, Con
dução: R$ 22,76, EJiligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 42949 Sacado: MARCOS ROLIM ESPANHOL CP)': 059.496.839·94
.

Endereço: RuaAfon
so Ruon n' 563, Centro, 89270·000, Guarainiriril Cedente:WEUTEecCOML'IMP E EXPUDA,CNPJ:
08.088.938/0001-17 Número do Título: 7699·7/ II EspécíeDuplícata deVendáMercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 08/03/2013 Valor. 1.364,00 liquidação após a inti
mação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43042 Sacado: MURlEL JONAS )lMENEZ GARCIA CPF: 040.689.359·47 Endereço: Rua Pe.
Horacio Rabelion' 360,Amizade, 89270·000,Guaramirim Cedente: BF BRAZILIMPORTAÇÃO E EXPOR·

TAÇÃO'lTDA EPP eNFJ: 97.551.532/0001-59 Número do Título: 01072012 Espécie: Duplicata deVenda
. Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASILSA . BANCOMUIl1PW DataVencimento:
15/03/2013 Valor. 5.000,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 43002 Sacado: REINALDO RÜDIGER CPF: 453.721.199·53 Endereço: RuaHervino Hane
mann n' 201, Aval, 89270-000, Guaramirirn Cedente: D RTSOM EACESSORIOS AUTOMOTIVOS lIDA

CNFJ: 05.234.31110001-39 Número doTítulo: 0004158303 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: CAlXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 12/03/2013 Valor.137,85 liquidação após a

.

intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 43047 Endereço: Rua Hervino Hanemann n° 201, Aval, 89270·000, Guaramirirn Cedente:

SHOCKFORCE INDUSIRJACOMERCIO EMANUTENCAO DE PRODUTOSE!EfRO·ACUSTICOS lTDA
• ME CNFJ: 13.872.582/0001-48 Número do Título: 257/003 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApre
sentante: CAlXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 13/03/2013 Valor. 458,00 liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 43011 Sacado: SILVIA SASSEMUELLER CPF: 946.674.119'53 Endereço:Rodovia Guilherme
Iensen ne s/n', Não Informado, 89108·000, Massaranduba Cedente: CONF E CALe DERETTI lTDA EPP
Número do Título: 745/B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante; ITAUUNI·
BANCO SA Data Vencimento: 10/03/2013 Valor. 465,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condu
ção: R$ 32,99, Diligência: R$ 37;60, Edital'R$15,00

Protocolo: 42887 Sacado:VALDEMAREDEGARBRASILINOCPF: 067.905.959·88 Endereço: RUACARLOS
ZASTROW n' 250, CENTRO, 89270·000, Guaramirirn Cedente: ALESSANDRA CARlA MALSCHITZKY
CNFJ: 05.676.162/0001-68 Número do Título: 636451 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi

cação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/03/2013 Valor. 1.130,80 liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 42718 Sacado:VANDERLEIZANLUCA CPF: 029.836.659·25 Endereço: RuaVereadorJoão Pe
reiraUma ne250, centro, 89270·000,GuaramirimCedente: COOPERATIVACRED. RURALINTER.SOOO.
LUISALVES· cREDIALVESCNFJ: 04.430.100/0001·09Número doTítulo: 40220111380 Espécie: Duplicata
deVenda MercantilApresentante: Q\IXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10112/2012 Valor;

281,30 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$18,31, Diligência:R$ 37,60, Edital: R$15,00
Guaramirirn,02 de abril de 2013.

CHRISTA INGEHILLEWAG,N�R,�terventora

Tabelionato Griesbach
Notas e p'rotesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÜBUCAFEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro· 89251·201- JARAGUADO SUL- SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

• EDItALDE INTIMAÇÃODEPROTFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c O artigo 995 do código deNonnas daCGJlSC, para a devida
ciência ao responsável. segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
menta no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS D01'ROTESTO:
Apontamento: 24202112013 Sacado: ANDREIA MACHADO GUIMARAES Endereço: RUA EURICO
DUWE 5340 CASA· RIO DA LUZ· Jaraguá do SuI·SC· CEPo 89264-000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A
CH Sacador - Espécie: CBI . N° Titulo: 251027950 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.070,70 .

Data para pagamento: 05/04/2013·Valor total a pagar R$3.703,21 Descrição dos valores: Valor do título:
R$3.070,70· Juros: R$ 551,70 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50
• Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 241702/2013 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS· TEC DA INF lIDA Endereço: RUA JOR·
GECZERNIEWICZ 1098· Jarnguá do SuI-SC· CEP: 89255·000Cedente: DJ COMUNlCACOESEEXPW·
RACAO DE SERVICOS Sacador.- Espécie: DMI • N° Titulo: 0000822309 . Motivo: falta de pagamento
Valor. R$.2.066,OO . Data para pagamento: 05/04/2013· Valor total a pagar R$2.146,06 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.066,00 - Juros: R$ 5,50 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$24,50· Diligência: R$14,71

Apontamento: 242188/2013 Sacado: CHRISTIAN LUAN ClFRlANI . ME Endereço: RUA ROBERID
SEIDEL, TI . CENTRO· CORUPA·SC· CEP: 89278·000 Cedente: BRIlJú\NTEMOVEIS E ESJDF lIDA
Sacador. - Espécie: DMI . N° Titulo: 002743·3 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.366,52 . Data

para pagamento: 05/04/2013·Valor total a pagar R$I.482,83Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.366,52 • Juros: R$ 5,01 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 .

Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 242016/2013 Sacado: ClAUDEMIR JOSE FABRICIO Endereço: RUA AGUAS ClARAS
100· ILHA FIGUEIRA· Jaraguá do Sld·SC· CEP: 89258-466 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CR Sa
cador.· Espécie: CBI . N° Titulo: 131028296 • Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.060,39 . Data

para pagamento: 05/04/2013· Valor tctal a pagar R$2.961,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.060,39· Juros: R$ 825,52 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50·
Diligência: R$15,46

Apontamento: 24189112013 Sacado:CLEUSAOUVEIRADESOUZA Endereço: RUA PADREMIRANDI·
NHA 20 . Jaraguá do SuI·SC - CEP: 89254·540 Cedente: IMOBJUARIAClZESMOB lIDA Sacadon- Es

pécie: DMI . N°Titulo: 39/2012003·Motivo:ofalta de pagamentoValor.R$ 500,00 . Datapara pagamen
to: 05/04/2013· Valor total a pagar R$579,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 • Juros:
R$I,50Emolumentos:R$12,25·Publicação edital: R$23,IO Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 242051/2013 Sacado: D PRA MALHAS lTDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO
1061 • Jaraguá do Sul-se - CEP: 89258·000 Cedente: DAMENNY INDCOM PRODTElITEIS lTDA Sa
cadon - Espécie: DMI • N° Titulo: 027090 I . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 712,20 - Data para
pagamento: 05/04/2013-Valor total a pagarR$795,34 Descrição dos valores: Valor do título: Il$ 712,20
· Juros: R$ 7,83 Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,46
---------_-------------_----------------------_ �._----_ .. _--�------�------------------'------------.--------------

Apontamento: 242278/2013 Sacado: EDER CARTES GONCALVES Endereço: AV PREFEITOWALDE·
MAR GRUBBA, 3985 . CENfENARlO - Jaraguá do SuI·SC - CEP: 89256·502Cedente: COOPERATIVADE
CREDITOVALE DO ITAJAI-VlACREDI Sacador. SHOCKFORCE·IND COM E Espécie: DMI . N' Titulo:
99999/0002· Motivo: faltàde pagamentoValor. R$ 640,00 • Data para pagamento: 05/04/2013· Valor
total a pagarR$721,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 640,00· Juros: R$ 2,13 Emolumentos:
R$ 12;25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 19,39 IApontamento: 241575/2013 Sacado:FERNANDOSAMUELFODl Endereço:RUAABRAMO PRADI358
:BARRA RIO CERRO· Jaraguá do SuI·SC· CEP: 89260·540 Cedente: H SOLDAS E EQUIPAMENTOS
lIDA Sacador:- Espécie: DMI· N° Titulo: 043153/A - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$178,46 .

Data para pagamento: 05/04/2013·Valor total a pagarR$253,49 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 178,46 . Juros: R$ 0,47 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
· Diligência: R$14,71

Apontamento: 242059/2013 Sacado: GUSTAVO BORGFS S. DANCETERIA Endereço: RUAJOAO PIA

NlNCHEeK 1873 • Jaraguá do SuI·SC· CEPo 89250·000Cedente:NllZABRUCH COMERCIAL Sacador:
· Espécie:DMI - N'Titulo: 0903 . Motivo: faltade pagamentoVaiar:R$2.800,00 . Dataparapagamento:
05/04/2013· Valor total a pagar R$2.881,0I Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.800,00 . Juros:
R$ 11,20Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . DiligênciaRâ 9,96

Apontaraento: 238387/2013 Sacado: UODEMAR E DO NASCIMENTO FILHO Endereço: RUA JAMIL
ISSA 60 APID 02 . VILA CAlCARA • PRAIA GRANDE-SP • CEP: 44706·510 Cedente: LECIMAR CON·
FECCOES lTDA Sacadon- Espécie:NF· N°Titulo: 03/28·Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 700,00
· Data para pagamento: 05/04/2013·Valor total a pagarR$739,78Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 700,00 • Juros: R$ 4,43 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS 0,00 .

Diligência: R$ 0,00
.

