
A vida acontece aqui.

Companheiro
. ,."

na recuperaçao
Associação Jaraguaensé de
Equoterapia busca apoio
para ampliar atendimentos.
PÁGINA4

Cultura

Oportunidade
para a fama
Programa "Incentivando
Talentos", da Fundação
Cultural de Jaraguá do
Sul, está com inscrições
abertas até amanhã. .

MIX
Servidores

Reajuste não
é bem aceito
Aumento de 60% que
será dado aos médicos de
Jaraguá do Sul não foi bem
recebido pelo Sindicato dos
Servidores Públicos devido
à grande diferença de

ganhos em comparação às
outras funções. PÁGINA 5

Educação técnica
Senai ampliado

Unidade em Jaraguá do
Sul será estruturada em 46
laboratórios educacionais.

LOURIVAL KARSTEN,
MERCADO, PÁGINA 18

FutsaI

CSMestreia
em torneio

.'

Equipe joga hoje em

Três Barras (SC) contra o

time gaúcho da Assoeva.
PÁGINA21
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Somos médieós.
E isso faz toda a d'tf�J!�

.

Turismo

Qualificação
paraoUFC
Pessoas que trabalham
com serviços recebem
orientações para atender
os turistas que virão para
evento, em maio. PÁGINA 19

Número de homicídios
.

.

".

no começo do ano e zero
.

SEM MORTES Levantamento apresentado pela Secretaria Estadual de Segurança apontaJaraqué
do Sul como a única cidade entre as maiores do Estado com nenhum registro de assassinatos
entre janeiro e março deste ano. No mesmo período, em 2012, foram cinco homicídios. PÁGINA 20
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DO LEITOR

O que é a verdade?
De tempos em tempos, surge alguém dizendo que a ver

dade precisa ser revelada.Averdade domundo, da na
tureza, da ordem universal ou do caos reinante. A essência
das coisas de Deus. A verdade metafísica, daquilo que vai
além da física, além do mundo palpável e visível. Revelam
se profecias, visões, segredos, mistérios. Surgemmediado
res entre o plano espiritual e o plano terreno. Entre o aqui
e o além. São os escolliidos. Aqueles que escolheram a sua

versão da verdade, e que têm por compromisso iluminar e
tirar das trevas da ignorância os que não enxergam.

Mas aí entra em questão uma das dúvidas primor
diais da filosofia, já levantada inclusive por Pilatos: O

que é a verdade?
A verdade, se é que existe uma, jamais nos será reve

lada. Nem oralmente, nem por escrito. É tolo imaginar
mos que dentro da multiplicidade e da complexidade
de tradições, culturas, religiões, línguas, etnias e todas
características que diferem os seres humanos, alguma
divindade ou força transcendental escolheria apenas
um indivíduo ou um grupo deles para transmitir seu
testamento e seu código de conduta. A sua verdade.

Cada ser humano é somente uma pequena parte
do todo, e sendo apenas uma parte, não há como ver o

todo de forma imparcial. Somos seres singulares, que
têm apenas uma visão singular e limitada das coisas do

mundo, e por isso vemos omundo sempre sob um certo

e limitado ponto de vista. Seremos sempre, enquanto
seres humanos, tendenciosos..

• EduardoAdriano Gessner

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

CC'anllDltiRiàt&rlJll&WlÍàil
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35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

O,V
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae vedacaoíiõoconeiodopoio.com.br .
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Empreendimentos
Ofícína de negócios

Ontem, foi realizada a primeira reunião do projeto
"Oficina do Empreendedor". O bairro atendido foi o Ilha
da Figueira. 'Profissionais que desempenham_atividades
autônomas ou os interessados em abrir o próprio negócio
tiveram a oportunidade de conhecer serviços como consul
tas aos processos de abertura de empresas, direitos e deve
res previdenciários, programa Juro Zero e associativismo.
Um ônibus serve de estrutura para atender os interessa
dos.A ação é realizada em parceria o Instituto de Pesquisa
e Planejamento de Jaraguá (Ipplan) e o Sebrae. O 1?róximo
bairro a receber a visita é oCentenário. O atendimento será
das 9h às 16h, no estacionamento do Portal Shopping.

IL i

.'

COMENTÁRiO

Faça-os calar a boca!
Uni rapaz, cujo nome omito,

manda-me dizer que não se

sente bem naUniversidade, vê-se
'discriminado, colocado de lado
e desdenhado por colegas que o

acham incapaz paramuitas ativi
dades. E ele complexa as queixas
dizendo que os mesmos que o

desdenham não fazem o mesmo

com os bem-vestidos e filhinhos
da mamãe ... Eu chamo a esses ti

pos de "colas-finas" (cola é rabo
de cavalo nos interiores do Rio

Grande). É um modo especial de
referência aos "ensaboados" que
se acham alguma coisa.

Pois a história desse rapaz
fez-me lembrar a história de Ben

Carson, o maior neurocirurgião
pediátrico dos Estados Unidos.
Ben é negro e na infância foimuito

pobre. Duas razões para ser pro-

lUIZ CARLOS PRATES

vacada pelos colegas brancos e da
elite abusada da América. A histó
ria de Benjamin Carson tem que
ser procurada e lida, é fascinante.
Meu tempo aqui é curto, li tudo
sobre ele e como ele foi estimulado
a aprender a ler, isto é, a gostar de
ler e assim superar os colegas que
o provocavam e que eram, como

costumam ser, estúpidos, burros.
Carson, depois de algum tem

po, tomou-se o "silenciador" dos

colegas em sala de aula, só ele
levantava o dedo, só ele sabia de

tudo, só ele era elogiado pelos

professores. "Monitorado" ao lon
go do Segundo Grau pelas univer
sidades americanas, que vivem

caçando talentos juvenis, teve

oportunidade de escolher a uni-
, versidade,para estudar Medicina,
sua ciência. Virou mito, ninguém
faz tàntos "milagres" quanto ele
no cérebro das crianças doentes.

Dessa história, dou o conselho

que o rapazme pediu: estude como
um louco, saiba mais que os que o

desdenham, faça-os calar a boca
diante dos seus conhecimentos.
Será a mais formidável das vin

ganças; ela custa pouco e ninguém
pode dizer que não é capaz de fazer
isso. Essa vingança só exige estu

dos, dedicação e certeza: à certeza

de que se tu podes crer, tudo é pos
sível ao que crê. Aos livros, e depois
memanda dizer do resultado ...

- tando segurar os gases que lhe teimam emquerer sair...

Imagine a situação. E nesse momento aparece o nome

do remédio contra gases. Safados. Por que não fizeram o

homem ficar com a cara torta, se os homens são os que
mais liberam gases? Safados. Machistas de sandálias!

• Falta"dizer
Tirei da minha caixa de frases: - "A inspiração é o

momento em que o arquivo �ental entra em ação e

abre-se uma gaveta com-uma grande ideia. Para que
esta gaveta se abra, o arquivo precisa estar abastecido".
E o abastecimento tem que ser feito todos os dias, todos
os dias um jornal, toda semana uma boa revista, todo
mês um livro. Ninguém o vai superar em "inspirações",
afinal, nada está no intelecto sem que antes tenha pas
sado pelos sentidos. Dizer isso aos filhos.

• Sinais
Sim, sinais dos tempos. Os jovensjá não engolemmais

as "verdades" que os pais lhes contavam ou ainda insistem
em contar. A Folha diz em manchete que: "Cresce o nú
mero dos que se dizem sem religião". E são jovens, claro,
só podiam ser jovens. Faz sentido essamanchete, contar à
gurizada histórias que não fecham, é pedir demais, afinal,
os jovens nunca foram tão bem informados como hoje. E
também é bom não esquecer que a melhor das religiões é
a decência, irmã gêmea da honestidade. O 'resto é teatro...

• Elas
O comercial numa tevê paga mostra um jovem casal

àmesa num jantar à luz de velas. Num certomomento, o

rapaz começa a se declarar para amoça e ela começa a fa
zer uma cara torta,muito torta... Ocorre que ela está ten-

-,

BOAm.ClfA'lIVA
O grupo Dexa Baxo, de Jaraguá do Sul, realizou no último domingo,
uma ação social de Páscoa nos bairros Três Rios do Norte e Santo
Antônio. Foram distribuídos mais de 500 pacotes de doces para as

crianças. Ao todos foram 70 quilos de chocolates, doados por amigos.

't OBITUÃiriO
• ALESSIO BERRI faleceu ontem em

Jaraguá do Sul. Ele deixou enlutados

irmão, esposa, cinco filhos, netos e

,a�ligos. O sepultamento foi realizado
ontem, no Cemitério Municipal.

• JOSIANEGONÇALVFS faleceu 'ontem,
'

em Jaraguá do Sul, com apenas 33 anos.'

Ela deixoumarido, um filho, mãe, irmão
é amigos. O sepultamento foi realizado
ontem, no Cemitério de Santa Luzia.

IL€JlfBlAS
QUINA
SORTEIO Nº 3157
10 - 22 - 31 ·54 - 72

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 887
01 - 06 . 08 . 10 . 11
12·1517·18-19
20 - 21 - 23 - 24 - 25
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EDITORIAL

Aumento necessário
para uma área essencial
A definição de um aumento padro-
1"'\nizado para os médicos na região
reforça o empenho' dos Municípios em

garantir que a classe se sinta motivada a

atuar na rede pública de saúde. Nos últi-
.

mos anos, tem havido grande dificuldade
em atrair mais profissionais em função
da reclamação de baixos rendimentos.

Jaraguá do Sul, a cidade mais rica
do Vale, tinha, antes da decisão de uni
ficar o rendimento em R$ 12 mil em
todos as cidades da microrregião da

Arnvali, o menor salário. O mais alto
era Schroeder, com pagamento de R$
10 mil, enquanto Jaraguá estava com

R$ 7,5 mil para carga horária de 40 ho
ras semanais.

Com a equiparação, os profissio
nais terão um reajuste de peso: 60%.
O aumento é válido quando o merca

do' encontra uma resistência em atrair

profissionais da Medicina para o servi

ço público. Dizer que o reajuste deverá
estimular o interesse para a função na

rede pública ainda é uma incerteza, mas
essa medida era uma das alternativas
corretas a serem tomadas para motivar
a categoria.

"
A necessidade de mais profissionais
na saúde pública sempre existirá.

Espera-se dos médicos comprometi
mento com suas obrigações como servi
dores da população, com cumprimento

.

da carga horária é'atendimento qualifica
do. A necessidade de mais profissionais
na saúde pública sempre existirá. porque
a demanda populacional para um serviço
tão essencial é constante.

/A75'>.
.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.
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O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
\..:::J' fontes renováveispreseroando asflorestas no mundo.
Recicle Q informação. Passe estejornalpara outro leitor.

AUTISMO
A Associação dos Amigos dos Autistas de Jaraguá do Sul (AMA) realizou, ontem, uma mobilização
na Praça Ângelo Piazera, para conscientizar as pessoas sobre esse problema. A associação abriga
cerca de 50 crianças e adolescentes, com serviços de assistência social, atendimento educacional
e ocupacional, atendimento à farnflla, orientação clínico-pedagógica e neurossensorial.

"
Papai do céu
não estava de

bom humor
. quando criou

os meus

peitinhos.
Atriz Irene Ravache,

68, em entrevista
a Luana Piovani,

no programa
Superbonita, do

canal fechado GNT.
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Melhorias com
ajuda _do cavalo

Meta 'é ampliar o atendimento
VERBAS· Associação
Jaraguaense de Equoterapia
quer conseguir recursos do
Fundo da Infância (FIA)

Natália Trenfini

Associação Jaraguaense de Equoterapia
n(Ajep) busca maneiras de levar o trata
mento de forma gratuita a um numeromaior
de pessoas. Mas para isso precisa contar com
recursos públicos para manter a estrutura.
Atualmente, os atendimentos privados é que
ajudam na manutenção dos serviços de recu
peração de pessoas com deficiência motora.

A equoterapia utiliza cavalospara estimu
lar o desenvolvimento físico dos pacientes.
Para manter um centro de equitação com

até 40 alunos, a entidade teria que ter uma
receita de R$ 150 mil por ano. Segundo. a

o

presidente daAjep, Andressa Titz, o compro
metimento dos profissionais mantém a asso

ciação funcionando. "Estamos trabalhando

para mostrar a importância do trabalho e .§x
pandir o atendimento", finalizou.

O grupo também busca cadastramento no

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente para ter acesso a recursos do
FIA (Fundo da Infância e Adolescência). De

acordo com a presidente do conselho, Maris- .

tela Alberton, o pedido de registro está sendo
analisado por uma comissão, que na primeira
quinzena deste mês deve visitar o espaço.

o "Estamos buscando participação em todos
esses setores' da sociedade para que o trata

mento possa ser gratuito para todos que pre
cisarem", afumou Andressa Titz. No ano pas-"-\"
sado, o serviço conseguiu título de utilidade

. pública e a partir do próximo mês poderá ins-
crever projetos junto à Prefeitura.

o

A lista de espera daAjep conta com dez pes
soas, mas a'demanda levantada por entidades
como Apae e Associação dos Amigos dos Au
tistas (Ama) chega a 125. Atualmente, são aten
didos 33 pacientes. Alguns deles são patrocina
dos pelo projeto "Adote um praticante" ou pela
própria associação, e o restante paga R$ 75 pela
sessão com desconto. Os recursos da associação
variam em tomo de R$ 6 e R$ 8 mil por mês

paramanter os animais, pagar o salário de duas
psicólogas, uma fisioterapeuta, uma pedagoga e

uma instrutora de equitação..

Pedro recebe o tratamento de equoterapia com apoio dedoações

Quem vê Pedro, de 7 anos, mane

jando e andando a cavalo não acredita

que há um mês seu principal meio de

transporte era uma cadeira de rodas.
Presenciar evoluções tão surpreenden
tes como esta faz parte do cotidiano dos

profissionais da Associação Jaraguaen
se de Equoterapia (AJEP), que buscam
maneiras de'levar o tratamento a um

número maior de pessoas.
"Depois que começamos a vir aqui,

melhorou muito o tratamento", decla
rou a mãe de Pedro, Miriam Pereira da
Silva. Esse tipo de terapia que envolve
cavalos é indicado para pessoas com

dificuldade motora e problemas de afe
tividade. O serviço atende principal
mente crianças. A emoção de observar
o filho voltar a dar os primeiros passos,
faz toda a batalha valer a pena.

Do dia para noite, Miriam viu Pe
dro perder os movimentos das pernas e

braços. Há menos de um ano, uma do

ença rara, conhecida como síndrome de

Guillain-Barré, atacou o sistema nervoso

do garoto, interrompendo a transmissão
de estímulos ao músculo. Desde então,
começou o processo de recuperação. "Pre
cisei parar de trabalhar para acompanhar
ele em todos os tratamentos. Mas o gran
de passo foi com a equoterapia", afumou a

mãe. As sessões na hípica, que chegam a

custar R$ ôoo-por mês, só são possíveis
porque a família conta com doações.

Na região

Apae têm atendimento gratuito em Guaramirim

A estrutura física da saúde
em Corupá será ampliada nos

próximos meses. Para seguir as
normas do Ministério da Saúde,
a Prefeitura deve construir um
novo posto de saúde no Bairro

Seminário, I}O, valor, estimado

de R$ 595 mil, e ampliar a uni- emumprédio alugado. Já aunida
dade da Vila Rutzen, com custo de Vila Rutzen é própria e, C<1m a

de cerca de R$ 92 mil. obra, dobrará e tamanho. "É uma

As duas comunidades já con- estruturação visando também à
tam com serviços da Estratégia acessibilidade para- os pacientes.

. Saúde da Famrua (ESF). No Semi- A equipe é amesma, masmelhora
, nário, os morqQ.Qr�� 1i�P. ateadidos '! ,o ambiente que terá salas próprias

para cada procedimento", afirmou
a gerente de Vigilância em Saúde,
Aparecida Inez Correa. A equipe

. das unidades conta com médico,
enfermeiros e agentes comunitá
rios de saúde.

No final da próxima semana,

serão éonhecidas as empresas

responsáveis pelos serviços.
Atualmente, o município conta

com quatro unidades ESF, uma
unidade básica, uma clínica de

. fisioterapia e um pronto atendi
menta 24 horas.

Com recursos do governo do Estado,
Administração Municipal, classe em

presarial e doações da comunidade, a
.

Associação de Pais eAmigos dos Excep-
.

cionais (Apae) consegue manter desde
2008 o Centro de Equoterapia Walter

Adam, em Guaramirim.

O atendimento é gratuito para· 18

alunos da entidade. "Para manter a de
manda que. temos hoje são gastos em

torno de R$ 7 mil por mês", destacou o

presidente, Gutemberg Lopes Guedes.
A intenção é aumentar a capacidade

de atendimentos, mas para isso é pre- .

.

ciso investir em equipamentos especí
ficos e profissionais. "É um custo muito

grande para atender uma criança, é um
tratamento caro, mas acaba dando um
resultado muito importante", destacou
a diretora do Centro de Atendimento,
Lucíola Micheluzzi.

Saúde

Corupá abre licitação para a construção e ampliação de postos

,.

',-r�. ,
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"Sindicato questiona
aumento para médicos
DESCONTENTE Entidade quer revisão integral do
plano de cargos e salários no primeiro semestre

Carolina Veiga

QSindicato dos Servidores'
Públicos Municipais de Ja

raguá do Sul (Sinsep) protoco
lou na tarde de ontem pedido de
audiência com o prefeito Dieter
Janssen para discutir o reajuste
salarial de 60% para os médicos
clínicos gerais da redemunicipal.

Na avaliação do presidente
eleito da entidade, Luiz Cesar

Schorner, o reajuste dos mé
dicos deve acontecer paralela
mente à revisão e reforma do

plano de cargos e salários de
todo o funcionalismo público,
que teria sido agendada o se

gundo semestre de 2013. "Que-.
remos uma revisão de cargos e

salários para toda a categoria e

não para setores isolados, como
os médicos", explicou. Ainda
de acordo com Schorner, o re:

ajuste se comparado ao que fói

negociado com toda a categoria
de servidores também gerou in-

cômodo. "Os médicos receberão
60% de aumento e o restante

apenas 8%. É claro que a classe
fica descontente. É um valor sete
vezes menor", adianta.

A chefe de gabinete da Pre

feitura, Fernanda Klitzke, deixou
as portas abertas ao sindicato

para sugestões sobre como li
dar com a situação da fàJ.ta de
médico no município. "A falta
de médicos sempre foi uma das

principais reclamações da popu
lação e é um caso excepcional.
A Prefeitura está aberta para
receber ideias de soluções para
o problema", afirmou. Segundo
Fernanda,'o cronograma da Se-
cretaria de Administração prevê
primeiro a realização da reforma
administrativa para posterior re
visão,do estatuto dos servidores

municipais e posterior revisão
dos planos de cargos e salários.
"Uma comissão será formada no

segundo semestre para a questão
dos cargos e salários", conclui.

EDUARDO MONTECINO

o patamar indicado pela Associação
Médica Brasileira para 40 horas

é de R$ 18 mil mensais.

Hugo Nora, presidemle da
Associação Médica de Jaraguá

LÚCIOSASSI

DIFERENÇAS Schorner critica o aumento de 60% aos médicos
em comparação ao reajuste de 8% para os demais servidores

Reaju�te é evolução.
Para o presidente da Associa

ção Médica de Jaraguá do Sul, o
médico oncologista Hugo Nora, a
remuneração de R$ 12 mil ainda
está aquém do indicado pelaAsso
ciação Médica Brasileira. "O pata
mar indicado pela associação bra
sileira para dedicação exclusiva de
40 horas é de R$ 18 mil mensais.
Mas já consideramos o reajuste
uma evolução", ressaltou.