Apontamento: 242304/2013 Sacado: LmS EDUARDO DURSKI Endereço: RUA EXP. ERVlNO RMSCH
851 . Jaraguá do SuI-SC· CEPo 89254·270 Cedente: BV FINANCEIRASA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacadon- EspécieCêl- N'Titulo: 131043883 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 2.450,41 . Data para pagamento: 05/04/2013·Valor total a pagar R$2.992,03 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.450,41- Juros: R$ 463,94 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 24,50· Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 242028/2013 Sacado: MAGDA ALVES SOARES ERNEGA Endereço: RUA BERIDLDO
DREWS 225 . Jaraguá do SuI·SC - CEP: 89258·442 Cedente: BVFINANCIlIRAS/ACR Sacadon- Espé
cie: CBI· N°Titulo: 131033273· Motivo: falta de pagaraentoValor. R$1.124,18 . Data para pagamento:

· 05/04/7013.Valor total a pagarR$1.579,46Descrição dos valores: Valor do título: R$1.l24,18 . Juros: R$
379,97 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,1O Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 15,46
---_:.----------�-�----------_._---_._----------.-----------------------�---------------------_._-----------------------

·

-

Apontamento: 242!()Ó/2013 Sacado: NILSON'SQÁRES Endereço: AV:GETULlO VARGAS 268 . )ARA.
GUkDO SUL·SC - CEP: 8925J.600 Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVImS

· - Sacador- Espécie: DMI - N" Titulo: 0000624409 . Motivo: falta de pagamentoValor. RS 720,00.· Data
·.para-pagamentó: 95/04/20l3·11a1or10tal a pagar R$791,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$
'720,00· Juros: R$1,44 Emolurríentoa R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dí

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 242012/2013 Sacado: R&KDlSTRlBUIDORA EmM DEMAT Endereço: RUAJOAO JA·
NUAIOAYROSO2185· JARAGUA· )ARAGUÁDOSUL-SC· CEPo 89253·100Cedente: CASASDAAGUA
MATERIAIS PARACONSTRUCAO=A Sacador.- Espécie:DMI - N°Titulo: NI74586/I-Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 651,70 • Data para pagamento: 05/04/2013·Valor total a pagarR$729,08 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 651,70 - Juros: R$ 2,82Emolumentos:R$12,25· Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$14,71

Apontamento: 242102/2013 Sacado:ROBSONDEALMEIDAGAIURANO Endereço:RUAJOAOJANU·.
ARlO AYROSO 3188 . Jaraguá do SuI-SC - eEP: 89253·100 Cedente: POSTO PEROLA DO VALE LIDA
Sacador - Espécie: DMI - N° Titulo: 18399 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 562,49 . Data para
pagamento: 05/04/2013·Valor total a pagar R$639,1l Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,4!l
· Juros: R$ 2,06 Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência:
R$14,71

Apontamento: 242105/2013 Sacado: SALUSVISION anCA lIDA Endereço: AVMARECHALDEODO·
RO 948 SL 03 . Jaraguá do SuI·SC . CEP: 89251-700 Cedente: SAO JOSEPARfICIPACOES & FRANCHI
SING!1D Sacadcn- Espécie: DMI . N° Titulo: 010213 . Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 316,11
· Data para pagamento: 05/04/2013·Valortotal a pagarR$386,55 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 316,11 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 .

Diligência: R$ 9,96

A;;��t���;�-;�;;;;;;i;�I�·S;;.;,;d�:rno;,ICAL·;;ECK·AiiTEFÃIDsDE·MADErMIT·fud�;;:RuÃ
GUILHERME DANCKER 161 SAIA 02· jaraguã do SuI·SC· eEP: 89251·460 Cedente: SHEPHERD NE·
GOOOS I lTDA EPP Sacador.· Espécie: DMI - N' Titulo: 2535·6/005 . Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 1.280,92 . Data para pagamento, 05/04/2013-Valor total a pagar R$1.365,24 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.280,92 . Juros: R$ 14,51 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$24,50· Diligência:R$9,96

Apontamento: 242008/2013 Sacado:WOLNY GONCALVES ROSA Endereço: RUA JOSEFINA SATLER
PICOW 56·TlFÂMARTINS· Jaraguá do suI·se - CEP: 89253·788 Cedente: PANAMERICANOARREN·
DAMEN1DMERCANTILS/A Sacador - Espécie: NP - N'Titulo: 37564728· Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 5.946,12 . Data para pagamento: 05/04/2013- Valor total a pagar R$8.561,83 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.946,12 - Juros: R$ 2.537,01 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$18,65

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OOmeio do Povo", na data
de 02/0412013. Jaraguá do Sul (SC), 02 de abril de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
rotai de títulos publicados: 18

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Polícia busca pistas do
roubo no supermercadoI'

AÇÃO Ladrões usaram

maçarico para abrir caixas
eletrônicos e levaram

equipamentos e o

dinheiro das vendas

do estabelecimento

Débora Remor

Uma equipe daDivisão de Investigação
Criminal (Dlf') da PolíciaCivil esteve

ontem num supermercado na Rua Barão
do Rio Branco, no Centro de Jaraguá do
Sul, para coletar pistas sobre a quadrilha,
supostamente formada pôr oito pessoas,
que invadiu o estabelecimento namadru

gada de domingo, arrombou dois caixas
eletrônicos e furtou dinheiro de um cofre.
Também foram furtados equipamentos
eletrônicos, mas o prejuízo causado pelo
furto ainda não foi informado.

A'PolíciaMilitar foi acionada por volta
das 8h30 de domingo, quando o geren
te chegou ao supermercado. Os ladrões

.

teriam entrado pelo telhado dos fun

dos, usando uma escada pelo terreno

de uma casa abandonada vizinha ao

supermercado. Eles levaram o dinheiro
das vendas de sábado do supermercado,
armazenados num cofre, além de todos os
celulares e tablets.

A quadrilha teria usado um maçarico
para abrir, dois caixas eletrônicos, mas
apenas o do Banco do Brasil foi arromba
do. O equipamento do Bradesco não foi

I,

1rânsito no feriadão .

INVESTIGAÇÃO Delegado Eric analisa imagens para identificar os envolvidos

totalmente destruído e os bandidos não
tiveram acesso aos valores. "Acreditamos

que o objetivo eram os caixas eletrônicos
e que, pela oportunidade, eles levaram

também os equipamentos eletrônicos do
supermercado", disse o delegado respon
sável pelamc, Eric Uratani.

Suspeitas
"

De acordo com informações dos se-
.'

guranças do estabelecimento, durante
a semana cerca de sete ou oito pessoas
estiveram rondando o supermercado

, em atitudes suspeitas. "Imaginamos que
três pessoas tenham entrado no local,
enquanto outros esperavam do lado de

Região sem vítimas fatais-
Na região do Vale do Itapocu, o

trânsito não fez nenhuma vítima fa
tal no feriadão de Páscoa e nenhum
acidente de maior gravidade foi re
gistrado desde sexta-feira até a ma

drugada de ontem. Esta situaçãonão
se repetiu nas estradas catarinenses,
que totalizou oito mortes e 396 aci
dentes nas operações das Polícias
Rodoviárias Federal e Estadual.

O feriadão de Páscoa foi marca
do pela redução no número de aci
dentes e vítimas fatais .nas rodovias
federais em Santa Catarina: Apenas

.
uma pessoa morreu depois de ser

atropelada na BR-1S8, em Palmi

tos, na noite de quinta-feira, dia 28
de março. No ano passado, a Polí
cia Rodoviária Federal registrou 11

mortes nos quatro dias de Operação
Semana Santa. O número de aciden
tes dimiriuiu em 11%, reduziram de

302 ocorrências em 2012 para 270
este ano. A PRF multou ainda 39
motoristas dirigindo com sinais de

embriaguez e 2,7 mil condutores fo
ram autuados por outras infrações.

Já nas rodovias estaduais, apesar
da queda do número de acidentes e

de feridos, houve mais mortes. Sete

pessoas morreram em colisões e ca

potamentos desde a noite de quinta
feira, em ses nas cidades de Ouro,
Macieira, Florianópolis, Sangão, Pi
nheiro Preto.e Cerro Negro. Os aci
dentes reduziram de 137 em 2012,
com 97 feridos, para 126 colisões este

ano, com 78 pessoas machucadas.

fora. As imagens das câmeras de vigilân
cia podem ajudar a identificar os envol
vidos, mas ainda estamos analisando o

material", revelou Uratani. "A princípio,
acredito que é uma quadrilha de fora da

� região, pois o modo de agir é diferente
,dos que foram praticados em Corupá e

.' .Guaramirim no ano passado, quando os

caixeiros usaram explosivos para abrir os
caixas eletrônicos", completou.

Até o final da tarde de ontem, o ge
rente do estabelecimento não havia re

gistrado o Boletim de Ocorrência e nem

informado o tamanho do prejuizo cau

sado pela quadrilha. A empresa foi pro
curada e não quis dar entrevista. Até o

momento, ninguém foi detido.

Atropelamento
Homem se fere
COIU gravidade

Um pedestre ficou grave
mente ferido ao ser atropela
do quando atravessava a Rua

Epitácio Pessoa, em frente
ao Ginásio Arthur Müller, no
Centro de Jaraguá do Sul, no
início da tarde de ontem. O
homem de 48 anos foi atin

gido por uma moto Bizz, com
placas de Jaraguá do Sul, por
volta das 12h30. De acordo
com os Bombeiros Voluntários

que socorreram a vítima, o ho
mem foi encaminhado ao Hos
pital São José com suspeita de
traumatismo craniano e feri
mentos graves. Ele permanece
internado na unidade.

Comofoi a ação

Ladrões teriam usado uma escada

para entrar pelo telhado, nos fundos
do supermercado.

'

Com um maçarico, eles tentaram abrir
dois caixas eletrônicos, do Banco
do Brasil e do Bradesco, mas, nesse
último, a ação foi mal sucedida. Eles
levaram o dinheiro das vendas de

sábado, que estava num cotre,

A quadrilha fez a limpa no

departamento de eletrônicos, levando
todos os tablets e celulares que
estavam expostos. Eles fugiram sem

,

deixar vestígios. A polícia acredita que
oito pessoas estejam envolvidas.