Apesar de mostrar que o salá
rio ainda é inferior ao recomenda
do, Nora afirma que o termôme
tro para saber se o valor está ou

não de acordo com o que buscam
os profissionais será a adesão ao

próximo . concurso público. Se

gundo Nora, no entanto, ainda é
necessário aguardar a publicação
do reajuste no Diário Oficial para
que sejam conhecidos detalhes
como se o reajuste inclui ou não
a incorporação das gratificações,
como os triênios, com as quais são
bonificados os funcionários pú
blicos municipais. "Apenas após a

publicação ter-emos uma noção da
extensão do reajuste", afirmou.

Viaduto do Centenário <,

Construção ainda sem data para começar

LIMPEZA Alguns dos imóveis indenizados pela Prefeitura
de Jaraguá foram removidos do local na semana passada

O viaduto que fará aligação en
tre os bairros Vieira e Centenário,
na BR-280, em Jaraguá do Sul; ain
da não tem data para sair do papel e
o inicio das obras continua atrelado
às desapropriações de áreas margi
nais à rodovia e à realocação da rede
de energia elétrica. Apenas após a

conclusão destes processos é que a

construtora Engenharia e Pesquisas
Tecnológicas (EPT) iniciará a obra.
A previsão é de que o viaduto seja
concluído em 2014 e o prazo para
execução da obra é de 18 meses a

partir do inicio da construção.
Desde

.

a primeira semana de

março, segundo o engenheiro res

ponsável pelo projeto, Mário Be

cker, o canteiro de obras é monta-
-do e 16 operários já estão no local

aguardando o sinal verde para ini

ciarem os trabalhos. Mas, ainda'
não há data definida. "Estamos

aguardamos a desapropriação de

quatro imóveis por parte da Pre-

feitura e dependemos da Celesc

para realocação da rede de energia
elétrica", explicou. O engenheiro
aponta ainda que o.problema co�
a rede de gás constatado no final de
2012 já foi resolvido e a transferên
cia da tubulação de água acontecerá
junto com a obra. "O projeto prevê
a construção de uma laje para re

ceber a sobrecarga sobrepondo a

extensão da rede de gás e está acor
dado com o Samae a instalação de
uma rede de água nova por fora da

\

obra", conclui Becker.
De acordo com o sécretário de

Urbanismo de Jaraguá do Sul, Ro
nis Bosse, para desapropriação dos
lotes faltantes é necessária apenas
a documentação. "Os valores já
foram definidos e falta apenas o

término da papelada. Não serão as

desapropriações que irão atrasar o

inicio dos trabalhos", garantiu.
Desde a assinatura da ordem de

serviço, já foram desapropriadas 19

áreas ao valor de R$ 4,3 milhões,
pagos pelos cofres públicos muni
cipais. Os terrenos englobam áreas

que serão afetadas pela construção
do viaduto e pela abertura da rua de
ligação com Ponte do Centenário.

Dez anos de espera
.

A construção do viaduto na

BR-280, no entroncamento que
liga Jaraguá do Sul ao município
de Schroeder, vem sendo discutida

.

desde 2004. Na época, o primeiro
projeto executivo da obra precisou
ser alterado após solicitação da

AdIninistração Municipal e os 14,8
metros iniciais de largura da pas
sagem inferior de veículos foram

ampliados para 25 metros 'para
possibilitar a circulação de dois ve
ículos por faixa. Após' a alteração,
o valor do projeto subiu de R$ 4,6
para 5,1 milhões e será custeado

pelo Departamento Nacional de In
fraestrutura de Transportes (Dnit).

�

f,
f
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PLENARIO
Não émágica.é questão de prioridade
Qaumento de 60% anunciado pelo go

verno foi maior do que muita gente
esperava. A contrapartida dos médicos
deve ser a melhora no atendimento aos

pacientes e no cumprimento da carga ho
rária. Não será mais permitida nenhuma

desculpa para que alguns profissionais
continuem ignorando o cartão ponto nos

postos de saúde. Com a padronização de
R$ 12 mil aos médicos que trabalham 40
horas em toda região, o intuito é evitar o
rodízio pelas cidades do Vale, estendendo
depois esta política para o maior número
de municípios do Estado. Em novembro

o hoje e a antena
Mario Fernando Reinke afirma que a ini

ciativa dos prefeitos da Arnvali no impasse en
volvendo salário e cumprimento de jornada de
trabalho por parte dos médicos é inédita. "Es
tamos resolvendo questões realmente interes
santes e não onde fica Uma antena", brinca, ao
lembrar da desavença com Ivo Konell (PSD).

de 2011, a Câmara realizou uma audiência

pública para debater os problemas da saú
de pública em Jaraguá do Sul. A proposta
foi da vereadora Natália Petry (P.MDB) e o
resultado das discussões apontaram que o

grande empecilho para uma melhora era

justamente o salário oferecido aos médi
cos. Natália lembra que na época a Casa
enviou ofício ao Executivo sugerindo o

corte de cargos comissionados e ummaior
investimento no setor, o que acabou não
acontecendo. "Fico satisfeita de ver esta
questão sendo resolvida agora e de mos

trar que o trabalho do legislador não é

Mutirão na Figueira
Cerca de 200 moradores do Bairro llha

da Figueira participaram de encontro na

noite de segunda-feira com o prefeito Dieter
Janssen e alguns secretários. Na pauta, as
reivindicações da localidade que será a pri
meira a receber o mutirão da Prefeitura. Os

serviços incluirão reparos diversos e limpeza.

Reink.e defende modelo
Mario Fernando Reinke (PSDB) ressalta a união dos prefeitos da Arnvali na busca

por uma solução conjunta para melhorar Q sistema de saúde pública. O tucano, que
preside o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, quer
agora levar a ideia para os outros municípios do Estado.

..

imediato, mas pode render frutos para a

população". Líder de governo na Câmara,
a parlamentar diz ainda que todos os pon
tos abordados na audiência pública foram
inseridos entre as propostas de campanha
da coligação Nova Jaraguá. "O Dieter está
tirando do discurso para colocar na prá
tica, cumprindo com a promessa feita ao

eleitor", elogia. A fórmula utilizada pelo
governo para melhorar a saúde pública
não é mágica, é economizar diminuindo
o peso da máquina para investir no setor,
apontado pela população como a priorida
de das prioridades.

Atualização
Diretor do Procon, Luís Fernando

Almeida, está estudando uma proposta
para alterar a lei de fiscalização no mu

nicípio. Segundo ele, um dos objetivos é
oficializar a fiscalização educativa, que
hoje não está prevista na legislação do
início da década de 1990.

PDTaguarda
Em reunião, caciques do PDT deci

diram dar mais tempo para o PP confir
mar a participação da sigla no governo,
com � vagà prevista na Codejas. "Mas se

_

não formos aproveitados, vamos para
oposição sem constrangimento. Parti
do ou é governo ou é oposição, não há
outra possibilidade", diz o presidente do
PDT, Ruy Lessmann.

Regulamentação
Aprovado pela Câmara em 2011, o

projeto de autoria do vereador Amaril
do Sarti (PV), que prevê o pagamento
por serviços ambientais, ainda precisa
ser regulamentado. Segundo o parla
mentar, uma comissão presidida pelo
promotor doMeio Ambiente, Alexandre
Schmidt dos Santos, estuda algumas
mudanças ao texto original.

.

/

Ressarcimento
ACâmara de Corupá aprovou, duran-.

te sessão na noite de segunda-feira, por
unanimidade, projeto de lei que autoriza
a Prefeitura a ressarcir o chefe do Execu
tivo que utilizar veículo próprio no exer

cício da função, desde que com a devida

comprovação dos gastos.

Agraciado
Empresário e presidente do PMDB,

Antídio Aleixo Lunelli será agraciado
com à título de Cidadão Benemérito de

Corupá. A comenda foi proposta conjun
ta pelos parlamentares .

QUARTA-FEIRA,3 DE ABRIL DE 2013

EM FOCO

Se entrar na briga contra o reajuste
dos médicos, o Sinsep estará

cometendo um grancfe erro, dará
prova de irresponsabilidade. É o tipo
de política barata que não pensa no

bem estar da maioria.

. . ..

"As obras precisam ter começo,
.

meio e fim". Afirmação do

governador Raimundo Colombo,
ontem, aos secretários setoriais,
presidentes de autarquias e

empresas mistas do Estado.

• • •

Secretário de Administração,
Sérgio Kuchenbecker, elabora

levantamento sobre as

. necessidades de pessoal para
lançar edital de concurso público

para a Prefeitura. A contratação não
vai se limitar ao setor de Saúde.

Primeiro round
Jair Pedri (PSDB) perdeu a que

da de braço com os vereadores go
vernistas e teve negado pela Justiça
mandado de segurança que visava

suspender a formação das comis
sões permanentes da Casa. Como
a coluna havia adiantado, a juíza
Candida Inês Zoellner Brugnoli
seguiu parecer da promotoria, que
apontou a ausência de motivação
para denúncia, pois o próprio tuca
no votou favorável à proposta apre
sentada em plenário.
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Dieter apresenta reivindicação
Em Florianópolis, <?ntem, Dieter Janssen CPP), recebeu a confirmação do governador Raimundo

Colombo (PSD) da construção de um Distrito de Inovação em Jaraguá do Sul. O prédio terá dois
mil metros quadrados e abrigará empresas de tecnologia. Além disso, acompanhado do deputado
Carlos Chiodini (PMDB) e do presidente do PP, Ademir Izidoro, Dieter solicitou a Colombo aporte
financeiro do Estado para revitalização da Arena Jaraguá.

'

Thrceiro no cargo
Terceiro ministro dos Transportes do governo

Dilma, César Borges (PR) toma posse do cargo
hoje. Enquanto isso, continua a expectativa envol
vendo o início das obras de duplicação da BR-280
entre Jaraguá do Sul e São Francisco.

Prestando contas
O secretário estadual <la Fazenda, Antonio

Gavazzoni (PSD), entrega hoje ao Tribunal de
Contas de Santa Catarina a prestação de contas

do segundo ano do mandato do governador Rai
mundo Colombo (PSD).

POÚTICA
QUARTA-FEIRA,3 DE ABRIL DE 2013

Apoio explicitado
Antes de se reunir com ogovernador Raimundo Colombo (PSD), o

prefeito Dieter Janssen participou ontem do almoço dabancada do PP.
Acompanhado de Ademir Izidoro, presidente do Samae, Dieter ouviu

, declarações de apoio aospleitos domunicípio junto ao Estado do presi
dentedaAssembleia Legislativa, Joares Ponticelli, e dos parlamentares
Sílvio Dreveck, Reno Caramori, Valmir Comin e JoséMilton Schaefer.

"Cérebro do esquema'"
A presidente Dilma Rousseff (PT), que chegou a ser presa e tor

turada, era vista pela ditadura militar como um dos "cérebros dos

esquemas revolucionários postos em prática pela esquerda radical.
Uma pessoa de dotação intelectual apreciável", segundo documentos
do governo. Desde segunda-feira, estes-e outros relatórios referentes
ao período estão disponíveis no site www.arquivoestado.sp.gov.br,

Contra
mordaça

A Associação Nacional dos

Delegados de Polícia Federal

(ADPF) divulgou nota de apoio
aos delegados Luís F1ávio de

Oliveira, que investigoú o men

salão, e Matheus Mela Rodri

gues, responsável pelaOperação
Monte Carlo, que foram proi
bidos de dar entrevistas sem a

autorização do departamento
de Comunicação Social da PF.
A entidade também entrou com

ação no Supremo Tribunal Fe
deral contra a InstruçãoNorma
tiva, que instituiu a proibição.

NaANTT
Paulo Sérgio Passos; que

deixou oMinistério dos Trans

portes, deve ser .confirmado
na diretoria-geral da Agência
Nacional de Transportes Ter-

- restres (ANIT).

PECdas
Domésticas

Está prevista para hoje a

publicação .da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
das Domésticas, no Diário Ofi
cial da União. Com isso, pas
sam a valer ajornada de traba
lho de 44 horas semanais, corri
o limite de oito horas diárias,
e o pagamento de hora extra

correspondente a, no mínimo,
20% do valor da hora trabalha
da, segundo a CLT.

Altageral
-

A inflação começa a ser

uma preocupação real para
o governo de Dilma Rousse
fi' (PT) e principalmente para
todos os brasileiros. Esta se-,

mana, foram os remédios, que
estão chegando às farmácias
em média 6,3% mais caros. O
sinal vermelho está aceso.

PAGWE SEU IPTU EM COTA ÚNICA ATé 10 DE ABRIL.
VOCÊ Gl\NHA DESOONTOS E A C!DJI.oE FODA SAI GAI'IÍ:�ANDO

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

Informações 0800 643 3210
ou procure o Setos de PmlElcolo da Prefeitura.

Acesse seu carnê pelo site www.jaraguadosul.sc.gov.br
! I� PREFEITURA,
_�__ .," JARAGUADOSUL
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Vereador perde briga na Justiça
SENTENÇA Juíza

Candida Brugnoli
entendeu que, ao votar

favorável à formação
das comissões, Pedri
concordou com o ato

.

Verônica· Lemus

A juíza Candida Brugnoli negou
1"\0 mandado de segurança im

petrado pelo vereador Jair Pedri

(PSDB) que pedia a anulação da

votação que elegeu os membros
das quatro comissões permanentes
da Câmara de Vereadores de Jara

guá do Sul. Na sentença, publicada
ontem, a juíza também ordenou a

extinção do processo sem resolu

ção do mérito, ou seja, sem julgar
a questão que levou o vereador a
entrar com o mandado. Pedri de
cidiu pela ação contra o presiden
te da Casa, José Ozório .de Ávila
(PSD), por entender que a escolha
dos membros não cumpriu com

o princípio da proporcionalidade,
que concede as vagas nas comis
sões de acordo com o número de

EDUARDO MONTECINO

FILAS' A auxiliar de escritório
Maria da Glória reclama da

espera, mesmo em dias de

pouco movimento

EDUARDO MONTECINO

COMissões Jair Pedri ainda estuda se' irá recorrer da decisão no Tribunal de Justiça do Estado

parlamentares de cada partido.
De acordo com a sentença, a

decisão judicial foi baseada em
dois fatores: ilegitimidade ativa
e falta de interesse processual.
Pelo primeiro princípio, a juíza
entendeu que não cabia ao ve

reador a reclamação em juízo
pela escolha dos membros das

comissões, e sim, que a ação
pedindo a anulação do pleito
deveria partir do partido ou da
bancada do PSDB.

Já pelo segundo princípio,
Candida considerou que Pedri
não apenas participou da eleição
�omo também aprovou as nome

ações, sendo que os três mem-

bras de cada comissão foram
eleitos porunanimidade. Portan

to, de acordo com a sentença, "se
o próprio impetrante concordou

expressamente com o resultado
da eleição, sem qualquer ressalva
ou oposição (sua ou de seu par
tido), não pode agora invocar a

intervenção do Poder Judiciário

para rever um ato para o qual con
correu ativamente".

Questionado sobre a decisão

judicial, Pedri informou que ain
da não teve tempo de ler a sen

tença, m�s disse que respeita o

posicionamento da juíza. Mesmo
assim, o tucano pretende estudar
o documento e "conhecer os ar

gumentos" da magistrada, a fim
de decidir se recorre da decisão
no Tribunal de Justiça do Esta
do. O vereador acredita que sua

participação na votação não torna
automaticamente o pleito legal.
"Continuo achando que não hou
ve proporcionalidade", declarou.

Já o presidente da Casa, José
de Ávila, disse que o resultado fa
vorável à Câmara já era esperado.
"Porque a proporcionalidade foi

respeitada e ele (Pedri) votou de

acordo, não pediu que eu suspen
desse a votação para falar do seu

descontentamento", argumentou.
Segundo Ávila, Pedri teria partici
pado inclusive da elaboração do re
latório que indicava os nomes para

ocupar as vagas nas comissões, fato
que ocorreuantes da votação.

feito Jaime Negherbon, que pre
tende voltar a Florianópolis para
pressionar por uma decisão.

A comunidade pede a aber
tura de outros cartórios para
agilizar e descentralizar o atendi
menta. Cerca de 40 mil pessoas
moram na região sul da cidade,
entre a BaTIa do RioMolha e Rio

Cerro, e aguardam ansiosas pela
abertura de uma escrivania de

paz, que oferece serviço de regis
tro

.

de nascimentos, casamento

e óbito. "Temos dificuldade de ir
até o Centro e esperar na fila por
um reconhecimento de firma, ou
tro diaperdi quase duashoraspor
uma coisa simples. A reclamação
é geral aqui no bairro", conta o

revezam. Desde que assumiu o

estabelecimento, em fevereiro de

2010, o tabelião Carlos Griesbach
se dedica a colocar a mais nova

tecnologia a serviço dos jaragua
enses. "Existe muita procura, mas

morador da Barra do Rio Cerro,
Oldemar Bonatti, de 52 anos.

A auxiliar administrativa,
Maria da Glória Coelho, de 48
anos, enfrenta filas frequente
mente no cartório. "Os aten

dentes são muito gentis e pre-
. parados, mas a procura é muito

grande por ser o único cartório
da cidade", lamenta,

Lentidão
de acordo com a assessoria

de imprensa do Tribunal de Jus
tiça, o pedido de Jaraguá do Sul

chegou a.o órgão somente no ano
passado. Este ano, a comissão
de desembargadores deu par�-

Tabelionato procura agilizar atendimento

Atendimento

Sem previsão de mais cartórios em Jaraguá do Sul

nossos clientes entram e saem rá

pido. Por causa da sazonalidade,
é dificil estimar um tempomédio,
mas o máximo de espera é de 12

minutos", explicou o tabelião. No
balcão de informações, a placa

cer favorável à abertura de um

cartório de imóveis, um tabelio
nato de notas e protesto e uma

escrivania de-paz. Agora falta a

votação pelo Pleno do TJ, quan
do todos os desembargadores se

manifestam,' mas não há uma

data prevista para a apreciação.
Depois que passar pelo TJ,

a proposta deve seguir para
aprovação na Assembleia Le

gislativa. O passo seguinte é a

publicação de edital de concor

rência, para que os interessados

passem por uma seleção. Para
concorrer, o candidato a titular
de cartório dev€ ser bacharel em
Direito ou ter trabalhado por
mais de dez anos em cartório.

A abertura de novos cartórios
em Jaraguá do Sul está longe de
ser uma realidade, O pedido for
mal chegou ao Tribunal de Jus

tiça, em Florianópolis, em 2012,
mas não há previsão para con

cretizar o pedido da população,
por duas novas estruturas.

Atualmente, a população ja
raguaense de 143mil pessoas tem
à disposição um tabelionato de
notas e dois cartórios de registro
de imóveis,'mesma quantidade
de estabelecimentos que atuam,
em Guaramirim, que tem 35 mil
habitantes. "Desde 2005, no meu

primeiro mandato como verea

dor, já lutamos' para abrir mais

cartórios", confirmou o vice-pre-

A estrutura do Tabelionato
de Notas e Protestos de Jaraguá
do Sul, na Rua Procópio Gomes
de Oliveira, no Centro, conta

.

com 12 guichês de atendimento,
onde cerca de 30 funcionários se

indica que o prazo para entrega
da 'escritura de compra e vendá
é de dois dias. "Este é um dos
processos mais complexos, e a lei
determina que seja respeitado o

limite de 30 dias".
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INíCIO
Bruno Leite Martins

(E) e Dionatan
Viana de Jesus se

beneficiaram do

projeto, cursando
aulas de canto e

violão e hoje formam
uma dupla sertaneja

Incentivando
.

.

Talentos·oferece
bolsas de estudo
OPORTUNIDADE Inscrições ficam abertas

até amanhã. Serão contempladas 200
bolsas com valores entre R$ 40 e R$ 80

Oprograma "Incentivando Talentos",
da Fundação Cultural de Jaraguá do

Sul, está com inscrições abertas até ama
nhã. O edital contemplará 200 alunos
com bolsas de estudos nos valores de R$
40 a R$ 80, em cursos de cinema, mú
sica, teatro, artes plásticas, dança e ca

poeira, em escolas de artes da cidade. As
aulas iniciam ainda este mês e seguem
até dezembro.

Até ontem, foram recebidas apenas
93 inscrições. Na avaliação da respon-
sável pelo programa, Valdívia Moreira, a Aulas
procura está menor em relação a 2012. As escoias que receberão os alunos
No ano passado, quando eram oferecidas bolsistas ainda não foram divulgadas,
cem bolsas de estudo, a lista de espera pois somente nove entidades entrega
chegava a 150 pessoas. Para atender a .

ram toda a documentação. O dinheiro
essa demanda, o número de vagas do- que pagará as bolsas é repassado ·pela
brou neste ano, mas ainda restam 107 Prefeitura Municipal de Jaraguá do
·vagas. "É importante não deixar para a Sul, à Fundação' Cultural. Conforme o

última hora, porque pode faltar algum edital do programa, as entidades ca

documento e talvez não dê tempo de dastradas devem apresentar notas fis
consegui-los em um dia", alertou Morei- cais, junto de relatórios de frequência e

ra. A área com o maior número de inseri- desempenho dos alunos, para receber a
tos é a música.

.

verba mensalmente.
O principal objetivo do Incentivando Em 2012, foram pagas cem bolsas de

Talentos é oportunizar o estudo às pes- estudos, no valor de R$ 60, durante nove
soas que já têm interesse em determi- meses. Segundo a responsável pelo pro
nada área artística. Como é um projeto grama, neste ano, caso sejam contempla
cultural, um critério para conseguir a das 200 bolsas de R$ 80, por exemplo,
aprovação da Comissão Especial de Ava- serão investidos R$ 16 mil ao mês - o

liação é a habilidade e o conhecimento que representa, aproximadamente, R$
do candidato sobre a modalidade que 140mil no ano. Desde 2009, foram aten

deseja aprender. Contudo, isso não im- didos 290 alunos.
pede que os talentos ainda não revelados
se inscrevam. Outro critério' é a renda

familiar, que será analisada por um as

sistente social.
O jovem músico Bruno LeiteMartins,

de 17 anos, aprendeu os primeiros acor

,
des no violão com o pai. Em 2010, ele
se inscreveu pela primeira vez no pro

jeto e aproveitou a bolsa por mais dois

Bárbara Elice anos consecutivos. Nesse tempo, Bruno
conheceu Dionatan Viana de Jesus, que
também se inscreveu no edital e fez aulas
de canto. "O projeto ajuda o lado finan

ceiro, porque paga uma porcentagem da

mensalidade, e também abre portas pra
quem começou há pouco tempo", disse
Bruno. A dupla surgiu com apresenta
ções em eventos municipais, mas já teve

na agenda shows em locais como Lon

don Pub e Upper Floor. Após duas mú
sicas gravadas, Bruno e Dionatan agora

planejam um videoclipe.

Mudanças
No edital de 2013, foram feitas três

mudanças. O número'de vagas ofertadas
aumentou de 100 para 200; o valor da

bolsa, que antes era de R$ 60, varia entre
R$ 40 e R$ 80; e não há mais limite de
idade para participar.

DNULGAÇÃO

A ficha de inscrição está disponível no site cultura.jaraguadosul.com.
br, e deve ser entregue na sede da fundação, junto dos documentos pesso
ais, até as 16h30'do dia 4 de abril. A Fundação Cultural está localizada na
Avenida Getúlio Vargas, 405, no Centro.

Documentos exigidos
• Ficha de inscrição preenchida e assinada
• Cópia dos comprovantes de renda familiar. Caso o profissional for
autônomo, o modelo de declaração está anexo ao edital
• Comprovante de residência
• Atestado de matrícula escolar, no caso de estudantes
• Fotocópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento
• Certidão de nascimento ou RG das pessoas que moram na casa

• Termo de compromisso (anexo III do edital)

Dentro daDança
Alunos preparammontagem

O projeto Dentro da Dança IV rei
niciou suas aulas no dia 18 de fevereiro
com muitas atividades agendadas para
este semestre.

Um dos destaques é a remontagem
do espetáculo "A caixa de brinquedos"
no dia 18 de maio, no Grande Teatro,
em comemoração aos dez anos da

inauguração do Centro Cultural.
Neste período os alunos já partici

param de aulas teóricas de balé clás

sico, dança contemporânea � danças
urbanas. Lisa Jaworski, coordenadora
do projeto, informa outras atividades
em andamento ou previstas: partici
pação dos professores em cursos de

capacitação profissional; pesquisas de

campo sobre o tema do espetáculo "A

Casa" com alunos e familiares; partici
pação na programação especial do Dia
Internacional da Dança (29 de abril) a

convite do Movimento Dança Jaraguá,
participação no Festival de Dança de
Rio do Sul em maio de 2013; monta

gem do espetáculo "A Casa" em home

nagelV ao centenário de Vinícius de

Moraes, - com apresentações agenda
das nos dias 12 e 13 de julho; gravação
da Cia. Dentro da Dança para envio à

seleção dos Palcos Abertos do Festival
de Dança de Joinville.

Segundo Lisa, depois das matrícu
las de novos alunos (que passaram nas

audições de 2012 e estavam ria lista de

espera), novas audições já estão pro
gramadas para agosto.
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Faz 15 anos que as conheci. Elas me
assombram desde sempre, talvez de

outras vidas. Nunca mais passei por lá, nunca
mais tive aquele sensação. A ponte pênsil e
seus balanços incessantes, o medo amarrado
em nós mudos. O rio abaixo à espera das

quedas gratuitas. Acima, o vai e vem das
tábuas que fingemse soltarem entre um e

outro passante. A arquitetura de uma bela

ponte pênsil. Como elas foram feitas? Alguém
que estiver lendo deve saber. Escreva-me
contando. Ou quem sabe não importa, para
que saber? Deixe-as como estão.

Éramos dois recém-chegados em Jaraguá
do Sul. Solitários em nossos anseios.unidos
pelas longas conversas, pelas afinidades, pelos
planos, pelas incertezas. Naquele domingo
decidimos almoçar juntos na casa dele. Teria

frango, arroz, maionese. Faz tempo, não
lembro direito, tudo indica que eu deveria
levar a maionese. Não tinha carro, nem ele.
"Fica bem pertinho se você vir pela ponte, em
minutos estará aqui." Ponte JacobAlfredo
Emmendoerfer, aquela que liga os bairros

Baependi e Centro. Parada, com o prato
coberto (será que era maionese?), paralisei.
Eramuito longa, lembro-me de pensar que
não conseguiria. Estava quente. Umamulher
vinha de bicicleta e agradeci por não estar
atravessando naquela hora.Admirei-a pela
proeza quando passou pormim. Fiquei
parada-um longo tempo, sem coragem de
atravessar. Se desistisse, o outro caminho
seria longo e levaria mais de meia hora para
chegar. A coragem veio de algum lugar e me
arrastou. Olhei bem antes para os dois lados
da ponte, não vinha ninguém. O medo é <'

patético quando nos cobre com uma capa de
ilusão. Eu estava com a capa!

'

O planejamento era o seguinte: passar com

Ponte pênsil do Baependi
Cheguei ao destino. Estava exausta.
Almoçamos. Senti quando meu amigo foi
embora de Jaraguá do Sul, mas conversamos
até hoje. Ninguém nunca soube disso.

Ninguém sabe do meu medo de pontesdessa
natureza. Esses dias, vendo a foto e lendo a

entrevista das pontes no jornal, o filme antigo
voltou à mente. Tempos depois comprei
um carro, ele uma moto. A ponte morreu
na lembrança. Um mosaico de água, paus e

cordas no esquecimento. Praticar arvorismo?
Jamais! Eu desfaleceria lá em cima. Não

quero que sejam destruídas. Isso nunca! São

belas, carregam o passado nas costas. Será
que a ponte do Baependi, naquele dia, me
notou? Sem chance, para ela sou quase nada.

as pernas abertas, segurar com uma das
mãos a corda e com a outra mão, o prato.
Quando estivesse nomeio balançaria demais
e a ponte cederia; arrebentaria de algum
lado me arrastando junto, o prato cairia
rio abaixo e eu seguiria agarrada às cordas,
em queda livre, gritando pelos ares.M, era
como se a ponte não mais escondesse que
me aterrorizava: o silêncio do desafio entre
nós duas, numa bela manhã de domingo, era
gritante. Meu amigo me esperava: o almoço,
o frango, a fome. Numa eternidade incontida
e feroz cheguei ao outro lado. Tremendo,
cansada, suada, mãos sujas, coração saindo
pela boca, às vias de um infarto. Ninguém
atrapalhou. Náuseas, vertigem, boca seca.

Em nenhum momento olhei para baixo,
ou para os lados, olhar sempre firme para
frente, foco, concentração, o prato (de
maionese?) atrapalhoumuito. Caminhei
devagar, se corresse o balanço me derrotaria,
poderia sermortal, no meu caso, claro!

"
o medo é patético quando nos

cobre com uma capa de ilusão.

Eu estava com a capa!

Clique animal

LINDOS FILHOTINHOS PARA ADOÇÃO Filhotes foram
abandonados e estão sendo cuidados por voluntártos da

Ajapra. Para adotá-los, o contato é: irmaquinas@ibest.com.br
ou ajapra@ajapra.org.br

DOA-SE SULINHO Retirado de maus tratos pelos voluntários
da Ajapra, está castrado, vacinado e vermifugado. Contato:
com Mathusa 9245-4419 ou mathusa1@hotmail,com

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br· ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da A)apra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

jq fJshjl t. J il.l
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Angelina Martina
Adriano Machado
Beartiz Glatz

Carlos G, de Oliveira
Eduardo Arei Stinghen
Eter Fenner

Filomena do Carmo Leal
Gabriella Eduarda Bonatti
Gean Depine
Geane Glatz

Gilberto Gadotti

Henrique Homering
lIário Holler
Karen Mathias Borchardt
Irene W. Wagernowsky
Jamil Jaques
Jovita Alves Mueller
Jurlini Lescowicz
Karin M. Borchardt
Kleiton Raul de Farias

Luis Carlos Molon

Marcos Alfredo Schütz
Mario Soares
Marli Mathias -

Michele Drews
Miriam Dias

Mirian Vieira

Pricila Schneider
Ruth Sipert
Sandra S. de Souza

Suelen Kammer Jacomini

Sigfried Wudtke
Maike Ribeiro

• Alec Baldwin - Ator
• Amanda Bynes - Atriz
• Sebastian Bach -'Músico
• Leona Lewis - Cantora
� Eddie Murphy - Ator
• Maurício Mattar - Ator

Curiosidade
3 de abril...

... é o 930 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 272 para acabar
o ano. É Dia de São

Ricardo, Dia do Atuário
e Dia do Desporto
Comunitário.

1862 - É publicado o

livro Os Miseráveis do
escritor francês Victor

Hugo.
1990 - O Congresso

Nacional aprova-o Plano
Collor após oito dias.

Fonte:Wikipedia
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• Elijane Jung

.....V
Maternidade, sua linda!
Mande a espoletice, a pérola do seu filho (irmão, sobrinho, afilhado ... ) para o

email universotpm@ocorreiodopovo.com.br.

Eu sei que algumas pessoas não enviam fotos dos seus filhos e suas histo

rinhas, por que eles ainda são bebezinhos e não falam nem tem histórias pra
contar. Mas eu acho que toda criança, inclusive bebezinhos, têm história sim.

E pra provar, tá aqui a Janine Liara Campregher, uma pequenininha tão fofa e

com olhos tão grandesoeoazmsOOque"]ircoiiúüIi"Inült�OcolSaoo"E"at{(fâ"i)raoprever000
o trabalhão e as histórias que os pais Linda Mara e Daniel Campregher terão
pela frente. Como disse a mamãe coruja: "Ela é aminha princesa mais linda do
mundo". E é mesmo, lindaMara!

•

Dica de ouro

Desejo da semana
Meu desejo da semana é um cafofo cheinho de

estilo, igual esse aqui ó. Uma cama suspensa pra
ser colocada em qualquer lugar, inclusive em áreas
externas. Só pra ficar jogada lendo um livro, ou fo
focando "cazamigas", ou tirar aquele cochilo gosto
so. Sem contar no toquezinho diferente e charrnoso

que vai dar no ambiente. Ai, ai ...

Eu não sei vocês, mas mesmo tendo uma caixa orga
nizadora de bijuterias, minhas correntes, colares e pulsei
ras se embolam o tempo todo e pra desembolar, só sen
do muito paciente ou arrebentando tudo. Mas facilitou
muito aminhavida descobrir que posso cuidar disso com

J simples canudinhos: Basta passar a corrente por ele e fe
char o colar. Além de não dar nó, ainda dá pra organizar
por cores e dobrar o canudo! Bom, né?

Shakira é diva,
né? Pode falar! E tá

aqui uma mostra
do que fazer nos

dias de frio pra não
deixar os vestidos
abandonados no

guarda-roupa:
casaco sobre ele! É
bom tomar cuidado

coin os tecidos e

caimento, além das
cores. A cantora

ficou elegante num
/

vestido com barra

plissada e o casaco

acompanhando com.
franjas na bainha.

Tá lindo, chica!

Fergie tem voz

potente e estilo

próprio. Só que, ao
contrário da Shakira,

deslizou bonito no
look vestido + casaco.

Primeiro pelas cores
apagadas, que ela

tentou consertar com

a chutch pink (e deu
errado). Segundo pela

textura gritante do
casaco em contraste

coniàleveza do
vestido (em cores

escuras até cairia bem .

essa mistura). Por
último, pelo cabelo
acabadinho! Tenso!

T

e universotpm@ocorreiodopovoocomobr

OCPII
www.ocponline.eom.br

Coisasda vida
No próximo

sábado, minha
mãe faria aniver
sário se ainda es

tivesse por aqui.
Seriam 71 anos

o

e vocês podem
me achar chata
vindo aqui, todo.
ano, falar dessas
datas. Me perdoem, mas mais uma vez vou ser chata. Sa
bem por quê? Por que, infelizmente tenho visto vários

amigos e conhecidos do meu Facebook sofrendo essas

perdas e me solidarizo com todos eles. E muitas vezes,

quero escrever algo, algum consolo, mas daí eu paro e me

dou conta que não há consolo. É preciso deixar o tempo
passar. Embora seja bom ler e ouvir palavras de carinho,
é o tempo que se encarrega de diminuir a dor e aumentar
a saudade. E não há nada a fazer. Simples? Complicado!

00

\

Cumprimente
um estranho

�oie.

Coisas da internet (Via Facebook)
-----------�-

I' I
I Na hora de sai,' de casa a gente I
I reclama que não tem roupa.«: I

I \
I
I
'I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-------,----_ .....

Mas na hora depassar
elas brotam...

Alguém me explica isso!!!
I
I
I
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Bom dial
Bom dia, amigos! Hoje é

quarta-feira, dia 3 de abril. Va
mos começar. um novo e mara

vilhoso dia, aproveitar a tempe
ratura bacana e realizar bons e

divertidos encontros com os ami

gos. Não tem remédio melhor
contra o estresse! Vamos que
vamos à coluna, mas antes, uma
frase bem legal de Jennifer Anis
ton: "Eu adoro amente humana,
as emoções humanas, o ser hu
mano. Nós somos fascinantes".

3370-3242

Feijoada
Dia 20 de abril, um grupo

de amigos de Jaraguá vai movi
mentar uma mega feijoada em

prol do Juventus, á Feijojuve,
A cozinha ficará por conta da

equipe de Sérgio Lazzaris, Tato
Branco e amigos. O convite está
à venda por R$ 30.

Sambô
. O Sambô, grupo de samba pop

qúe vem arrastando milhares de
tas por onde passa, pode aportar
em Jaraguá do Sul, na 12a Feijoa
da do Moa. Volto ao assunto.'

FEIJAODA A minha amiga Márcia Alberton aproveitou a estada no

México e ensinou aos gringos, os dotes da culinária brasileira

LINDA
Érica
Marques
nos

embalas
.

da Epic

Imperdível!

Moa Gonçalves

Quem já está em nossa terrinha,
depois de viagem aos Estados
Unidos, são os amigos Eduardo

Fogaça e sua Rafaela. Na

bagagem mil e uma novidades.

• • •

TániaZoz, que comemora

31 anos como secretária do

gabinete da Prefeitura de
Schroeder, foi uma darling com

o colunista ontem. Aliás, como
sempre o faz.

• • •

Meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai

para meu professor particular
de inglês, Hobert Uber. Ele
também acompanha a coluna
todos os dias. Valeu, brother!

Aquele abraço!

f·
KAY�ÓS
H O T E l

Dia 13 de abril vai rolar na Epic a festa do ano, com

a participação do Dazaranha, um dos maiores grupos de

pop rock do Sul do Brasil. Ó evento marcará os 20 anos

de sucesso da banda. Agendem, por favor!

Osvaldo Jurck
.

Ontem perguntei ao Prefeito de Schroeder, Osvaldo
Jurck, se a reeleição está em seus planos para 2016 .

Simpático e espirituoso, como sempre, foi curto e gros
so: "Moa, fui eleito para administrar a Prefeitura por'
quatro anos!" Para quem não sabe, Jurck comandou o

paço municipalde 2000 a 2004 e não tentou a reelei

ção. Homem de palavra!

\
"

Soparaelas
O encontro de gente bonita com champagne, que este

colunista vai realizar dia 15 de maio, na Epic, já é sucesso
.

total. O motim, que era para ser uma simples demons

tração social, virou it e o frege, já na sua 6a edição, "está
assim" de novidades. Além da champagne e das comidi

nhas, a noitada contará com apresentação de Pole Dance
e a presença do projeto Phase. Anote!

FOTOS MAVIUCIO HERMANN

PRESENÇA Joelma Cani e Carine
Marcatto também conferiram o

Happy Hour da AMA

Camisa futsal
Quer ganhar a nova camisa oficial do CSM

.

Futsal? Continue enviando e-mail para moa@
moagoncalves.com.br e diga quando e quehoras
será o jogo contra o Krona, valendo pela liga na
cional. O sorteio será dia 15 de abril.

Mania--
Importantes de A a Z da nossa terrinha estão

adotando o squash como o esporte favorito. O es

tacionamento da Epic está recheado de carrões

dos bem nascidos.

Buenas
O meu amigo Adolar' de Souza está contan

do nos dedos os dias para a inauguração da sua

casa de eventos, Espaço Buena, no dia 10 de abril.
. Quem quiser conferir o espaço com antecedência,
dos dias 9 a 12 de abril a casa permanecerá aberta
à visitação em horário comercial.

U·,I.
Um casalzinho de nosso high anda contan

do para os mais íntimos que eles estão prestes
a reatar. A dupla está há quase um ano sepa
rada. Não posso contar, 'gen-tem', mas mesmo
assim, vamos torcer!

VARIED.ADES
QUARTA-FEIRA,3 DE ABRIL DE 2013

"
Muitas vezes, perdemos a possibilidade
de felicidade de tanto nos prepararmos

para recebê-Ia. Por que então não

agarrá-Ia toda de uma vez?

Jane Austen

Enéas
Hoje à noite, o excelente cantor Enéas

Raasch movimenta o descolado Restau

rante Villa.Vale conferir!

Lua di Pano
Meninas, nesta semana não se esqueçam de dar

uma passadinha na Lua Di Pano Boutique. Com

certeza seu dia será muito mais lucrativo, pois a loja
está de aniversário e traz descontos e novidades de
sobra. Está contado!

Notícia!
'Gen-tem', vocês não podem perder a Revista Nos

.sa deste mês!! A matéria de capa está imperdível! O
tema da mega matéria é o ex-deputado federal e mé
dico, . Vicente Caropreso. Como sempre, a jornalista
Priscilla Pereira caprichou! O máximo!