Bombeiros

Fonnatura de voluntários
Uma turma de BombeirosVoluntários, Mirins eAspiran- ,

tes se formou na noite de ontem, em Massaranduba. A ce

rimônia de formatura, realizada na Câmara de Vereadores,
marcou o encerramento do curso para seis bombeiros aspi
rantes, 23 bombeiros mirins e oito bombeiros voluntários,
que devem servir a corporação da cidade a partir de agora.

Massaranduba

Ladrões roubammercadinho
Uma mercearia foi arrombada e furtada na localidade

Primeiro Braço do Norte, em Massaranduba, na noite de
sábado. A proprietária, que mora em frente ao estabele
cimento, só percebeu a ação dos bandidos na manhã de

domingo. Eles teriam invadido o local pela porta dos fun
dos e levado mais de R$ 10 mil em produtos como cerveja,
cigarros, roupas, carne e CDs. A Polícia Militar encontrou
ainda uma foice e uma máscara, usadas pelos suspeitos,
que não foram capturados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HENIUQUE PORTO/AVANTE!

PERSISTÊNCIA Atacante se livrou de três defensores da Chapecoense antes de tabelar com Gledson e abrir o placar no último domingo, na vitória por 2 a O

". .

Pelo Juve, Lourival
volta a ser o Rambo

Reconheço que não sou

muito habilidoso, mas
nunca pensei em desistir.

Chegou uma hora que
a pressão caiu para mim

e eu fiquei contente,
pois acreditaram
no meu potencial.

LIDERANÇA Experiente atacante assume papel de destaque no grupo e conduz o 'Novo Moleque Travesso'

Sem buscar holofotes, �as não
temendo a liderança. E desta

forma que o atacante Lourival
está escrevendo a cada dia o seu.

nome na história do Juventus,
Aos 33 anos, o centroavante tem

longa trajetória no futebol. No
decorrer da carreira, já vestiu
as camisas de clubes de Goiás,
Maranhão, Tocantins, Rio de

Janeiro, São Paulo e Rio Gran

de do Sul. Em solo catarinense,
atuou e se destacou por Brusque
e Marcílio Dias.

Natural de Miracema, no in
terior do' Tocantins, o atacante

ganhou um codinome que se tor

nou sua marca registrada: Ram
bo. O apelido foi atribuído devido
à sua valentia dentro de campo e

semelhança com o astro do ci
nema norte-americano. Curio

samente, seu papel dentro do

elenco do Moleque Travesso é si
milar. No último dom:ingo, abriu
o marcador da vitória surpreen
dente diante da Chapecoense por
2 a 0, no João Marcatto.

No total" o jogador já marcou

26 gols no Tricolor e espera vol
tar a balançar as redes contra q_
Guarani. A sua meta, no entanto,

"
Passei por-muitas
dificuldades, mas
minha mãe e meu

irmão me ajudaram.
Jogar e saber que a

sua família está bem é

fundamental para um

bom rendimento.

é salvar o clube do rebaixamento.

"Ninguém está no Juventus
para ser chacota e sabemos da
nossa responsabilidade. Encara

mos cada jogo como uma decisão
e domingo não será diferente. Não
conseguimos a classificação para
a Série D e semifinais, mas não
vamos ser rebaixados", afirmou.

Destaque no acesso da equi
pe, Lourival reconhece que neste

ano andava devendo bons jogos.
"A primeira divisão exige um

nível acima da média e infeliz
mente estive em cinco jogos e

não obtive 'grande rendimento.

Reconheço que não sou muito

habilidoso, mas nunca pensei em
desistir, nada poderia me parar.

Chegou uma hora que a pressão
caiu paramim e eu fiquei conten
te, pois acreditaram no meu po
tencial", enfatizou.

Mesmo na reserva, sentiu as

dores da crise financeira e conse

guiu no apoio familiar se manter
firme nos seus objetivos. "Passei
por muitas dificuldades, mas mi
nha mãe e meu irmão me ajuda-·
ramo Jogar e saber que a sua fa
mília está bem é, sem dúvida, um
fator fundamental para um bom

rendimento", acrescentou.

.

No domingo, ele promete ser

o "Rambo" e garantir a vitória do
Juventus. "Vamos encarar o Gua
rani como uma final. A nossa rea

lidade é somar pontos e estamos
dando o nosso melhor dentro de

campo. Esta é a nossa oportuni
dade e vamos até o fim, pois que
remos a permanência do clube na

elite"; finalizou.

CArJlPEONATO CATARI ENSE
CLASSIFICAÇÃO· GERAL

Coi. Times P J V E D GP GC SG A%
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6' RODADA· RETURNO

Figueirense 1 x 1 Atlético-IB
Juventus 2 x O Chapecoense
Joinville 3 x O Avaí

Metropolitano 4 x O Gamboriú
Guarani 1 x 2 Criciúma
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7· RODADA· RETURNO
7/4

.