TECONTEJ
.. No mês de abril não haverá feriado. Dia'
21 cai no domingo. Contado!

.. Quem esqueceu ainda está em tempo
de se desculpar: o empresário Mauro
Bramorski foi o aniversariante mais

festejado de Massaranduba, ontem.
Timtim pra você.

-

• Uma empresária querida da urbe está

"cirurgiando" e recebendo os cuidados da
mami. Começou a semana com medidas
novas. Fez uma lipo, que levou embora

aquelas gordurinhas indesejáveis. Tá linda!

• Para quem gosta do Serginho
-Groismarn, ele.ficará até 2015 na Globo, ou

.

seja, o programa Altas Horas vai comandar
as madrugadas por rnais dois anos!

• Boa quârta-feira e cuidado,
você está sendo filmado.

• Com essa, fui!

• � � J , I i I • I , , , 5 J i í 10111111 ti. I

BALADA Dane Mass nos
corredores da Upper Floor

r

j

!
I

i
i

I
f
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Tirinhas Sudoku

Piadas

Família Ingrata
Amulher havia se casado com o maior preguiçoso existente na face da

terra.

'Depois de anos seguidos vendo-o sentado no sofá, tomando cerveja e

vendo televisão o dia inteiro, ela não aguenta mais e começa a chorar.
- O que foi? Por que essa choradeira? - pergunta o marido.

,

- Oh, Osvaldo, eu estou com tanta vergonha!
- Vergonha de quê?
- Estamos casados há mais de três anos e é o meu pai que paga o

nosso aluguel, minha mãe que nos dá o que comer, minha irmã que paga
o nosso plano de saúde ... Que vergonha! Que vergonha!

E o marido:
- É pra ter vergonha mesmo! Em três anos, aquele imprestável do

seu irmão nunca nos deu nem um centavo!

Ciriema
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: Hetalhação - Legendado. -

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

ARCOPLEX3
• 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

JOINVILLE Os Croods
Em plena era pré

'histórica, escondidos na
maior parte do tempo
dentro de uma caverna,
vivem os Croods, uma
família liderada por um

pai que morre de medo
do mundo exterior.
Só que grandes
transformações estão
para acontecer, pois a

adolescente Eep acaba
conhecendo o também
jovem Guy e ele vai

apresentar um incrível
mundo novo, para o

desespero do paizão
protetor. A partir
,de 3 anos.

• GNC MUELLER
• G.I Joe: Retaliação (3D) - 19:40 - DUB
• G.I. Joe: Retaliação (3D) - 22:10 - LEG
• Os Croods (3D) - 13:00, 15:15, 17:30 - DUB

• Os Croods - 14:00, 16:00 - DUB
• Vai Que dá Certo - 18:00, 20:00, 21 :50 - NAC

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

• GNCGARTEN

·Jack - o Caçadorde Gigantes (3D) -15:15,19:40 - DUB
• Jack - o Caçador de Gigantes (3U) - 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 Joe: Retaliação - 18:45, 21'15 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes - 13:40, 16:15 - DUB
• G.I. Joe: Retaliação (3D) - 13:50, 16:30 - DUB

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

QUARTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2013
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PREVISAO DO TEMPO
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo instável
o tempo permanece instável, com
previsão de chuvamais persistente
e maiores acumuladosno Litoral.
Nas demais regiões ocorrem
aberturas de sol e pancadas de
chuvamal distribuídas e não

se descarta a possibilidade de
temporal isolado devido à

formação de urna frente fria no RS.

- .. �
Ensolarado

• AMANHÃ
�MíN: 18°C

MÁX: 28°C
Parcialmente
Nublado

w �"
� �

18°C6
," I�siãvel

SEXTA

126°C
MíN: WC
MÁX:,28oe

Nublado

LUAS �• MINGUANTE 3/4 J �,
Chuvoso

• NOVA 10/4 SABADO _k• CRESCENTE 18/4 MíN: 13°C
CHEIA 2514 MÁX: 27°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Febre infecciosa que atinge,os animais / As iniciais

do ator egípcio Sharif, de "Doutor Jivago"
2. Nata que se condensa na superfície do leite quente
/ Uma ciência como a matemática

3. Nome comercial de uma fibra sintética indeformá

vel, de fácil lavagem e secagem / Sigla da nossa

força aérea
.

4. (Fig,) Traiçoeiro, hábil com ardis
5. Adesivo no verso dos selos / Sigla do Pará
6. O fruto estragado por verme, inseto etc,
7. Ingrediente da queijadinha / (Gir,) Esconderijo de

marginais
8. Lei de Diretrizes Orçamentárias / O meio da ... broca

, 9. Extremo Oriente / Cruzeiro Esporte Clube / As ini
ciais do músico paulista Teixeira, de "Romaria"

10. Nascido em Leopoldina ou São João Dei Rei
11. A cidade japonesa destruída pela segunda bomba

atômica (1945)
12. Verter constantemente (um lIquido)! Disc Jockey.

10

13. Agua em estado sólido / Colocar sobre,

VERTICAIS
1. Ação Católica Operária / (Ingl.) Limpo
2. (Pop,) Confusão; tumulto / Autarquia Municipal de 13

Ensino
3. (BoI.) Que tem a inserção sobre o receptáculo / O

símbolo de miligal, unidade de aceleração usada
em prospecção geológica

'

4. Que não se deixa atravessar pela luz / Azyl esver
deado

5. (Matem,) Uma função trigonométrica / Retesada,
estirada

,6. O fim do.. clímax / Mensagem eletrônica, geral
mente indesejada, enviada para muitos endereços
eletrônicos ao mesmo tempo / O estado das praias
de Jericoacará fi Canoa Quebrada

7. Amolador / As iniciais do maestro Karabtchevski
8. Sigla da organização que tem por objetivo manter a

segurança da área do Atlãntico Norte / Acontecido
por acaso

'

9. O sentido do gosto, do paladar / Elemento de com

posição: oito / Abreviatura de júnior,

11
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Cassiano e Duque reconhecem a filha de Dom Rafael.

Ciro cede seu quarto para Isabel. Dom Rafael sente sauda

des da filha. Cristal beija Cassiano. Cristal avisa a Cassiano

e Duque que tentará ajudá-los a voltar para o Brasil. Alberto.

reclama com Ester por sua ausência de casa. Cassiano liga
para Chico e avisa que está voltando para a Vila dos Ventos.

Bibiana sofre ao perceber que Donato rejeita Hélio. Donato

propõe sociedade a Juliano. Rodrigo, Ciro e Amadeu ficam

surpresos aos descobrir que Isabel é tenente da aeronáu
tica. Cristal avisa a Cassiano e Duque que conseguiu que

eles embarcassem em um navio mercante para o Brasil.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Juliana faz as pazes com Nando e volta para a casa

de Felipe. Olívia revela para Charlõ que Dominguinhos não

gostou de vê-la beijar Nenê. Isadora combina com Ronal

do de testar Carolina. Nando conta para Jufiana que Felipe
gosta de Roberta. Charlõ afirma a Nenê que o ajudará se

ele também ajudá-Ia. Carolina discute com Ronaldo e Fe

lipe fica furioso. Kiko conversa com Ronaldo sobre o plano
de Lucilene. Charlõ e Roberta trabalham juntas, Vânia tem
uma ideia para' ajudar Nando a voltar a ser modelo. Kiko

arma para cima dos publicitários. Juliana procura Roberta.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Theo fica abalado com a possível gravidez de Érica.

Mustafá questiona Russo sobre Morena. Waleska fala para

Almir sobre as meninas traficadas. Russo promete se vingar
de Mustafá. Érica confirma a gravidez e Theo fica apreensi
vo. Zyah mente para não levar os turistas ao restaurante

de Cyla. Márcia conta para Julinha que Érica está grávida.
Carlos comunica a Leonor que sairá de casa depois do ca

samento de Aída. Um policial avisa a Ricardo que Wanda

. chegou ao hotel onde, Lívia está. Lurdinha avisa a Delzuite

que ela e Aisha farão um teste de DNA. Theo revela para

Flor do Caribe

Cristal promete ajudar Cassiano a voltar ao Brasil
Amaralina (Sthefany Brito) surgiu na vida de Cassiano

(Henri Castelli) e Duque (Jean Pierre Noher) como uma

aliada de peso. Ao levar a dupla à boate onde Cristal (Moro
Anghileri) se apresenfa, ela os coloca, novamente, frente a

frente com a filha de Dom Rafael (Cesar Troncoso), que vai

Helõ que Lívia guarda seringas em sua bolsa.
_/'

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Maria Joaquina conta que foi ideia de Jorge Cavalieri.

Miguel conta a Alberto o que Jorge e Maria Joaquina fize

ram. Alberto repreende Jorge e o proíbe de ir à festa. Miguel
vai à casa de Cirilo e entrega a ele carta escrita por Maria

Joaquina pedindo desculpas. Germano vai à escola se des

pedir de Mário, pois vai viajar. Natália está em casa, sente

dores fortes e desmaia. Germano conversa com Helena, diz

que Natália não está bem da saúde. Germano se despede
de Mário e pede para o filho cuidar de Natália enquanto es

tiver fora. Rabito corre até a escola e começa a latir. Mário

decide ir em casa ver se está tudo bem. Ao chegar, ele en:
contra Natália sentindo dores fortes. Anoitece e o mal estar

de Natália piora. Mário telefona para Dr o Miguel, mas Maria
Joaquina está ouvindo música com fones de ouvido e não

escuta. Mário tenta ajudar Natália como pode.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Taís enfrenta Norberto e Fabiana fica pasma com a tor

tura do vilão. Abigail insiste em acusar Eduardo pelo rapto'
da neta e Isabel expulsa sua mãe de casa. Cremilda briga
com Osório, que, finge ter sido espancado pelo irmão gê
meo. A trambiqueira decide cuidar do dono-da pastelaria e

Violeta impõe que seu paí não saia de casa. Catarina acre

dita estar senao punida e teme pela vida de André e Lucas.

Celina fica preocupada com a modelo e a convida para mo

rar em sua casa. Contrariando Eduardo, Isabel decide ir ao

enterro de Danilo. Norberto resolve mostrar as imagens de
Taís presa e usa o blog da adolescente para a exibição em

tempo real. Catarina nega o pedido da irmã e pede para

Magno se afastar de Celina. Luiza consola André, os dois se

beijam e Josefina se assusta ao ver o casal. Em busca de

noticiais sobre o caso de Norberto, Diva encontra o blog de

Taís e vê a menina sendo ameaçada pelo vilão. A periguete
ri e Dóris repreende a irmã. Eduardo e Isabel temem pela
vida de Taís. Arthur tenta assediar Norma, que ameaça ba

ter no patrão.A empregada escapa graças à visita de Lígia,
que pede ajuda ao ex-marido para encontrar Norberto.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Público questiona e

Gloria Perez justifica
o reencontro de Theo (Rodrigo Lombar

di) e Morena (Nanda Costa) na Igreja de São

Jorge, na calada da noite, gerou vários ques
tionamentos nas redes sociais. "Por que a igre
ja estaria aberta àquele horário?", pergunta
ram fãs de Salve Jorge. No Twitter, a autora

da novela, Gloria Perez, explicou: "O padre
que toma conta dela mirou-se no exemplo das

igrejas evangélicas, sempre abertas para aco

lher quem precisa entrar lá. E resolveu adotar

o costume.", publicou ela.

Sharon Stone brilha
em festa em se

Sharon Stone esteve no último fim de
semana em Balneário Camboriú. A estre

la de Hollywood prestigiou a FG Celebrity
Party, evento promovido pela construtora

da qual Sharon é a atual garota propagan
da. A festa reuniu cerca de mil pessoas e

muitas celebridades. Sharon Stone, des

lumbrante em um look combarriga de fora
e saia longa de paetês, chegou ao local pelo
tapete vermelho e acompanhada pelo na

morado, o modeloMartin Mica.

tirar a solução da cartola para os foragidos retornarem ao

Brasil. No dia seguinte, ela avisa sobre um navio a caminho

do Brasil atracado por algumas horas no Caribe. É a notícia

que Cassiano tanto aguardava. Será que Cassiano vai conse
guir voltar para o Brasil?

.,...

OI'OSCOpo
A vida é a viagem; a ideia o itinerário. Sem

itinerário não se avança. Victor Hugo

20/3 a 19/4 - Fogo
Dia favorável para mudanças e

transformações na sua vida cotidia

na, doméstiCa e familiar. Se a sua

autoestima está em baixa, capriche
mais no visual! Não se arrisque neste
dia! Com discrição e suavidade, você
poderá conquistar o que mais quer.

_

Cor: preto.'

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

O dia favorece os estudos e o

aprimoramento dos seus conheci
mentos. Há uma inclinação para
dramatizar os fatos e a ver tudo com

mais pessimismo: cuidado! Sua au
toestima pode estar em baixa, mas
nem por isso você deve alimentar
ressentimentos. Cor: laranja.

Gêmeos
21/5 a20/6 -Ar .

Omomento é ideal para finalizar
o que já não tem funcionalidade em
sua vida, seja na área afetiva ou pro
fissional. Não deixe que abusem da
sua boa-fé nos negócios. Nos assun
tos do coração, há possibilidade de

reprimir os seus sentimentos. Cor:

azul-claro.

rJIlCâncer
.

.. 21/6a21/7-Água ,

Hoje, suas necessidades afetivas
"

•

podem bater de frente com os inte-

resses materiais. Cuidado com o cli
ma de competição que pode se ins
talar no ambiente de trabalho. Vale
intensificar' os contatos com quem
ama, pois um rival não está descar-
tado. Cor: branco.

Leão -

22/7a 22/8 - Fogo
Mudanças profundas às vezes

são necessárias e elas podem afetar
a sua vida profissional. Não resista,
tente aperfeiçoar os seus conheci
mentos. A distância pode se tornar

omaior obstáculo da vida a dois.Al

guns sacrifícios podem ser exigidos.
Cor: amarelo.

IPi Virgem
s..'It 23/8 a 22/9 - Terra
. 'I

,Apaixão de fazer o que gosta será
,

a grande tônica desta quarta-feira, É
o momento de se dedicar a algo que
lhe dê mais prazer. Mas não abuse
da sorte, porém, no que diz respeito
às finanças, Briga ou rompimento
pode marcar sua vida sentimental.

Cor: cinza.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Mudança de casa, cidade ou na
rotina de trabalho pode ser signifi
cativa. Há sinais de conflitos entre
seus interesses e os dos demais.

A família poderá interferir na sua

vida amorosa e não está descarta
do um possível rompimento - te

nha cuidado! Cor: azul.

Escorpião
23/10 a. 21/11 - Água

Você estará mais convincente

que o normal, por isso a comuni

cação será seu maior trunfo. Não
insista, porém, para que as coisas .

sejam feitas do seu jeito ou atrairá
ressentimentos. Problemas emo

cionais serão passageiros, então
evite discussões. Cor: vermelho.

K1 .

.. Sagitário
II.. 22/11 a21/12-Fogo

O dia requer cuidados espe
ciais com relação às finanças, por
isso não corra riscos desnecessá
rios. Tudo o que conseguir será de
vido à sua dedicação ao trabalho.

Lidar com o sentimento de perda
será inevitável, inclusive na área
afetiva. Cor: azul-claro.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

A sua individualidade está em
evidência hoje. Há sinal de muita
sensibilidade aos 'problemas fa

miliares e isso pode alterar o seu

humor. Trabalho ligado ao lazer

protegido. No campo afetivo, há
sinal de rompimento nas relações
mais desgastadas. Cor: branco.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Há possibilidade de se inte

ressar por assuntos que envol-
-

vam mistério, segredo ou sigilo
profissional, dai seu sucesso ao se

dedicar a uma pesquisa. Não tente
apressaro rumo dos acontecimen
tos. No campo afetivo, conflitos
não estão descartados. Cor: azul.

.r;a, Peixes
� 19/2aI9/3-Terra

O dia traz a possibilidade de

mudanças importantes. Você não

vai se contentar com a superficia
lidade dos fatos e situações. Con
vém separar o joio do trigo nas re
lações.No amor, não se deixe levar
pela impulsividade ou poderá se

arrepender. Cor: preto.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

e redacao@ocOlTeiodopovo.com.br

. Um terreno para a

escola estadual
Esteve em Jaraguá, em abril de 1924, o Dr.

Joe Luiz de Martins Collaço, Secretário do In
terior e Justiça, acompanhado do Professor
Orestes Guimarães, inspetor federal das escolas
subvencionadas.

Visitaram terrenos no centro do Distrito

para instalar uma escola estadual, sendo que

próximo à Estação Ferroviária, foi o local ade
quado, segundo a opinião destas autoridades.
'Na ocasião também foi anunciada a professo
ra da escola feminina, a normalista Haydea
Gomes e para a escola masculina o professor
normalista Zanotti. A Escola de Estrada Nova

recebia a nomeação da professora complemen
tarista Margarida Grünwaldt e para o Rio da -.

Luz, o Professor Tyzek.

Anunciando
no jornal

.'

Poucos eram os anúncios rra década
de 1920 no jornal. As empresas e os au

tônomos pouco procuravam este meio de

comunicação para divulgar seu trabalho
e atrair mais clientes. Como os anúncios

eram considerados de grande valor, eram
publicados poucas vezes e, num mesmo

anúncio, ofereciam-se diversos serviços.

ACERVO ARQUNO HISTÓRICO.
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Anúncio do casal Sch,lager sobre as

atividades que exerciam em 1925
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Roma - Prima parte

siglio e quindi evitare i pacchetti
turistici preconfezionati. Molto

meglio dotarsi di una buona guida,
cartacea o anche in carne ed ossa

se si e disposti a pagare qualcosa
in piú, Altro consiglio e di provare
a girovagare un po' senza cartina,
perdendosi nelle viuzze e vicoli del
centro: state pur certi che qualcosa
di interessante troverete!

La bellezza di Roma sta nella

ricchezza; nella ridondanza e

nella varietà di opere, chiese, mo
numenti e musei che offre. Per

uno studioso di storia dell'arte,
deve provocareun turbinio di pia
cere. Dall'arte classica antica, al
medioevo, al rinascimento, al ba
rocco fino ad arrivare al neoclas

sico, possiamo accompagnare dal
vivo l'intera evoluzione dell'arte
occidentale. Prendiamo piazza
Venezia, ad esempio, considera
ta il chilometro zero della città.
Vi possiamo incontrare vestigia
dell'antica Roma (i famosi Fori),
la chiesa di SantaMaria inAraco
eli in stile gotico del XIII secolo,
ii Campidoglio con la piazza pro
gettata da Michelangelo éd iIVit

toriano, monumento imponente
risalente ai primi del Novecento
dedicato a Vittorio Emanuele II,
il primo re dell'ltalia unita.

11licende Italiane.,.

B.ei8_JUlalt�is,
Roma, a cidade eterna, um dos. lugares

mais visitados no mundo inteiro, tanto hoje
como nopassado. Não éfácil escrever sobre
uma cidade quefoijá descrita inúmeras vezes.

A beleza deRoma está na riqueza e

na variedade de obras de arte, museus e
monumentos. Para um estudioso deHistória
daArte deve ser umprazer infinitopoder _

admirar ao vivo tudo isso.NaPraça Veneza,
o marco zero da cidade, se encontram os

Foros da Roma antiga, há a igreja de Sta.
Maria emAracoeli, exemplo de gótico do

.
século 13, apraça do Campigoglio desenhada
porMichelangelo e o Vittoriano, monumento
neoclassico do século 20.Mas tambémpara

quem não estudou muito, Roma transmite
muitas emoções. Entrar no Coliseu, é como dar
umpulo nopassado. Umpôr do sol na terraça
do Pincio, observando todas as tonalidades de
cores dos telhados, é algo mágico.

Roma, la città eterna, caput
mundi, una delle città piú visitate

al mondo, tanto oggi quanto nel

passato. Cosa scrivere su questo
luogo che non sia già stato detto e

ridetto? Non e facile,ma proverô in
quanto romano "de Roma" a pre
sentare lamia città.

Molto spesso il turista che vie
ne da lontano si ferma aRoma solo
un giorno, all'interno di un itinera
rio italiano o anche europeo. Non

voglio biasimare questo comporta
mento, ma non ci si puô vantare di
conoscere Roma in una giornata.
Si possono vedere i monumenti

principali, insieme a frotte di altri

turisti, ma si perdono inevitabil
mente molti dettagli che si fanno

scoprire solo a chi ha un po' piú di
tempo e calma a disposizione.

Recitava "Arrivederci Roma",
una famosa canzone romanesca

degli anni '50: «poi tutto d'un col
po te trovi fontana de Trevi ch'e
tutta pe' te!». Purtroppo ai giorni
nostri e impossibile. Questa fa

mosa fontana non trovamai pace,
sempre gremita in qualsiasi ora
rio. Vi assicuro che contemplar.e
un'opera d'arte (o anche una bel
lezza naturale) da solo o con poca

gente intorno e un'esperienza .

totalmente differente. Primo' con-

I
II-

I
I
I

I
f

Le emozioni che questa città ti
trasmette sono forse piú importan-

. ti rispetto agli stimoli intellettuali
che possono colpire uno studioso.
Una passeggiata nei Fori ti riporta
indietro nel tempo. Chi, entrando
nelColosseo, nonha immaginato le
lotte dei gladiatori con l'imperatore
di turno facendo il segno con il

pollice? TI Pantheon, antico tempio
pagano successivamente consacra

to dalla Chiesa cattolica, ti sbalor
disce, sembra andare contro le le

ggi della fisica: una cupola enorme
con un buco centrale, fatta senza

cemento armato e che sta ancora in

piedi dopo quasi duemila anni! As�
sistere al tramonto dalla terrazza

del Pincio, osservando le sfurnatu
re cangianti delle tegole, ha qual
cosa di magico. Andare in giro in
vespa come Gregory Peck eAudrey
.Hepburn e passare a via Veneto,
davanti ai bar della DolceVita, ti fa
credere di essere un divo ai tempi
del boom economico italiano. An
dare sul colleAventino a spiare nel
buco della serraturadi un portone
dell'Ordine dei Cavalieri di Mal
ta e vedere "er cuppolone" di San
Pietro incorniciato in un vialetto di
rose. Sfido chiunque a trovare in

altre città tale armonia di elementi
architettonici e paesaggistici.

Sobre o autor: Marco Bordoni
Viajador não profissional, sempre gostei de conhecer novos

lugares, as culturas e as tradições ali presentes. Acredito seja
uma maneira para abrir a mente, aprender a respeitar as dife
renças, se enriquecer e até valorizar as próprias raízes.
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Novidades sobre o Kia Sorento 2013
,

FONTE e 23 kgfm de torque a 3.750 rpm.
Já com o propulsor 3.5, gasolina, 6
cilindros em V, 24 válvulas, o So
rento gera 278 cv a 6.300 rpm e

torque de 34,2 kgfm a 5.000 rpm.
Em ambos a transmissão 'é auto

mática de seis marchas.

ICarros

Importado da Coréia do Sul, o
Kia Sorento começou a ser vendi
do no Brasil em 2003. Reestilizado
em 2010, o utilitário esportivo foi

projetado sob supervisão do de

signer alemão Peter Schreyer. Na
mudança, ele ficou mais longo e

mais baixo. Suas medidas são as

seguintes: 4,68 metros de compri
mento, 1,88 metro de largura, 1,71
metro de altura e 2,70 metros de
distância entre-eixos. A capacida
de de carga varia entre- 258 litros
e 2.052 litros.

Itens de série
De série, em todas as configu

rações, o Sorento conta com aber
tura do capô e tampa traseira com

ajuda de amortecedores, acendi
mento automático dos faróis, ar
-condicionado digital com contro

le independente, computador de
bordo com sete funções, freio de
estacionamento com acionamento

por pedal, piloto automático com

controles no volante, toca-CDs com
MP3, bancos de couro, vidros e tra

vas elétricos, rack no teto, faróis de
neblina, destravamento automáti
co das portas em caso de aciden

te, direção hidráulica pro�essiva,
freios ABS e sistema de proteção
contradescarga dabateria

Versões

O Sorento é oferecido nas op
ções de cinco ou sete lugares e

com sistemas de tração 4x2 ou

4x4 full time. Sob o capô, o utilitá
rio traz os motores2.4 e 3.5. Com
o 2;4, gasolina, 4 cilindros em li

nha, 16 válvulas, ele produz 174
cavalos de potência a 6.000 rpm

A vida acontece aqui.
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Marta Rocha 1956: A Miss Brasil dos
,

picapes e suas polegadas amais
dade ou conceitos urbanos como

Web Motors as propostas atuais.
Em 1954 o Brasil foi bem re- Fabricada emmeados de 1955

presentado no concurso Miss até o final de 1956, o veículo de

Universo, nos Estados Unidos. -design arredondado arrebatou
POrém ficou em segundo, lu-' os brasileiros. Alguns dizem que
'gar, Mas veio justamente de lá o apelido veio da cabine larga,'
a homenagem a uma das, mais 'outros que são os para-lamas evi
belas mulheres brasileiras, dentes, ou ainda a combinação
Martha Rocha, em formato de saia e blusa em branco e azul- a
carro cheio de curvas. Agora o cordas olhos damodelo.De qual
detalhe são as polegadas amais quermaneiraa referência debele
do motor que o modelo vem za na época era aMiss Brasil que,
exibindo' há alguns anos. reza a lenda, perdeu o concurso

Conforme apuração do por- pelas medidas generosas de qua
tal Antigo Motors é a picape dril, e a picape é ainda hoje de pa
mais procurada para projetos rar o trânsito para ser admirada,
Hot Rod ou Custam. E já que o assunto é trânsi-

Originalmente a Chevrolet to, para o dono deste exemplar
3100 é um carro de trabalho, cujo que usa o veículo há mais de 10

nome verdadeiro não tem lámui- anos, optar por uma mecânica
to glamour comercial e o apelido moderna e rodar com a pica
veio a calhar (normalmente sem pe ou carro antigo 'no dia-a-dia
o "h" no primeiro nome, diferen- não é algo novo. "Há anos- os

te da homenageada). Trata-se de entusiastas restauram para cole
um carro de mecânica robusta, cionar ou usar. Desses que pre
pouco conforto, resistente para ferem rodar, podem mantê-los

transportar peso e enfrentar es- original, o que fica caro para uso
tradas de terra.Nada de esportivi- constante, ou atualizam suame-

cânica. Eu pertenço ao segundo
grupo", diz o proprietário que'
prefere não se identificar.

Comenta ainda ao Antigo
Motorsque para atender sua

necessidade usou como base
uma Chevrolet SS 10 de 1994.

Bem, na prática, ele vestiu a

caminhonete mais nova com

a carroceria Marta Rocha. "São '

carros que se conversam. Para
falar a 'verdade foram poucas
as adaptações"

Assim, -mudou para um mo

tor Vortec V6, capaz de atingir
190krn/h, câmbio automático,
itens de conforto na cabine, entre
outros. Quanto à estética, para re-

forçar a beleza natural do projeto,
pintl.rra em branco lótus de efeito

porcelanizado e rodas japonesas
com pneus Pirelli de tala larga.

Pouco tempo' depois a GM

parou de importar picapes e

passou a fabricá-las na unida
de de São José dos Campos, a
linha Chevrolet Brasil.
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continuaremos a ter um óti

mo desempenho de vendas
e de opinião com o novo Ce

rato, que apresentamos re

centemente no Salão do Au
tomóvel e com previsão de

comercialização em 2013",
argumenta José Luiz Gandi

ni, presidente da Kia Motors

do Brasil.

j

.'

Kia Cerato fica em 1º lugar em
estudo VOSS da f.D. Power

.FONTE . primeiro lugar no Segmento
de Carro Médio na pesquisa
VOSS Brasil2012 - BrazilVehi
de Ownership Satisfaction

Study. O Kia Cerato, na cate

goria, ficou com 811 pontos,
superando o Toyota Corolla

(808) e oiHyundaí i30 (800).
Divulgado pela primeira

vez em agosto, a versão 2012

Noticias KIA

A J.D. Power and Asso

ciates entregou no dia 12 de
dezembro o troféu de pre
miação ao presidente da Kia

Motors do- Brasil, José Luiz

Gandini, pela performance
do Kia Cerato, que ficou em

do estudo considerou as

respostas de consumidores
brasileiros que adquiriram
automóveis em 2009, 2010

ou2011.

Em Carro Subcompacto,
o primeiro lugar ficou com

o Chevrolet Celta. Chevrolet

e o Nissan Livina superou o

Ronda Fit em Monocabine.

"Estamos muito satisfeitos
com a indicação do Kia Ce
rato ao primeiro lugar do

ranking do segmento Carro

Médio, já que - lançado em

2009 - o nosso sedã conti-

Agile suplantou o Fiat Pun - nua sendo um sucesso de
to em Compacto Superior ·vendas. E tenho certeza que

A j.D, Power and Associates entregou no dia 12 de dezembro o troféu de premiação ao presidente da Kia Motors do Brasil, José LuizGandini

Apartamentos na

Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,

padarias, indústrias,
mercados.

Entrada +

parcelamento
direto + financiamento
bancário + Uso do FGTS

(conforme regras SFH)

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI 14482

Contato A7 8499-4778
acassio@lacasaconstrutora.com.br

VENDO APARTAMENTO
NO RESIDENCIAL PORTO SEGURO

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

churrasqueira e 1 garagem com

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

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

Tr: 8404-6650.

. CONTRATA-SE

PEDREIRO,
SERVENTE E

ZELADORA

CONTATO:
3275-6979

YATIL IMÓVEIS
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3084-0408(47)
(47)

(47)

9655-5663_
91 03-7819 ��
8429-9334contato@dauerimoveis.com.br -

vendas@dauerimoveis.com.br
«a tua paf.at.vta é lâmpada tpU ilumina � meus p(l,j�� e €tu tpU daseia b. meu canúnlicJ-).

. .
-

Saimo« 119:105

(47)

APARTAMENTO NA PLANTA
Exce(eV\te�(oca(iz.ação

2 dormitórios + cozinha + + área de serviço
+ BWC + sacada grill + área de festas +

1 vaga de garagem

=��:'!:1�.�� A partir de
-II .

. 1 R$ 130.000,00
LOTES PR-ONTOS PARA CONSTRUIR
EXCe{eVlte Oportunidade

R$ 10.-000,00 de entrada + saldo financiado
pelo,Programa Minha Casa Minha Vida

Lin a

estar + TV + cozinha + 8WC + área de serviço + garagem para 2
carros + amplo Jardim - Terreno com 425 m2•

R$ 350.000,00

Ref: d196

APTO contendo 2 dorrn + sala + cozinha +

BWC + área de serviço
R$ 133.900,00

Ref: d152

Ref: d137

Terreno com 411 m2_ 100% asfaltado.
Localizado na Rua Bertha Weege

R$-145.000,00.
Ref: d251

VIDEO LOCADORA + LAN HOUSE + CONVENIÊNCIA
R$ 130.000,00

(Aceita carro ou imóvelccmo forma de pagamento)

Ref: d155

APTO em fase de acabamento cf 88m2 c/ 1
suíte + 2 dorm + sala/ cozinha + BWC + dep.

R$ 1-85.000,00

Ref: d180

APTO novo cf 2 dorm + sala + cozinha + copa + APTO novo cf 90m2 - 3 dorm + sala + cozinha + 1 suüte + 2 dorm + cozinha + sala + BWC social
sacada cf churrasqueira + BWC + área de serviço BWC + área de serviço + sacada cf churrasqueira + Lavanderia + garagem f Excelente Acabamento

R$ 137.950,00 R$.140.000,00 R$ 274.900,00

Ref: d128

.li

Casa com 1 dorrri+ cozinha+ sala de TV +

Banheiro social + lavanderia. Terreno com 301mi

R$ 129.000,00
-

Ref: d103

Lindo Apartamento com móveis sob medida cf 2
dorm + sala + cozinha + BWC + área de serviço

R$ 149.000,00

Ref: d236

APTO novo cf 64m2 contendo 2 dorm + sala +

cozinha + BWC + área de serviço
R$ 119.900,00

Ref: d166

Terreno Residencial Ville Dy Lyon
cf336 m2

R$ 98.000,00

I

j

Ref: 0200

APTO cf1 suíte + 1 dorm + sala + cozinha +

BWC :t área de serviço + área festas

R$ 179.500,00

Ref: d195

APTO cl 67m2 - 2 dorm + saia + cozinha + BWC
+ área de serviço + Sacada cf churrasq.

/

R$ 127.900,00

Ref: d252

Casa com 3 dorm + cdzinha + sala de TV + BWC
social + garagem + demais dependências.

R$ 240.000,00

Ref: d121

Sobrado com 3 dormitórios + sala + cozlnha +

demais dependências
R$ 150.000,00

Ref: d125

Casa com 3 dorm + sa a e estar + +

BWC social + área serviço + área de festas,
Aceita financiamento bancário

R$ 164.900,00

Ref: d117

1 suíte + 2 dorm + sala + copa + escritório +

cozinha + forno a lenha + área de festas

R$ 265. 000,00
'

Ref: d139

Terreno de esquina cf 352m� . Excelente

localização.
R$ 190.000,00

A C e s s e s b rw w w d a u e r m o v e C o m

Ref: d107

Terreno com 350m2 em Três Rios do Sul

R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I NEGÓCIOS l QUARTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2013

� �.

. _' BALCAO BE NEGOCIaS .

" ". , '

• Contrata-se serralheiro com

experiência. Empresa Metalflex.
TeI3376-5296.

, f

• Aulas particulares de Língua
Portuguesa para ensino
fundamental, médio e concursos

públicos. Prof", Marilene Maria
Schmidt. (47) 9955-5948. E-mail:
mary.ms23@gmail.com.

• Contrata-se Eletricista: A

empresa Tubofibra do Brasil

contrata Eletricista Mecânico

para unidade de Massaranduba.

Desejável com experiência. Os
interessadosdeverão enviar
currículo para rh@tubofibra.
com.br ou entrar em contato pelo
telefone 473379-5900.

• Precisa-se de pessoa do sexo

feminino, maior de idade, para
trabalhar como atendente e caixa,
comércio na Ilha da Figueira.
Mais informações tratar com
Dinaldo - 3273-2423.

• Excursão: Patagônia/ ,

Argentina/Chile de 20/04/13
a 02/05/13 - 13 dias e 12

noites, Saindo de Porto Alegre
e seguindo a BuenosAires/
Ushuaía/Punta Arenas/ El
Calafate. Pacote inclui aéreo/
hoteljterrestre com rodoviário e

todos os passeios locais com guia
acompanhante desde o Brasil. A

partir de U$ 2,986 por pessoa,

parcelados. Maiores detalhes
tratar fone - 3371 3993 ou

99738281.

• Escultura em frutas. Chef
Guilherme Silva. 47-3275-6487

ou 47-9700-2254.

• Borges Eletricista residencial
e comercial, ligações novas e

consertos em geral. Fones: 9926-
1371,9994-8588 ou 8437-5260
- Ivonei.

• Precisa-se de revendedoras de

perfumes importados, lucro de

100%. Tr: 3276-2100 /8406-
'

2183.

• Procuro serviço terceirizado para
fazer em casa. Tel: 3372-0409,

• Précísa-se de vendedoras
externas. Interessadas entrar em
contato pelos fones: 3372-0013 /
3273-5673 ou 9662-6777.

• Senhor trabalha como

acompanhantes de idosos. Tratar
no fone: 9119-6794.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:
3275-4315 ou 9194-2435
Marlene.

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 imos, que queiram
desenvolver um negócio
lucrativo. Trabalhando a partir de

sua casa. Aprenda a ganhar ate
R$ 600 reais (período parcial) ou
acima de R$ 2.000 mês, período
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retorno.
Contato 47 8418-3292 /9988-
2844. bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-

2946/9216-4866
• Disk frete e mudanças.Tr: 9277-
2798/8465-6251/3370-3414
/9708-4475.

• Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000 k,

TR: 8406-2183 / 3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665 /9702-9093
com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de -

árvores. Tr: 9158-0019.

• Procuro serviço terceirizado para
.

fazer em casa o dia todo. Tel:
9119-6794.

• Hotel para cães - faça a sua

reserva com antecedência. Tel:

3375-2006/9146-4864.
• Pousada Canina - hospedagem,
_ banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos
do seu animal na sua casa). Tr:
9181-9625.

.

. COMPRA-SE
<.- -'

• Compro aparelho de som 3 em 1.

(com Toca disco) 9953-5554.

• Vendo Esteira ElétricaWeslo

4500, semi nova - 1 ano de uso.

Valor 600,00� Contato 3370-8684

ou celular 9935-8751-Juliane.
• Vende-se bicicleta nova,masculina

aro 26, cor vermelha com branco,
18 marchas, aro preto, suporte
de guidão em alumínio, freio vee
break, acessórios coloridos - Colli
Bike. Apenas R$ 250,00. Tratar:
9185-4615/9655-6743.

• Vende-se compressor de ar Shults

10bar, valor R$1.500, tratar com
Alexandre 9101-7885 32750128.

• Troco forno microondas 18

litros Philco pouco uso por forno
.elétrico nas mesmas condições,
tratar: 33723922 ou 96166379

comWalter.

• Vende-se filhotes de Pinscher. Tr:
3273-2347.

• Vendo filhotes de Pastor alemão
branco. Tr: 3376-0608 Sandro

• Vendo cachorro yorkshire, com
1 ano 3 meses e vacinado. R$
500,00. Tr: 3370-0719.

• Vende-se duas câmaras frias

para congelamento. Tratar.com
Edemar 3376-1481 ou 9973-

8743.

• Vende-se ar condicionado split
Comfee Cyclone - 7.500 Btus, Frio
- Novo na caixa. Valor R$ 750,00.
Tratar: 9185-4615 /9655-6743

• Vende-se bebê conforto joaninha
paramenina, R$70,00. Tel: 3054-
0458 ou 9123-8917 - Elisete.

• Vende-se pranchões para
fabricações de mesas. Valor a
combinar. Tratar com Luciana:
3370-4924 ou 9934-4300

• Vende-se berço infantil com
colchão. Valor a combinar. Tel:
3370-0983

• Vende-se artesanato, tudo em

madeira, tábua de carne, vasos,
etc. Tratar comWilson 3376-
0726.

APARTAMENTOS

• Procura-se moça para dividir"

apartamento. Bairro Baependi.
Apartamento semi mobiliado. _

Aluguel R$375,00 aluguel
+ R$60,00 de condomínio.
nteressadas ligar: Sandra 9115-
9126 ou 9603-1280 (Fran)

• Vendo apartamento novo no

bairro Vila Lenzi próximo
ao centro. Área total de
94,05m2, sala em 2 ambientes,
sacada com churrasqueira, 2
quartos, cozinha, lavanderia, 1
banheiro, e 1 vaga de garagem.
Ótimo acabamento, pode ser
financiável pelo programa
minha casa e minha vida. R$
143.000,00. Tr: (47) 8820-1162.

"

• Vende-se apartamento no centro

de Jaraguá, com 1 suíte e 2 demí

suítes, sacada gourmet, lavabo,
ampla sala e cozinha, 2 vagas de
garagem. R$ 395.000,00, Aceita
se apto em Balneário Camboriú,
inclusive de maior valor. Tr:
8403-6600.