16h Juventus x Guarani
16h Chapecoense x Camborlú
16h Atlétlco-lê x Metropolitano
16h Avaí x Figueirense
16h Criciúrna x Joinville

p , Pontos; J . Jogos; V - Vitórias; E· Empates; D· Derrotas; GP· Gols
Pró; GC· Gols Contra; SG . Saldo de Gols; A· Aproveitamento.

I
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Massaranduba Lutas Tênis

Quatro times Capacitação Primeira
na liderança paraoUFC etapanaATJ

A bola rolou em Massa- Com o objetivo de bem Estão abertas as inseri-

randuba, no sábado, pela receber os visitantes que ções para a primeira das

complemento da primei- virão ao UFC, a Fundação quatro etapas do Circuito
ra rodada do Campeonato Municipal de Esportes e ATJ de Tênis deste ano. Os

Municipal. Dois jogos fo-
.

Turismo e o Convention & jogos acontecem entre os

ram realizados no Estádio Visitors Bureau realizam dias 9 e 14 de abril, nas qua-
Erich Rode, onde 10 Braço um seminário amanhã, às dras de saibro do Beira Rio
bateu o Morangos/BGT/ 16h, na Scar. O evento é Clube de Campo. As inseri-
Cetelbras (1 a o) e o Vira destinado a proprietários e ções podem ser efetuadas

Copos passou pelo Glória gestores do 'trade turístico', até sexta-feira, dia 5, na

(4 a 1). De momento, Cru- previamente convidados, secretaria do clube ou pelo
zeiro,

.

Speed Pneus,· Vira sendo conduzido pela con- e-mail da entidade (atj@
Copos e t? Braço lideram. sultora Vanize Schuler. atj.org.br).

DESBRAVANDO Roteiros mostram as belezas naturais do interior jaraguaense

Inscrições para
caminhadas já
estão abertas.
CAMINHO� DO VALE Passeio deste fim de semana inicia

no Chico de Paula e tem como destino o Ribeirão das Pedras

de carm

"Caminhos
estimado de conclusão de

·2h30. Os participantes te

rão o acompanhamento de

guias, recebendo de forma

gratuita o transporte e

uma camiseta. As inscri

ções podem ser realizadas

pelo e-mail caminhosdo

valejgs@gmail.com ou

pelo telefone 3275-2734,
com Luciana. As vagas são
limitadas a 96 participan
tes por evento. As adesões

podem ser feitas até sexta-

feira, dia 5, ou até o preen
chimento das vagas.

A saída será às 7h, na
Praça Ângelo Piazera.

Cada participante deve

contribuir com a doação
de um kg de alimento não

perecível. Os participantes
também devem se preocu

par com avestimenta, a ali-
. mentação e a hidratação.O
evento pode ser cancelado
ou ter seu trajeto alterado

por questões climáticas.

Ocircuito
nhadas

do Vale" tem sequência
no domingo, dia 7, tendo
como roteiro as localida
des de Chico de Paula e

Ribeirão das Pedras. O
evento é uma promoção
da Fundação Municipal de
Esportes e Turismo.

A caminhada terá cerca

de dezquilômetros, passan
do por percursos planos e

montanhosos, com tempo

SãoJoão do Itaperiú
Esporte para comemorar aniversário

São João do Itaperiú co- 170 moradores, enquanto 40 Campeonato Municipal
memorou seus 21 anos de outros 120 ciclistas

.
dis- de Futebol Suíço teve' seu

emancipação politica com putavam uma etapa do' pontapé inicial, nas cate

muito esporte. Um passeio Circuito Catarinense de gorias SUb14, SUb17, femi
ciclístico reuniu cerca de Ciclismo. Para finalizar, o nino, adulto e veterano.

Jogos da Juventude

Inscrições até a próxima sexta-feira
Encerram na sexta-feira, a 14 anos). Em disputa, o de atletismo, basquetebol,

dia 5, na Fundação Munici- 90 Troféu' Murillo Barreto futsal, handebol, tênis de

pal de Esportes e Turismo, de Azevedo. A competição mesa, voleibol e xadrez. O
as inscrições para os Jogos acontece entre os dias 22 e evento é voltado para escolas
Escolares da Juventude (12 27 de abril, nas modalidades públicas e particulares.

Futebol

Vieira reencontra seu 'pupilo' Gral
De passagem por Ja

raguá do Sul, junto com o

elenco da Chapecoense, o

atacante Rodrigo Gral re
cebeu uma visita ilustre.
Seu primeiro treinador, da
época do futsal da AABB/
Chapecó, Renato Viera,
compareceu para lhe dar

um abraço e trazer boas comandante, com o atual,
vibrações ao até então arti- Gilmar Dal Pozzo,
lheiro do Catarinense. "O Rodrigo sempre foi

Em uma conversa ami- decisivo. Seu talento resol

gável, histórias dos tempos veu muitas partidas para
de adolescência do ata- nós. Merece toda a carreira
cante foram' relembradas. de sucesso que alcançou",
Também ocorreu a troca. disse Vieira, que hoje tra

de experiências entre o ex- balha na FME.