• Alugo apartamento com 2

quartos, 75 mt, com garagem, na

rua Francisco Píerrnann, aluguel
R$ 650,00 + condomínio (média

de R$ 21,00). Tr: 9134-5434,
• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada
de R$ 10.000,00. Valor de R$
125.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 130.000,00. Tr:
9104-86QO. Creci 14482

CASAS

• Vende-se casa de alvo com 125 m
com laje, garagem para 2 carros,
3 quartos, sala, cozinha, copa,
portão eletrônico, interfone.
Próximo de Mercado.Faculdade,
R$ 225.000,00. Fone 9919-1152
ou 3376-3089 (após horário
Comercial)

• Alugo casa de alvenaria (fundos)
sala/cozinha, 02 quartos,
banheiro, lavanderia, varanda.
Próximo à Casa da Cultura de
Guaramirim. Valor a combinar.
Fone 3373-1435 / 9979434. Falar
com Aurea.

• Vende-se casa de 120!ll2, terreno
de esquina, terreno de 450m2, 3
quartos, sala cozinha garagem,
toda murada. Valor R$200.000,00.
Tratar com Ailton 9103-3926.

• Vende-se casa geminada,
loteamento Firenzi, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem, área total
70m2. Entrada + financiamento,
R$140.000. Tel: 9103-3926
Ailton.

• Aluga-se casa fundos, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem. Rua Rio de Janeiro, 87.
Somente casal, R$700,00. Tel: 47
9929-1715.

• Vende-se casa no Bairro Estrada
Nova. Com 125 metros, alvenaria,
3 quartos, sala e cozinha

conjugada, garagem para 2

carros, murada, portão eletrônico,
interfone, estrutura para receber
outro piso. Próximo de escola,

"

farmácia, faculdade, mercado. R$
225.000,00, lugar tranquilo, rua
sem saída. Tr: 9919-115213376-
3089 (após horário comercial)

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi/
São Pedro, 240.000m2, casa
mista, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés de
eucalipto. Tratar: 9973-3412 /
3376-0081

SALA COMERCIAL

• A Associaçã'o Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais
(ARSEPUM), informa aos

interessados que está disponível

para locação a quadra do Ginásio
.

de Esportes no período matutino.
Interessados entrar em contato

pelo telefone 3371-3232.

• Aluga-se sala comercial 30m2
perto do Museu daWeg. R$400,00
mensal. TeI3275-2264.

• Alugo quartos, livre de água e luz.

em Schroeder, na Rua Marechal

Castelo Branco, 2128. Tr: 3374-
1:488.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.

Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila
Lenzi apartir deR$ 380,00 e Casa

na Vila nova 3 quartos. Próximo ao

Papagaio autopeças, Tr. 33714364
com Ivonete.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau,
próximo a faculdade. R$ 350,00.
Tr: 9958-8075 com Bruno.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315
com Marlene.

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

'Conveniências. Tr: 33761684 ou

99052584.

• Aluga-se galpão 160m2, bairro
Nova Brasília, valor a combinar.
Tratar com Marlene 3371-5904

ou 9.933-9964.

• Aluga-se galpão, rua Campo
Alegre, 196. Metragem 270 a 300
m2• Preço a combinar. Tratar com

Aniceto 3372-1173 ou 999.7-0019

• Aluga-se Galpão de 160mf na
Nova Brasília. Valor a combinar.
Tel: 3371-5904/9933-9964.

TERRENOS/LOTES
• Terreno em Corupá, próximo ao

seminário, 2lotes de 723m2 cada, e
llote de 350m2. Valor a combinar.
Fone; 99118216 e 3375 2520.

• Vendo Lote 15x26, frentepara
asfalto, escriturado, pode ser
financiado, local alto. Valor
R$95.000,00. Tratar 479955-0833
Irineu.

• Vende-se terreno em Schroeder

f I, Vila Paraíso, casa mista de
15x30m2, terreno estruturado.
Valor a negociar ou troco por casa
na praia. Tratar com Saulo 3374-
2252 ou 8825-3163.

• Vende-se Terreno em Schroeder
- Centro, com 450 m2 escriturado,
R$ 95.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482.

• Vende-se terreno 12,5 x 30 m, rua

Guilherme Tomelín, Bairro Caixa

d'Água, Guaramirim, perímetro
rural, valor R$ 50.000,00. Tel:
8815-3002 ou 8422-1925. Tratar
com Dário,

• Troço terreno naVila,Rau por casa
• t .,.:. d , J ii . I � ! I
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em BaITa Velha. Tr: 3371-6968

• Vende-se terreno em Nereu Ramos,
5 hectares de terra. Tr: 3276-0264

/8800-9346.
• Vende-se lote com 324m2, 12x27,
Lot. Gadotti III =bairro Santo

Antônio. R$ 60.000,00. Aceito
troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66-
bairro Izabel, Corupá, 40 metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca.
Tr: 9979-2017

• Vende-se Montana Sport 1.4
completa, opcionais com roda de

liga leve e pneus aro 16, na cor
branca ano 2012. Valor a negociar.
Tr: 3371-0036/8413-6088
/8409-7052. Fotos no site da
rota do automóvel em veículos

particulares.
• Vende-se Zafira 2006 - Elite,
preta, completa, 4 pneus novos
R$29.500,00 - Fone: 9103-7772.

• Vende-se Captiva 2010. R$
65.000,00 - Troco.pormaterial de
construção. Fone 3275-0128 ou
9101-7885.

• Vende-se Corsa Hatch 2006, flex,
com ar condicionado, direção
e alarme, na cor vermelha. Tr:

9117-1176/9600-9002. Valara
negociar..

PEUGEOT

• Peugeot 2071.6 XS 4 portas
2008/2009 completo(ar digital,
far.ol e limpadores automáticos)
R$ 25.500,00 tel: 96312125

• Vende-se Peugeot 206, ano
2008, completo, 4 portas,
prata, em excelente estado.

R$7.000,00 de entrada e assumir

financiamento. Tratar com

Leandro 9658-8618 ou 8455-
6772.

• Vende-se Peugeot 207 1.4 XR

Sport - 2011 - Branco 26.000 km
'

Ar, Direção, vidros, travas, MP3
Player, Rodas de liga. 29.800,00
sem troca. Marcel- 99124880
ou 3371-2106

• Vende-se Peugeot 307 SW, 2007,
automática, banco de couro -

Top de linha. R$26.000,00 +

Prestações. Tr: 8812-7170.

VOLKSWAGEN

• -Gol G5 2009, 1.0, Preto, 4p, Flex,
completo: ar-condicionado,
direção hidráulica, alarme,
vidros e travas elétricas, som,

chave reserva. Manual, Nota
Fiscal, com todas as revisões
na concessionária, muito bem
conservado, troca por terreno.

(047) 9213-356TcomAlexandre.

• Vende-se Saveiro 1.6, ano 2009,
geração 4, branca, pouco rodada.
Valor R$23.000,00. Tel: 9931-
9410 ou 8406-5033.

• Vendo Gol LO, ano 1994, azul,
em ótimo estado, R$8.000,00,
aceito material de construção no
negócio. Tratar; 3372-1303.

• Vende-se Gol 99, prata, 4 portas,
16 válvulas. Com alarine e som.

R$10.500,00. Tratar: 8897-0958-
Claudemir

• Vende-se VW Fax 1.0 Trend, 4

portas, Ano 2009, Quilometragem:
42.000, cor prata. Opcionais:
Completo, ar condicionado,
direção hidráulica, vidros
elétricos, retrovisores elétricos,
banco motorista com regulagem
de altura, banco traseiro retrátil,
todas revisões em dia, IPVA 2013

pago. Preço R$28.500,00. Telefone
(47) 8847-8985 - Leo.

• Vende-se GolfConfort Une, 2.0

completo por R$ 22.000,00.
Tratar: (47) 9979-0403.

• Vende-se GolfSportline 1.6
2008, vermelho, 2° dono, 87.000
km. Valor R$35.000,00 ou

R$37.000,00 na troca, Tel: 96970
3806 - Everton.

FIAT

• Vende-se Palio 1.4, 2008,
completo, flex,.4 portas. Apenas
26.800 km. Valor R$24.800 (à
vista, s/ troca). Único dono.
Ótimo estado. Contato: (47)
9991-3390.

• Vende-se Fiat Strada 1.4, ano
2010, modelo Treking, vermelha,
com dir. hidr., 36.000km:único
dono. Valor a combinar. Tratar
com Nilson 9953-9966.

• Vende-se Palio 2005, 4 portas,
branco, GNV, 9o.mil km originais,
segundo dono, R$ 13.500,00,
fone: 9145-6290.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano
emodelo 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador traseiro. R$
11.500,00. Tr. 9114-3374 com
André ou 9243-8500 Néia.

FORD

• Vende-se Ford Ka GL 2004,
completo, prata, ótimo estado.

Tratar com Evandro 3376-1496.

• Vende-se Ford Ka 2006 - 52.000

km, branco, todo revisado, 4
pneus novos, R$13.900,00. Fone:
9103-7772.

• Vende-se um Ford Focus ano

2005, preto, 1.6 completo, banco
de couro. R$ 19.000,00. Tr:
3379-2303/9114-5998 Com
Roberto.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec

muito econômico, 04 pneus
novos todo revisado em ótimo

estado, R$ 11.500,00 podendo
financiar, Tratar com Rafael

(47)9617-2252 ou (47)8877-
6219.

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Fiat Iveco, ano
2000;com baú. Tratar com João'
9181-3777.

• Vende-se caminhão Mercedes

66, gabine baixa. Lata, carroceria
e pneu em ótimo estado. Motor,
caixa é diferencial revisados
com mecânica de 1113. Preço

-

a combinar. Tratar com Aniçeto
Pedroti 9997-001,9

• Vende-se caminhãoWolkswagen,
toco, modelo 17 210 ano 2001.
Carroceria Graneleira. Preço a
combinar. Tratar comValdemar
8855-2072 ou 3373-0190.

• Vende-se Bros 125, ano 2004,
azul, partida elétrica. Valor
R$3.800,OO. Tratar com Daniel

9602-9490.·
-

• Vende-se moto CG 150 KS,
2004/2005, azul, final9. R$
3000,00. Contato: 3373-2054

• Vendo moto Honda CG·Titan

125, ano 2002, azul, em ótimo
•

estado, combauzinho. Preço a

combinar. Tratar: 3372-1303.

• Vende-se moto Suzuki 1.100,
Ano: 1998/1999, Preta. Telefone:
3376-1573.

• Vende-se Twister 250, ano 2007,
amarela, R$4.800,00. Fone: 9953-
3878 ou 3370-0719.

• Vende-se CRF 250 R, 2004, em
ótimo estado, guidão e capa de
banco ainda.original, moto a toda

prova. R$11.500,00 somente
vinda. Tr: 3055-7854/8823-
1548. Após as 19:00.

OUTROS

• Vende-se Cerato ano 2010, cor
prata, completo, único dono.
R$42.pOO (negociável). Tratar
8902-0062 Cristiano

• Vende-se Siena Fire 2009

completíssimo (ar, direção, farol

auxiliar; som, vidros elétricos e

alarme}. Único dono. Preço: R$
21.200,00 contato: 88144953 ou

33704553.

• Vende-se Kia Sou12010, cinza,
'abs, airbag, bancos em couro,
câmera de ré, 60.000km. Valor
R$ 40.000,00 - á vista. Tratar com
André (47) 9993-2048.

• Vende-se Fusca ano 76, branco, 4
pneus novos. Valor R$3.000,00.
Tratar com Daniel 9602-9490.

• Vende-se Corolla 1.8, 2012, prata,
9.300 km, Valor R$55.000. Tratar
com AI11do 3372-2435.

• Vende-se Renault Logan
Expression 2009, vermelho,
completo, commanual do

proprietário, chave reserva.
Segundo proprietário. Valor a
combinar. Tratar com Daniel após
as 18hrs 9962-3584.

• Vende-se Corcel I 1972, R$
4.500,00 e Kadet 96, R$4.800,00.
Telefone: 9625-8805 - Valmir

DIARISTA

• ,Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016
com Daniela.

GALPÃO

• Aluga-se galpão novo na

Bana do Rio Cerro, com'
330M2 ou 660 M2, próximo
a Leison Malhas, excelente
localização. Tratar: 9185-4615
/9655-6743

MALHARIA

• Vende-se malharia
com 4 teares em ótimo

estado, oportunidade para
investimento. Tratar: 9185-

4615/9655-6743/3376-
1378

TERRENO

• Vende-se terreno com

412,00M2 (12,5 x 33,0)
no 101. Residencial Mass
- Rio da Luz - Acesso

asfaltado,contrato direto
com proprietário. Tratar:
9128-5957 / 3376-0081 /
g655-6743

COROLLA

• Vende-se Corolla XLI 1.6,
automático, 16v, preto, 2006,
2° dono, 82.000 Km. Original,
,em perfeito estado, ótima
procedência. R$ 31.900,OQ.

•

Tratar; 9185-4615 /9655-
6743/3376-1378.

FIESTA

• VENDE-SE FlEST,A LO HATCH
2007 - BRANCO, BAIXA KM,
ORlGlNAL, BOA PROCEDÊNCIA.
IPVA PAGO ATÉ 2014. APENAS

R$17.900,00. TRATAR: 9128-
5957/3376-0081/965;Kí743

FILHOTES

• Vende-se filhotes de Maltês

puros com 45 dias. Valor a
combinar. Tratar com.Viviane

(49)8835�5277 ou Sérgio (47)
9706-7671.

FRANQUJA
• Á venda, franquia de mini
sanduíches assados, situado áma

Reinoldo Rau. Inaugurada em
julho de 2012. 'Iratar 479709-
0649 ou Jaraguá@vininha.com.br.

.�
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NOVA $10 CAB. DUPLA
-

LTZ DIESEL 4X4 2013/2013

..

ONDETEM ETIQUETADOURADA,TEM
VANTAGEM INÉDITA PARACARROS ZERO,
SEMINovas EATÉACESSÓRIOS. APROVEITE.

CELTA LS 2013
PREÇO DE NOTA FISCAL

G),

,

•Novovolante
•Pat1t'ch�S$ na cordovefculo
• BrakeUglít
f NovoGrãmrrio do painel
•AvIso sonorode fai'ólf ligados

MOTOR
COM 78 cl1

CLASSIC LS 2013
ENTRADADER$ 7.999

.

+48XDER$ 489T� DE1,04%
G),

MOTOR
COM78CV

rr---�--- ....

t' I\,..

I .,..-----_,-�

I I I'

: :390l:
, ��1 - :

'- ,J;

PORTA-MALAS'
COM 390L

TAXA
ZERO

CoIúI2PLS 1.0, FJoxpowor{Canfig, RlIA), ano/modeIo 201312013, comPfC90 noIafilcoldefàbricG, ccnformc nota fiscal da General MoIorI de Brasil Uda. Classlc L5 1.0, Flexpa.ver (Conflg, ReR), ano/modeIo 2013/2013, com� promocional ii vista a partir
de RS 2&.590,00 cu atravót de ,mo do fimmdlmC!1lo com 30,67% de cntmda (RS 7.999,00), 48 pmstaç6nmcnlllit de R$ 488,91 com taxa 1,04% a.m. CEr: 15,�% B.8. Valor total financiado: R$ 31.466,69. 510 Ceb. OI4lla 0IcteI4X4 LTZ (�-'.R7Sj,
ano/madolo 3>1212013, alft1 PfI90 pramac1aM16_. patflrdcRS 130.840,00 cu aInwéI do pIIIIo do� oom 60%dIIentmda (RS 78,798,00), 12 prestnçOcs mensais do R$ 6.688,88 oom taxa 0,01% a.m. CEr: 2,60% 8.11, VaIorlDtal finMdado: RS 80,255,00,
Oforluvilldal P'rI o parlado do 03. 08 de obril de 2013 PI,.. o Ettado de Santa catarina, pa,.. valeulos ChavrolelO km adquiridos nas Conce8810nárin Chevrolel. OflIrtas 010 válidas ou cumulaUvas com modalidade de venda direta da rá
br1ca, 11Ixlata, o produlofOs rural., Contulto condf96ct cm IUO conooHIonMl Chovrolol. Os valeuloa Chovrolot ostão cm confonnldade com o PROCONVE • Programa de Controle da PolulçAo do Ar por Volculo. Automotor",
www.ohovrolo!.cotn.br-8AO: 0800 702 4200, Ouvldaril GMAC· 0800 722 8022.

-

GMAC' RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE. �
ConteComigo
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Empregadas domésticas

Lei começa a valer hoje
Com a publicação da

emenda no Diário Oficial da

União, a partir de hoje passa
a valer a nova lei das domés
ticas. Com isso, a jornada de
trabalho de 44 horas sema

nais, com o limite de 8 horas

diárias, e o pagamento de
hora extra correspondente a,
no mínimo, 20% do valor da
hora trabalhada.

Outros pontos norma,
referentes a pagamento de

seguro-desemprego, Fundo
de Garantia do Tempo de

Serviço (FGTS), adicional

noturno, seguro contra aci
dentes de trabalho, salário
família e auxílio-c-reche, por
exemplo, ainda dependem
de normatização. De acordo

NACIONAL
OCP17

www.ocponline.com.br

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

com o ministro do Trabalho
e Emprego, Manoel Dias, as
normas pendentes na pro
posta devem sair em cerca
de 90 dias.

Para que empregados e

empregadores se adaptem
aos novos direitos e deveres
decorrentes da lei, advoga
dos trabalhistas sugerem a

elaboração de contratos para
evitar brigas judiciais.

O consultor em emprego
doméstico, Mario Avelino,
faz uma projeção negativá e

avalia que a lei será nociva
e causará a perda de mais
de 800 mil postos de traba
lho caso não haja algum tipo
de desoneração na folha.

(Agência Brasil)
REGRAS Ministro do Trabalho, Manoel Dias,
diz que normas da lei serão editadas em 90 dias

= SES' RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(link: Trabalhe Conosco)
Essencial como as Pessoas

Função* e Cidade

Jaraguá do Sul
Banco de
Candidatos

ATENDENTE DE FARMACIA

Prazo e Local de Inscrições

Até o dia 07/04/2013, pelo site.

FARMACEUTICO AMBULATORIAL Banco de
Jara uá do Sul Candidàtos

Até o dia 07/04/2013, pelo site.

* Vagas para ambos os sexos. As demais informélções do processo seletivo podem ser acessadas no

item "Trabalhe Conosco" no site�.sesisc'0!!l.�

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SAN1A CAD\RlNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO Sül. - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artígo sss do código
deNormas da CGJISe, para a devida ciência ao responsável, segue a
relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sen
do facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

,

Apontamento: 242384/2013 Sacado: D PRA MAIHAS LIDA Ende

reço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 1061- Iaraguã do SuI-SC - CEP:
89258-000 Cedente: NRAVIAMENTOS =A EPP Sacador: - Espé
cie: DMI- N'Título: 000.001.303 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 1.459,33 - Data para pagamento: 08/04/2013- Valor total a pa
gar R$I.538,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.459,33
- Juros: R$ 3,40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24.50 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 2_42428/2013 Sacado: DAYANE DE OUVEIRA SILVA

�G��;t �:Oá����I,o�;::e:-��gVtnri���
=A ME Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 00643 - Motivo: [alta
de pagamentoValon R$ 304.00 - Data para pagamento: 08/04/2013-
Valor total a pagar R$370,94 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 304,00 - Juros: R$I ,82Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 242433/2013 Sacado: DAYANE DE OUVEIRA SILVA

Endereço: JULIO PEDRJ, APTO 204 - VIlA NOVA - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89259-470 Cedente: TRIPLAC M1DlA EXTERNA

=AME Sacador. - Espécie: DMI- N'1ltulo: 00642 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 423,00 - Data para pagamento: 08/04/2013-
Valor total a pagar R$490,79 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$423,00 - Juros: R$2,67Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 242382/2013 Sacado: DIFARMADROG E FCIA=A _

ME Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 4031 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS
=A Sacador. - Espécie:DMI- N'Titulo: 1443547 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 425,12 - Data para pagamento: 08/04/2013-
Valor total a pagar R$501,28 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 425,12 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 242220/2013 Sacado: DIOGO JOSE MOSERME :En

dereço: RUA URUGUAI, 77 - CENTRO - jaraguã do Sul-SC - CEP:
89251-230 Cedente: CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
LHAS =A Sacador. - Espécie: DMI - N'Tirulo: 2029628u - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.646,64 - Data para pagamento:
08/04/2013- Valor total a pagar R$7.731,74 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 7.646,64 - Juros: R$15,29 Emolumentos: R$12,25-

Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242219/2013 Sacado: OOUGLAS RECHZlEGEL

Endereço: RUA IVO LENZ, 788 - RIO CERRO II - jaraguã do SuI-SC
- CEP: 89250-000 Cedente: RADAR AUTO PECAS=A Sacador.
Espécie: DMI - N'Tirulo: 1099 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 711,00 - Data para pagamento: 08/04/2013- Valor total a pagar
R$801,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 711,00. Juros: R$
1,65 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Díligência'Rs 28,70

Apontamento: 242463/2013 Sacado: EMILlAMACHADOME Ende

reço: RUA LEOPOLDO MANHKE, N 76 - CENTRO - JARAGUA DO
Sill-SC - CEP: 89251-510 Cedente: CIZESICIIADM EMPIMOBllJA
RIOS Sacador. - Espécie:DMI-N'TItulo: 6130/12 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 9.000,00 - Data para pagamento: 08/04/2013-
Valor total a pagarR$9.! 17,81 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 9.000,00 - Juros: �$ 48,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242250/2013 Sacado: FRANCINILDO FERREIRA
BRAZ Endereço: RUA 986 N 2865.- RJO DA LUZ - Jaraguã do SuI
SC - CEP: 89264-000 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FI
NANCIAMENTO E lNVES1lMENTO Sacador. - Espécie: CBI _ N°
Titulo: 750113134 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 4.353,16
- Data para pagamento: 08/04/2013- Valor total a pagar R$4.934,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$4.353,16 - juros R$ 500,61
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,1Q Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 242013/2013 Sacado: GILBERTO DO NASCIMENTO
AMARO Endereço: RUA GUS1l\.VO HAGEDORN'295 - NOVA BRA
SllJA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-265 Cedente: BVFlNANCEI
RAS/ACFl Sacador: - Espécie: CBI- N° Titulo: 131037487 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 2.563,93 - Data paca pagamento:
08/04/2013- Valor total a pagar R$3.374,33 Descrição dos valores:
Valor do título: H$ 2.563,93 - Juros: R$ 735,84 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50.- Diligência:
R$14,71_

Apontamento: 242061/2013 Sacado: ROSINO W V. RODRIGUES

Endereço: R. GUllilERME HERlNG, 783, SL 2 - CENTRO - rARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89251-360 Cedente: lNEOWARE 1NF0R
MATICA LIDA Sacador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 01.03.13 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 175,00 - Data para pagamento:
08/04/2013- Valor total a pagar R$245,56 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 175,00 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$ 12,25-
Publicação edital: R$ 23,IO'Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242461/2013 Sacado: ROYALCOMERCIO DE JOIAS
=A - Endereço: AVENIDA GETUliO VARGAS 288 - CENTRO -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente: BREITHAUPT

CONSTRUCOES SA Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 222-48 -

Motivo: falta depagamentoValor. R$3.766,68 - Data para pagamen
to: 08/04/2013-Valortotal a pagarR$3.852,81 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.766,68 - Juros: R$ 16,32 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23, !O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242318/2013 Sacado: SALUS VlSlUM OTlCA=A

Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 948 SL03 -

CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: ONEI
DEVALPIOTTOTAVARESME Sacador - Espécie: DMI- N° Titulo:
134I-D - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 653,33 - Data para
pagamento: 08/04/2013- Valor total a pagar R$730,54 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 653,33 - juros: R$ 7,40 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 24182912013 Sacado: SIMONE A.M. SClUOCHET

Endereço: RUA JOAO FRANZNER 999 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89253-640 Cedente: SICOOB BLUCREDl SC COOP CHED UVRE
ADMlS Sacador. MARIO FilMAGENS lIDAME Espécie: DMI- N'
Titulo: 414 - Motivo: faltá de pagamentoValor. R$326,00 - Data para
pagamento: 08/04/2013-Valor total a pagarR$403,09 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 326,00 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 242385/2013 Sacado: TROPICALDECKARTEFATOS
DE MAOEIRA rr Endereço: RUA GUILHERME DANCKER 161
SALA 02 - jareguã do SuI-SC - CEP: 89251-460 Cedente: INDUSTRIA
E COMERCIO DE MOLDURAS SAN1A LUZIA= Sacador - Es

pécie: DMI-N'Titulo: 43n5/05 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 808,00 - Data para pagamento: 08/04/2013- Valor total a pagar
R$88I,04Descrição dos valores: Valordo título: R$ 808,00 - Juros: R$
3,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96
-- -.-- -.- -----.---- .. - -- .. -- .. --- ..

··--··1--······----------

Apontamento: 242394/2013 Sacado:'VENTURlIMPORT E DlSTRIB
DEPROD=A Endereço: RUA JOSEKOCHELlA, 66. -ILHADAFl
GUElRA - Jaragué do SuI-SC - CEP: 89258-150 Cedente: CREDIPLUS
FOMENTOMERCANTIL=A Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo:
1298/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 769,88 - Data para
pagamento: 08/04/2013- Valor total a pagarR$853,91 Descrição dos

•

valores: Valor do titulo: R$ 769,88 - Juros: R$ 8,72 Ernolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,46

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
• jornal "OCorreio do Povo", na data de 03/04/2013. Jaraguá do Sul
(SO, 03 de abril de 2013.

NOTA DE AGRADECIMENTO E

CONVITE PARA CULTO EM MEMÓRIA
DE ADElINO HORNBURG

Com extremo pesar a HC Hamburg
(Vitta Implementas Rodoviários)
comunica o falecimento do seu

sócio-diretor, Adelino Hornburg
(59 anos), ocorrido dia 24/03.
Adelino dedicou 40 anos da sua

vida a empresa na qual atuou até

o último momento.

A família agradece a todos pelas
manifestações de carinlio e de

conforto e convida para o culto de

oração memorial na igreja luterana

Apóstolo Pedro. (centro)
dla 07;04 as 9hs.

Mônica Schmidt Menegotti Schünke
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

APAE Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jaraguá do Sul. Pelo presente,
convocamos os associados, para a ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de abril
de 2013, às 08:00 h em sua sede - sito à Rua Valmor

Zonta, 590 -,Loteamento Jardim Francisco, Bairro
Centenário para tratar da seguinte ordem do dia:

1) Prestação de Contas referente exercício 2012.

2) Assuntos gerais.
Outrossim, informamos que na. falta de quorum

regular, realizar-se-á a assembleia meia hora após,
com qualquer número.
Jaraguá do Sul, 3 de Abril de 2013.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N° 10/2013. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TIPO:
Menor Preço por lote. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação,
a seleção de propostas, visando ao Registro de preços para Aquisição
de gêneros alimenticios e hortifrutigranjeiros e panificação destinados

aos Eventos e Oficinas do Centro de Referência do Idoso de Jaraguá
do Sul - SC ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações
e quantidades estimadas no ANEXO I e ANEXO III - Minuta da Ata

de Registro de Preços, deste Edital. REGIMENTO: lei Federal 8.666
de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e

DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORAe lOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08h15 do dia 15 de abril

de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as 10h30 do dia 15 de abril de 2013, na sala de reuniões do

Núcleo Tecnológico nos fundos do prédio da Defesa Civil. VALOR
ESTIMADO PARAJ\QUlSIÇÃO: R$ 153.612,12 (Cento e cinquenta e

três mil, seiscentos e doze reais e doze centavos). INFORMAÇÕES: A
integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet

no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 28 de

março de 2013

EUCI CRISTOFOLlNI
Gerenciadora do Fundo Mun. de Assistência Social.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°

OS/2013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TIPO: Me
nor Preço por lote. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a
seleção de propostas, visando ao Registro de preços para Aquisição de
gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros e panificação destinados aos

Grupos de Convivência do Centro de Referência do Idoso de Jaraguá
do Sul - SC ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações e

quantidades estimadas no ANEXO I e ANEXO III - Minuta da Ata de

Registro de Preços, deste Edital. REGIMENTO: lei Federal 8.666 de

21/06/93, Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRE
TO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e lOCAL PARA

ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08h15 do dia 15 de abril de 2013,
no Setor de Protocolo da Pr�feitura Municipal de Jaraguá do .Sul, sita
na Rua Walter Márquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CRE

DENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão

as 08h30 do dia 15 de abril de 2013, na sala de reuniões do Núcleo

Tecnológico nos fundos do 'prédio da Defesa Civil. VALOR ESTIMADO
PARA AQUISiÇÃO: R$ 177.374,60 (cento e setenta e sete mil, trezeri
tos e setenta e quatro reais e sessenta centavos). INFORMAÇÕES: A
integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet

no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 28 de

março de 2013

EUCI CRISTOFOLlNI
Gerenciadora do Fundo Mun. de Assistência Social.

!
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Balaroti UFC íNDICE PERíODO
Amanhã, a Rede Balaroti inaugura loja

Ainc1usão de Jaraguá do Sul no ca- de uma das etapas da competição, em
SELlC 7,25% 6.MARÇO.2013

em Jaraguá do Sul - a quarta unidade em TR 0,000% 2.ABRIL.2013

Santa Catarina. O grupo traz para a cida- endário do UFC internacional já maio próximo. Segundo ele, a produção CUB 1.215,40 ABRIL.2013

de.o conceito de home center, definido por traz dividendos para o município e pode de artistas como Ivete Sangalo, do Cir- BOVESPA -1,81% 2.ABRIL.2013

oferecer soluções para todas as etapas da incrementar a realização de eventos do que du Soleil, do Balé da Rússia e de uma NASDAQ +0,48% 2.ABRIL.2013

turismo de negócios e de lazer. A expec- banda de rock do circuito nacional, entre AÇÕES PETR4 17,70 -1,88%
.construção ou reforma de uma casa. Loca- VALE5 31,84 -1,76%

) lizada naAvenida Coronel Bernardo Grub- tativa é do diretor de Turismo da Prefei- outros, já demonstram interesse em se BVMF3 13,41 -2,05%

ba, 107, serão 7,5 milmetros quadrados de tura, Fenísio Pires Júnior, ao informar apresentar na cidade. "É um novo e im- POUPANÇA 0,4134 2.ABRIL.2013

área com geração de 50 postos de trabalho que empresas de promoção e produção de portante momento que Jaraguá do Sul COMMODlTlES

diretos e mais 20 indiretos. Fundado há 37 eventos do Brasil e do exterior já inieia- estará vivenciando, mas é preciso que PETRÓLEO - BRENT +0,82% US$110,830

anos, o Balaroti Comércio de Materiais de .

ram contatos para bloqueios de agendas todos os setores desta cadeia produtiva
OURO +0,01% US$ 1576,480

Construção possui 18 lojas. São 15 no Pa- depois que a organização internacional do percebam as oportunidades e se qualifi- CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

raná e lojas em São José (Grande Floria- UFC divulgou que encontrou em Jaraguá
.

quem cada vez mais", assinala. A Arena DÓLAR COM. 2,0203 2,0209 -0,05%

nópolis), Balneáriô Camboriú, Joinville e,
do Sul uma das melhores arenas multiu- foi construída para o futsal, mas com tra- DÓLAR TUR. 1,9800 2,0900 0,00%

so do País, o que assegurou a realização balho adequado pode rendermuito mais.
EURO 2,5935 2,5945 -0,28%

agora, em Jaraguá do Sul. LIBRA 3,0553 3,0567 -0,89%

'{

Empregabilidade
Marcos Zick apresentou este conceito,

que segue a linha da empregabilidade e

que busca o desenvolvimento da capaci
dade das empresas para criar mecanismos

.

de atração, retenção e desenvolvimento
de colaboradores. Um dos grandes de
safios das empresas é conseguir talentos
humanos para tocar·Seus projetos futuros

.
e, por isto, o desenvolvimento destes me
canismos toma-se fundamental para su

portar as estratégias de negócios.

Eletroeletrônica.
O Instituto Senai de Tecnologia em Ele

troeletrônica, que está sendo implementa
do no município, trabalhará em três plata
formas tecnológicas: Geração, Transmissão
e Distribuição de Energia Elétrica, Equipa
mentos Eletro-eletrônicos e Tração elétrica.
Os parceiros serão o Institut Fraunhofer
IWES - Bremerhaven - Alemanha e Mas

sachusetts Institute of Tecnologgy - MIT
- EUA. Este instituto será o pólo em Santa
Catarina para o setor de Eletroeletrônica.

No mês demarço, a
Raumak Robotics, através
de seu presidente Kreis Jr, e
o gerente de Programação,
Julliano, participou na cidade
deOrlando (EUA) do Congresso
Mundial para Integradores
FANUC. "Foi uma experiência
muito interessante para a

RaumakRobotics, visto que"
estivemos juntos com os

melhores integradores da
FANUC a nívelmundial, onde
foi possível um bom Network, e
também conhecer as novidades
do mercado de robótica para
2013. Também conhecemos os

lançamentos da FANUC, e o que
mais nos chamou a atenção foi
o robô aranhaM2iA, que tem
velocidade paramanipulação
de até 222 ciclos porminuto.
Temos certeza: que iremos

avançarmuito este ano no

seguimento de robótica a nível

mundial", comentou Kreis Jr.

sftíart®
IDIOMAS I one"

��!;,º..iejto inteligente de aprender inglés!

GARANTA
JÁ SUA

MATRíCULA.,

www_thesmartoneidiomas.com.br,
atendil1leJltO@C!!nmartoneidíomas.com.bi' f l1li tbesmartoneidiomas

+ SUp\ER'JERCAOO GiUm:
Um dos mais tradicionais estabelecimentos comerciais
de nosso município completa hoje 34 anos de fundaçã9j'..
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Produtividade
O diretor do Senai, Sergio Arru

da, apresentou um número decisi
vo para as pretensões brasileiras
de se tornar relevante na economia
mundial: mesmo desconsiderando
o resultado dos países desenvol

vidos, o Brasil que gera US$ 11 no

PIB por horajhomem trabalhada,
perde até para aArgentina que gera
US$ 20 no mesmo critério.

Estrutura Senai
O Senai de Jaraguá do Sul será

estruturado em 46 laboratórios edu
cacionais e 47salas de aulas, atuando
em quatro unidades físicas e contan-'
do com 304 colaboradores. Em 2()í2,
o Senai registrou 12.90Õ matrículas .

',Será reformadauma área de 500me
tros quadrados e construídoUm novo

bloco com 1.650 metros ql!atlrados
parasalas de aula elabóratór!0s:para

, atuaçãoemGID e'IraçãóEléffici, "
'" "";;:",",;"

Eficiência
energética
o Senai instalara um conjunto

dercinco bancadas equipadas com

dinamômetros para a simulação de
carga real, que permitirá a certifi

cação de motores elétricos. Desta

forma, o Senai local atuará como

entidade certificadora nesta área.
I, .' I
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Profissionais de
turismo da cidade
focados no UFC
VISITA Donos de bares, hotéis e restaurantes

receberão técnicas para atender dez mil turistas

Carolina Veiga

Pensando em atender os quase
dez mil turistas que chegarão

à cidade para acompanhar as lu
tas do Ultimate Fighitng Combat
(UCF), que acontece dia 18 de

maio, em Jaraguá do Sul, o Vale
dos Encantos Convention &Visi
tors Bureau oferece aos presta
dores de serviços, como alimen

tação e hospedagem, o seminário
"Bem Receber Turismo". O even

to será realizado hoje, às 16h, no
Centro Cultural da Scar e terá a

presença da especialista em tu

rismo de negócios e eventos, a

turismóloga Vaniza Schuler.
A ideia, segundo a diretora

executiva do Vale dos Encantos,
Ariane Raizer, é reunir o maior
número de prestadores de servi

ços possíveis e de orientá-los sobre
como atender a demanda de pes-

soas que virá para a cidade. "Que
remos que os lojistas, bares, hotéis
e restaurantes tenham uma nova

percepção sobre 'como atender
bem o turista que vem a Jaraguá
do Sul", afirmou.

Além de sugestões de como

bem atender ao turista, os em

presários também receberão

informações técnicas e serão
orientados a não deixarem faltar
bebida e alimentação, além de
estenderem o horário de funcio
namento dos bufês de almoço e

jantar, no caso dos restaurantes.
Os participantes aprenderão

que a realização de um estu

do prévio do perfil das pessoas

que virão à cidade é primordial,
como explica Vaniza. "É preciso
conhecer quem são esses turis
tas. São jovens? Têm mais ida
de? Possuem gostos sofisticados
ou simples? Que tipo de hotel ou

OOMiDA Coordenador do-Núcleo de Gastronomia da Acijs, Jorgel ,;'.1
Vieira', avalia o UFC um bom evento para o setor divulgar a cidade

'

-

restaurante gostam de frequen-
tar? Como gostam de se divertir?

E, principalmente, quais quan
tias podem gastar?", pontuou. A
partir. dessas perguntas, Vaniza
afirma ser possível traçar um

atendimento adequado, capaz
de satisfazer as necessidades e os

desejos do turista.
Para o diretor de Turismo de

Jaraguá do Sul, Fenísio Pires, se
for dado aos turistas do UFC um

bom atendimento, a cidade pode
se transformar em palco para a

realização de outras edições da
batalha. "A resposta do setor tu

rístico é essencial para transfor
marmos Jaraguá do Sul em desti-'
no para outros eventos de gránde
porte", afirmou. Segundo Fenísio,
com a divulgação da Arena Jara

guá como terceira melhor arena
do País, a produção do Cirque Du
Soleil, do Balé da Rússia e de ar

tistas populares nacionais como

Ivete Sangalo já demonstraram
interesse em trazer os espetáculos
para a cidade.

Restaurantes

"
A resposta do setor

turístico é essencial para
transformarmos Jaraguá do

Sul em destino para outros

eventos de grande porte.

FOTOS LÚCIO SASSI

.FeniSio Pires Júnjor�
diretor 'de Turismo

Oportunidade para
àmpliar omovimento.

, (

Para o coordenador do
Núcleo de Gastronomia da

Associação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul,
Jorge Vieira, a cidade precisa
estar alegre e preparada para
os dias do evento. Em espe
cial os restaurantes. "Serão
turistas nacionais e interna
cionais. É uma chance única
de mostrarmos a gastronomia
da cidade. Precisamos estar

, preparados". Quando pensa
em preparação, Vieira relacio
na uma série de detalhes que
fazem a diferença para o tu

rista, como cardápio bilíngue
e a sinalização interior dos

.: ,:.11'

restaurantes. Segundo ele, to
das essas informações serão

repassadas durante a palestra
"Bem Receber Turismo".

Entretanto, para Vieira a

mobilidade urbana de Jaraguá
do Sul pode se transformar
em um gargalo para os bares e

restaurantes da cidade, sobre
tudo durante a madrugada.
"Como vamos esticar o horá

.

rio madrugada adentro se às

23h não tem mais transpor
te público?". Essas e outras

questões também serão dis
cutidas com os demais empre-/ , .

sários do ramo em reuniões do
núcleo daAcijs.

C
' •

. Ome)!CIO

Semmuitas
expectativas

Para o presidente da' Câ
-mara dos Dirigentes Lojistas
(CDL), Neivor Bussolaro, o

comércio de Jaraguá do Sul
terá benefícios com o UFC,
mas em segmentos específi-

\

cos como os de bares, hotéis,
restaurantes e o shopping.
"Eu acredito que o comér
cio de rua não será afetado
diretamente. Acho difícil

alguém vir de fora para
comprar roupas ou calçados
aqui", explicou.