DIVULGAÇÃO/AGUANTE

INESPERADO. Em Jaraguá, RodrIgo Gral (C) reencontrou o seu primeiro treinador
! 1.1.;( li: [ J I .• : ) ,q: ;11: ,'J :

' l _"'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA,2 DE ABRIL DE 2013 ESPORTE
OCP23

www.ocponline.com.br

Oito clubes
.buscam vagas
na Champions

'

MATA-MATA Quartas-de-finais iniciam hoje, com o clássico

mundial entre Barcelona, de Messi, e PSG, de Lucas

Agência �vante!

En�re 32 equipes, apenas
OIto permanecem com

o sonho de celebrar o títu
lo da Champions League.
Hoje, têm início as quartas
de-final, que prometem
grandes emoções.

Na França, o PSG en

frenta o Barcelona, hoje, às
lSh4S, no Parque dos Prín

cipes. Liberado pela Uefa, o
sueco Ibrahimovic estará à

disposição
-

do técnico Car
los Ancelotti para enfrentar
a

_ equipe espanhola. Além
disso, os franceses contarão

com o retorno do brasileiro

Lucas(ex-São Paulo).
"O importante - é jogar

contra o Barça concentra-
-

do e mostrar dedicação",
comentou. No lado adver

sário, o argentino Messi

garante .

estar empolgado.
"Vai ser difícil, mas estou

com boas sensações. Nós
estamos concentrados para
o jogo", declarou. No mes

mo horário, o Bayern de

Munique encara a. Juven

tus, no Allianz Arena. Após
golear o Hamburgo por 9 a
2, no Campeonato Alemão,
os bávaros estão em gran-

de fase. Parte do sucesso é
creditada à colaboração do
holandês Robben. "Estou

na melhor fase da minha

carreira", afirmou.Amanhã,
o Real Madrid duela con

tra o Galatasaray, às lSh4S,
no Santiago Bernabéu. Na

equipe espanhola, o por

tuguês Cristiano Ronaldo
acredita que 6 equilíbrio vai
predominar. "Temos que

jogar bem, damesma forma
que fizemos nos jogos ante
riores", definiu. No mesmo

horário, o Málaga recebe o

Borussia Dortmund, no Ro
saleda.

ENTROSAME;NTO Dupla Ibra e Lucas será fundamental ao PSG contra o Barça

Beisebol

Catcher brasileiro bem cotado naMLB
No mesmo caminho do

futebol americano, o beisebol
brasileiro também busca a

evolução no cenário mundial.
Em 2012, o País teve seu pri
meiro representante nahistó
ria da Major League Baseball
(MLB), o catcherYan Gomes,

do Toronto Blue Jays, Em
2013, mais um canarinho
deverá marcar presença na

liga. O paulista - e também
catcher - André Rienzo, vin
culado ao ChicagoWhite Sox,
tem grande chance de ser

chamado a equipe principal.

"Tenho esta chance de jogar
neste ano. Tudo vai depen
der do meu rendimento, mas
estou confiante", comentou.

Rienzo fOI um dos destaques
. da primeira participação da
história do Brasil noMundial

- 'damodalidade.

Bernard lesionado
Em boa fase, o Atlético-MG goleou

o Tupi por 4 a 1, no Independência. No
entanto, urna notícia negativa marcou

o jogo. Com uma luxação no ombro,
o meia Bernard deve ficar afastado no

mínimo por três semanas. "A perda
do Bernard foi lamentável"; definiu o

técnico Cuca. O jogador estava cotado

para ser convocado para a seleção.

AVAl F.e.

\ I
.... /'

Bicardrnnhoassurnne
A goleada por 3 a o sofrida para o

Joinville, não foi bem digerida pelos
dirigentes do Avaí. Porém, o técnico
Ricardinho bateu no peito e assumiu a

responsabilidade. "A responsabilidade
é minha. Estamos procurando ajeitar o
posicionamento dos atletas e não vou

ser leviano de repassar a culpa e res

ponsabilidade a outros", declarou.

Nível desejado.
Em ritmo de treino, o Vitória fez va

ler a sua superioridade e goleou o Fei
rense por 4 a 1, no Barradão. "Estamos

chegando perto do nível que desejamos,
-

O nosso objetivo é conquistar o Estadu- _

al e fazer um grande.Brasileirão", afir-
mou o. técnico Caio Júnior. Na próxima
rodada do Baiano, o rubro-negro enca

ra o Bahia, no clássico.

Meia Alex brilha
_

Com boa atuação deAlex, o Coritiba
voltou á brilhar e venceu o Arapongas
por 3 a 2, selando as pazes com a sua

torcida. "Estamos trabalhando forte e
.

colhendo os frutos. Esse resultado nos

fortalece e prova a nossa evolução",
comentou o técnico Marquinhos San
tos. Com vaga na final, o Coxa está em

quinto no returno do Paranaense.

�lb
CRICIÚMA E.C..

Tigre na briga
Há quatro jogos sem perder, o Criei

-úma confirma o favoritismo e cresce na

reta decisiva do Catarinense. Com a vi
tória por 2 a 1 diante do Guarani de Pa

lhoça, o técnico Vadão gostou da evolu

ção do grupo. "Ainda estamos perdendo
muitos gols, mas o importante é sempre
os três pontos. Entramos na briga por
classificação"; garantiu.

r

Pato desabafa
No clássico do Paulistão, o Corin

thians venceu o São Paulo por 2 a 1, no

Morumbi. Entretanto, um incidente
acabou retirando o foco do resultado.

Após ouvir. cantos de "assassinos", o

atacante Alexandre Pato resolveu res

ponder em protesto aos são-paulinos.
"Somos apenas jogadores tentando le
var a alegria para vocês", desabafou.

. -

I

Segundo tropeço
Poupando jogadores e colocando um

time misto em campo.:o Grêmio trope
çou e ficou no empate diante do Passo

-

Fundo em 1 a 1, no Vermelhão. Este foi
o segundo tropeço consecutivo no Gau

chão, mas o técnico Vanderlei Luxem

burgo gostou do que viu. "Eles estavam

determinados nos 90 minutos. Perde

mos, mas nada está decidido", afirmou.

.Hora da superação
Após protagonizar a zebra da roda

da no Carioca, ao perder por 2 a 1 para
.

o Audax, o Flamengo tenta se reabili
tar na temporada: "Estou confiante no

meu trabalho. Não vou desistir, minha
vida sempre foi de superação", afirmou
o técnico Jorginho. Em quarto no gru
po 'B', o rubro-negro está a seis pontos
da zona de classificação.
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FOTOS LÚCIO SASSI

Comerciante aposentado, Lenzi coleciona lambretas há mais de 40 anos e guarda cerca de 50 veículos em casa

Motocicletas ganham
uma atenção especial
RELíQUIAS Na coleção, há veículos raros,
como a última lambreta lançada. no Brasil

Elisângela Pezzutti

São muitas as opções para
quem quer "dar um tem

po" da rotina do dia a dia,
fazendo rugo que passe longe
das obrigações e que lhe dê

apenas prazer. No caso de
Maurício Lenzi, 6'7 anos, co-:

lecionador de vespas, lambre
tas e motos, entrar na oficina

que tem nos fundos de casa e

passar a madrugada montan
do, desmontando e estudan
do mecanismos de veículos

.

de duas rodas é a receita certa

para se desligar da rotina.
Comerciante aposentado,

Lenzi conta que sempre teve

paixão por estes veículos e co

meçou a colecioná-los há cerca
de 40 anos. Entre lambretas,
vespas e motos são mais de 50
unidades eboa parte delas fun
cionaperfeitamente.Uma lam-

breta restaurada chega a custar
R$ 12 mil, mas Lenzi diz que
não sabe qual é ovalor exato da
coleção. "Omaior valor é o afe
tivo", afirma. Ele tem cerca de
200 manuais de veículos, em
vários idiomas, como o inglês
e alemão. "Não sou mecânico,
mas conheço bem o assunto",
diz o colecionador. Segundo
Lenzi, a principal diferença
€mtre a vespa, a lambreta e a

moto é o mecanismo de fun
cionamento de cada veículo.

''Vespas e lambretas fazem, no

Não cheguei a participar
de competições, mas
assisti corridas no

Vespódromo, até 1975.

Maurício Lenzi.
colecionador

máximo, 90 quilômetros por
hora e têm mecanismos mais

complicados que asmotos, que
.
são mais ágeis, mas também
mais perigosas", diz.

Em sua coleção, há veícu
los raros, como. a última lam
breta lançada no Brasil, em
1980. Outra estrela da coleção
é uma moto Ronda CG 125,

lançada em 1976, no Brasil.
"Não cheguei a participar de
competições, mas assistia

corridas rio Vespódromo, em
Joinville, que existiu até mea-

.

dos de 1975"; conta Lenzi, que
segue participando de encon
tros no Paraná e no Rio Gran
de do Sul, apenas visitando
ou expondo seus veículos.

Este apaixonado por ve

ículos de duas rodas, que

guarda até mesmo as pro

pagandas da época, ganhou
sua primeira lambreta do pai,
em 1964, quando foi servir o
Exército, em Joinville. A his
tória de amor pelos veículos
estava só começando.

ESTILOS
No acervo, alguns

veículos com

cabines são peças
diferenciadas

COLEÇÃO
Lenzi gaarda
os manuais de

lambretas, motos e
vespas, escritos em

diversos idiomas,
como inglês e

alemão
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