Segundo Bussolaro, ficou
definido que os lojistas abri
rão à tarde, no sábado que
ântecede o Dia das Mães e

fecharão as portas no sábado
de UFC. "Pelo que eu senti
os lojistas não querem abrir
dois sábados à tarde em

maio. Acham que não vale a

pena", concluiu.
"O evento será uma boa

para Jaraguá do Sul, mas no
comércio não influenciará
muita coisa. Os turistas costu
mam ir ao shopping ou ficar
no hotel", afirmou o proprie
tário da Lanchonete Veneza,
no Calçadão da Marechal,
Daniel Cardoso Nascimento.
Segundo ele e o sócio Pedro
da Silva Bonifácio, os lucros
com a ampliação do horário
de atendimento não pagam
os gastos com a manutenção
da estrutura aberta por mais
duas ou três horas. Contu

do, eles têm expectativa de

ampliar o faturamento na

quinta e sexta-feira que an

tecedem o evento. "Nessas

noites, se às 22h quando fe
chamos, tivermos clientes,
continuaremos atenden

do", afirmou Nascimento.
Já para o sócio-proprietá

rio da loja Sol & Chuva, Piero
Di CarIo Dalla-Bona, o UFC
em Jaraguá do Sul será uma

.

opoctlrrridade única para o

comércio da regiâo.t'Terernos
turistas nacionais e interna
cionais circulando por aqui.
Com certeza eles irão aquecer
o comércio de rua", afirmou .

Para Dalla-Bona existe sim
a possibilidade de a loja es

tar aberta fora do tradicional
horário comercial.. "Normal
mente seguimos as orienta

ções da CDL, mas creio que
aproveitaremos o volume de

turistas", concluiu.
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Início de ano menos violento
MORTES· Este
ano, não houve

homicídios e quase
todos os casos

de 2012 foram

solucionados

Débora Remor

1
1
i

Jaraguá do Sul é a única
cidade catarinense,· com

mais de cem mil habitantes,
que não registrou homicídio
no primeiro trimestre des
te ano. As cinco cidades da

microrregião do Vale do Ita
poeu - além de Jaraguá, Co
rupá, Schroeder, Massaran
duba e Guaramirim - ainda
não tiveramnenhum caso de
assassinato. Em Santa Cata

rina, outros 223 municípios
não registram homicídios,
Isso ajudou o Estado a redu
zir em 14,51% a taxa de vio
lência em relação ao mesmo

. período do ano passado.
A Polícia Militar acredi

ta que o trabalho do setor

de inteligência e o combate
ao tráfico de drogas sejam
os prínéipais responsáveis
pela redução das mortes.

"Realizamos ações intensi-

i
!

{

1

1
I
1
i
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vas para reprimir condutas
. mais agressivas e também
de prevenção, quando con

seguimos retirar armas de

circulação e identificar cri

minosos", declarou o chefe
de CÓmunicação do 140 Ba
talhão da PM, Aires Volnei
Pilonetto, Ele destaca, po
rém, que o ano passado foi
atípico, com recorde no nú
mero de casos de homicídio.

No primeiro trimestre de
2012, cinco pessoas foram
assassinadas em Jaraguá do
Sul e um casal foi morto a

tiros em Corupá. EmMassa

randuba, o ano de 2012 não
teve homicídios. Enquanto
os outros dois municípios,
os crimes ocorreram depois
demaio. No mesmo período
deste ano, Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba e Corupá en
tram na estatística com taxa

zero de homicídios. Para. o

delegado de Jaraguá do Sul,
Adriano Spolaor, é temerá
rio apontar uma causa para
a diminuição de crimes em

um período tão curto. "Acre
dito que o aumento do efe

tivo, melhoria da estrutura

de trabalho e à' inauguração

da delegacia especializada, a
mc, no final do ano passa
do, possam ter contribuído

para os índices", afirmou.
"Porém os efeitos do traba
lho de investigação da Polí
-cia Civil dão resultado num
prazo longo. Por enquanto,
eomemoramos a solução
de praticamente todos os

casos de homicídio do ano .

passado."

No
O número de assassina

tos no Estado diminuiu de

193 homicídios nos três pri
meiros meses de 2012 para
165 este ano, uma diferença
de28 casos, de acordo com
dados do Núcleo de Geo

processamento e Estatistica
da Secretaria de Estado de

.

Segurança Pública. Entre
os 12 municípios com mais
de cem mil .habitantes, o

mais violento -em números
absolutos é Joinville, com

14 homicídios. Florianópolis
aparece em segundo lugar,
com dez mortes. Blumenau,
Itajaí e Chapecó tiveram oito
assassinatos cada, seguidos
por Camboriú, Criciúma e

São José, que tiveram sete.

Condenação por tentativa de homicídio
Foi condenado a oito

anos de prisão, ontem,
Clóvis Cordeiro de Lima,
de 33 anos, acusado pela
tentativa de homicídio
de Valdemar Reiguel, em
maio de 2008, em Jaraguá
do Sul. A vítima e o agres- .

sor teriam discutido no dia

anterior, o que motivou o

crime. O réu compareceu

+

ao julgamento, na sessão
do Tribunal do Júri, e dis-:
se que outra pessoa havia.
feito os dois disparos que
atingiram avítima na bar

riga e na virilha. O crime
ocorreu na Avenida Wal
demar Grubba, na Vila La

lau.
Preso logo após o cri

me, Lima recebeu liber-

dade provisória por duas
vezes e ficou cinco meses

detido. Éle foi defendido
pelo advogado dativo Lo
demar Resner e vai recor
rer da decisão em liber
dade. A vítima, que ficou
internada no Hospital São
José por dez dias, atual
mente mora na cidade pa

. ranaense de Marialva.

várias acusações
n-ês vão ajulgamento emGuaramirim

.
,

No Fórum de Gua

ramirim, três réus vão a

julgamento hoje por ho

micídio, roubo, formação
de quadrilha, resistência,
porte de arma e falsidade

ideológica, em ação que
terminou em perseguição
e troca de tiros com a Polí
ciaMilitar, em outubro de

(
r
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2011, em Schroeder. Na

ocorrência, dois dos cinco

suspeitos foram baleados
e morreram.

Fernando Roberto de

Oliveira, de 30 anos, Je

ferson Souza da Veiga, de
31, e Jhonnatan da Silva,
de 21 anos, estão presos
desde a data do crime e

serão defendidos pelo
advogado dativo Fagner
Ferreira Azambuja. A acu

sação fica a cargo da pro
motora de Justiça Maria
Cristina Pereira Cavalcan
ti Ribeiro e os trabalhos
serão presididos pelo juiz
da Vara Criminal Guy Es
tevão Berkenbrock.

ESTATíSTICAS DO PRIMEIRO

TRIMESTRE, EM SANTA CATARINA

NÚMERO DE HOMiCíDIOS
2013 -165
2012 -193

NÚMERO DE HOMiCíDIOS
EM JARAGUÁ DO SUL

2013 -o
2012 -5Redução de·28 casos = 14,51%

C:ASOS POR REGIÃO

Vale 00 ltalaí - 56

Norte - 34
. Grande Florianópolis - 25

Sul- 24
Oeste - .18
Planalto - 8

Com registro de homicfdio - 65

Número de cidades
catarinenses - 295

Sem registro de homicídio - 228

CIDADES COM MAIS DE
100·rv1IL HABITANTES

Joinville - 14

Florianópolis - 10

Itajaí - 8

Chapecó - 8

Blumenau -8
Balneário Camboriú - 7

Criciúma -7
São JOSé-7

Palhoça -4
Brusque - 3

Lages -1
Jaraguá do Sul- o

Fonte: Secretaria de Segurança Pública
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CAPOTAMENTO
Um furgão Fiorino, com placas de Jaraguá do

Sul, capotou depois que a motorista, de 44 anos,
perdeu o controle do veículo e saiu da pista, na Rua
Roberto Ziemmann, no Bairro Amizade, em Jaraguá
do Sul, por volta das 8h de ontem. A condutora

s estava usando cinto de segurança e não se feriu.

----��-

Fogo atinge
urndepósito

Um galpão que fundo-
.

nava como depósito de plás
tico, às margens da SC-108,
antiga 413, nó Bairro Rio

Branco, emGuaramirim, foi
desfruído por'um incêndio, .

.

na madrugada de ontem.

Quando os Bombeiros che

garam ao local, porvolta das
4h, o fogo já havia consumi-
do o interior da estrutura
de 250 metros quadrados
e ameaçava.se propagar ao
estabelecimento .

vizinho,
uma empresa de usinagem.
A corporação de Guarami
rim teve o apoio dos Bom

beiros de Jaraguá . do Sul.
As causas dó incêndio se

rão investigadas. Assista.
ao vídeo com Imagens
do, local e reportagem
completa no www.oc

ponline.com.br.
•
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CSM disputa
torneio em

Três Barras.

****

PREPARAÇÃO Com foco na Liga Futsal, CSM realiza os últimos acertos

Na noite de hoje, a CSM
inicia a disputa de sua

última competição antes do
início da Liga Futsal. A equipe
jaraguaense participa da Taça
Três Barras e terá como adver
sários o Canoinhas, Assoeva

(RS) e o Concórdia.
Após diversos amistosos

na pré-temporada, os atle
tas estão confiantes para esta

competição. Um exemplo dis

to, é a motivação do ala Dian,
que garante a entrega na bus
ca de mais um título. "Nosso
time tem que estar na ponta

.

dos cascos. Nós temos que
pensar somente na vitória,
pois esse clube foi feito para
vencer. Precisamos melhorar
a marcação, mas o nosso for
te continua sendo o toque de

bola", exaltou.

Na análise do ala Guto, o

torneio servirá de parâme
tro para ver o nível da equipe.
"Esse campeonato vai ser de
suma importância, pois vamos
ver em qual nível está o nos

so entrosamento. Vai ser uma

prova legal para testar a nossa

confiança para a Liga. A nossa

meta é chegar nesta competi
ção e fazer bons jogos, por con
sequência levantar o caneco",
declarou.

Seguindo o mesmo emba

lo, já pensando na Liga Fut

sal, o técnico Sergio Lacerda

espera que o torneio sirva de

comparação para os jogos da

sequência da temporada. "Nós
vamos encontrar nesta com

petição adversários de grande
nível. Vai ser bom estar jogan
do e vamos procurar tirar bas-

tante proveito desta chance
de aprimorar o entrosamento.
Entramos neste quadrangular
com a missão de buscaro tí
tulo. Respeitamos os adversá

rios, mas é importante realizar
bons jogos", finalizou.

A estreia da CSM na, Taça
Três Barras será contra aAsso
eva, às 19h15, no Ginásio Ione

Cyriaco de .Souza. Amanhã, o
adversário será o Canoinhas,
às 2oh15. Por fim, os jaragua
enses encerram a participação
na sexta-feira contra o Con

córdia, também às 20h15.

A estreia da CSM na

Liga Futsal ocorre no

dia 15, às 20h, na Arena

Jaraguá, no clássico
contra o Joinville.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PROCURA-SE Sem Max no time, técnico Rafael R/ocha bUSCa uma alternativa para o meio campo
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!
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AJUSTES Técnico Sérgio Lacerda terá três oportunidades de

corrigir erros na equipe antes da estréia na Liga Futsal, dia 15

•
Futebol

A dependência deMax 'e as
alternativas do .Juventus

Titular absoluto na era Pin

go e posteriormente na gestão
do técnico Rafael Rocha, o meia
Max vai desfalcar o Juventus

no duelo fundamental na briga
para fugir do rebaixamento con
tra o Guarani, no domingo. Ele
cumpre suspensão por ter rece
'bido o terceiro cartão amarelo.
Em 15 jogos na competição, está
será apenas a segunda vez que
ele não participará como titular
na equipe do Moleque Travesso.

Na última vez que esteve au

sente, o 'Juventus deixou o gra
mado derrotado pelo Avaí por 2
a 1, na Ressacada. "Eu sei que a

minha ausência será uma perda,

mas confio no potencial dos jo- .

gadores e eles buscarão o resul

tado", comentou.
Com o desfalque-do principal

articulador das jogadas ofensi

vas, Rocha pretende buscar al
ternativas nos treinamentos do
decorrer desta semana. Entre as

possibilidades estão o polivalen
te Paulinho, o atacante Romero e

o meia Vina, caso este se recupe
re de lesão.

Recuperado de lesão, o volan
te Evandro pode reforçar o Ju
ventus contra seu ex-Clube. Uma
vitória contra o Bugre pratica
mente garante a permanência do
tricolor na Divisão Principal.
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RECOMPENSA Miriely, medalhista de ouro nos' Jasc, está entre as beneficiadas

Bolsas para
maisde200
atletas locais

\

BENEFíCIO Atletas que representam Jaraguá do-Sul em

competições recebem bolsas que variam de R$ 129 a R$ 1.818

Seriedade e transparên
.

.

cia. É assim que a Fun

dação Municipal de Espor
tes e Turismo deseja que o

Bolsa Atleta seja conhecido
de agora em diante. A au

tarquia publicou ontem,
em seu site, a lista dos 203
atletas contemplados com

o benefício neste ano, as

sim como o valor a que te
rão direito.

O projeto tem como

objetivo proporcionar a

manutenção de talentos

esportivos no mumci

pio, recompensando-os
por seu desempenho. Por

este motivo, a comissão

que julga os pedido leva
em conta 'os resultados,
do atleta no ano anterior,
além de uma série de do
cumentos ..

A novidade para este

ano foi a inclusão do para
desporto no projeto, que
teve cinco atletas bene
ficiados. Na avaliação de
Alessandro Martins, coor
denador da comissão ava

liadora, o ponto positivo
na distribuição das bolsas
neste ano foi o respeito
aos critérios. "Não houve

exceção de nenhuma ma-
.

neira, Acreditamos que,
com seriedade e trans

parência, conseguimos
democratizar o. sistema",
afirmou.

Os valores das bolsas
variam de R$ 129,88 a R$
1.818,32� dependendo do

desempenho do atleta em

uma, das 14 modalidades

esportivas apoiadas pela
entidade. O investimento
mensal da Fundação Mu

nicipal de 'Esportes e Tu

rismo no Bolsa Atleta é de

R$ 56.692,62, valor este

proveniente do orçamento
da própria autarquia.

Atletismo

Rústicaagita
Araquari

Acontece no próximo
dia 14,·em Araquari, .

uma

corrida rústica de cinco e

dez quilômetros. O evento

terá premiação em troféu e

dinheiro, com vagas limi
tadas a 300 participantes.
O prova é uma promoção
da Corville e as inscrições
podem ser realizadas dire-

.

tamente no site da entida
de (www.corville.org.br).

Xadrez

Tabuleiros
na Praça

Em parceria com a

FME, a Católica de Santa

Catarina promove neste

sábado, a primeira edi

ção do projeto "Xadrez ria

Praça": O evento acontece

das 8h às 12h, onde cinco

tabuleiros serão instalados

para a comunidade pra
ticar a modalidáde, sob a

orientação de acadêmicos.

Futebol

Trinta e seis equipes estão
confirmadas no Varzeano

Trinta e seis equipes con
firmaram participação na

31a edição do Campeonato
Varzeano de Futebol. A bola
rola a partir do dia 14 deste

mês, no evento promovido
pela Fundação Municipal
de Esportes e Turismo. Em

disputa, o Troféu Raul Val
dir Rodrigues. A mudança
no critério de participação
não impactou nas inscrições.
Agora, apenas atletas que

residam, trabalhem ou estu

dem em Jaraguá do Sul po
dem participar do torneio. O

.

congresso técnico, com a de
.

finição dos grupos e da tabe

lá, acontece hoje, a partir das
19h, no Auditório da FME.

Haverá premiação em tro

féu e medalhas do 10 ao 40
lugar, além de troféus para
a equipemais disciplinada, o
artillieiro, o atleta destaque e

a defesamenos vazada.

BETO_COSTA/AVANTE!

CONFIRMADO Atual campeão, o Supermercado
. Brandenburg confirmou sua participação no Varzeano
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Copa do Brasil
• • • •

InICIa esta noite

com novidades
MATA-MAiA Fortalecida dentro de campo e com duração
mais longa, competição vale uma vaga na Taça Libertadores

Agência Avante! na da Floresta. Em Pelotas, Em acordo firmado com

o Atlético-PR encara o Bra- a CBF, a empresa catarinen

A maior competição do· sil, às 19h30, no Bento Frei- se Perdigão será inclusa na

1"\.futebol brasileiro vai dar tas. Em Bauru, o Criciúma nomenclatura do torneio,
a largada hoje e contará com terá um desafio difícil con- que ganhará o nome de Copa
diversas modificações. Em tra o Noroeste, às 20h30, Perdigão do Brasil com vali-

2013, a Copa do Brasil conta- no Alfredo de Castilho. Em
--._

dade até a edição de 2015.
rá com 86 clubes e vai encer- Naviraí, a Portuguesa en- Os maiores vencedo

rar somerite em novembro. frenta aNaviraiense, às zzh; res da história. do torneio

A principal novidade será no Virotão. No interior da são Grêmio e Cruzeiro, que
a presença dos clubes que Bahia, o Sport duela contra contabiliza quatro títulos. O

participam da Libertadores, o Vitória da Conquista, às maior artilheiro da compe

ingressando nas oitavas. 22h, no Lomanto Júnior. tição é o atacante Romário,
No Pará, o Flamengo Em Brasília, o Ceará enfren- com 36 gols em 45 jogos.

enfrenta o Remo, às 22h, ta o Ceilândia, às 16h, no Clubes como Santos, Bota
no Mangueirão. No Acre, o Abadião. Amanhã, a Ponte fogo, Cruzeiro e Náutico, es
Internacional duela contra o Preta fecha a rodada contra tréiam somente na próxima
Rio Branco, às 22h, na Are- o Itabaiana, às 21h50. semana.

DIVULGAÇÃO/REMO

Com a terceira maior média de público do País, Remo recebe o Flamengo

Lutas

Wanderlei Silva apronta no Dia daMentira
No último dia 10 de abril,

popularmente: conhecido

como o 'Dia da Mentira', o

brasileiro Wanderlei Silva
resolveu entrar no clima e di

vulgou que seria o substituto
do sueco Alexander Gustafs

son, que está lesionado, no

duelo contra o armênio Ge- rência não foi perdoada por

gard Mousasi, no UFC Sué- Mousasi. "Idiota do ano. Bom
cia. Ontem, o ex-Campeão do trabalho", respondeu. O se

Pride pôs fim à brincadeira. gundo evento do UFC na Su

"O melhor 10 de abril de to- écia ocorre neste sábado, em
dos os tempos. Eu gostaria Estocolmo. Com grave corte

que isso fosse verdade", co- "no rosto, Gustafsson ainda
mentou. No entanto.ajirrevé- II l nãd �prdserrqà�0h\fumacla:

Confiança elevada
Defendendo a liderança e os 100%

'de aproveitamento na Libertadores, o
Atlético-MG enfrenta o Arsenal de Sa

randí, hoje, às 22h, no Independência.
Apesar do Galo já estar classificado

para a segunda fase, o volante Pierre
mostra receio com este jogo. "Confian
ça elevada é fundamental. Libertadores
não têm adversário fácil", comentou.

Na berlinda
Faltando .duas rodadas para o en

cerramento da primeira fase da Liber
tadores, o São Paulo é um dos brasi
leiros mais ameaçados, No entanto, o
Tricolor Paulista espera se reabilitar e

precisa vencer o The Strongest, quinta
feira, às 22h, no Remando Siles. Com
dores na panturrilha, o atacante Luis
Fabiano é dúvida para o confronto.

Atacante vólta
Para o confronto diante do Vasco,

o Botafogoterá como maior novidade
a presença do atacante Bruno Mendes
no time titular. No entanto, o alvinegro
teráo desfalque do holandês Seedoif,
que está suspenso. Na análise do téc
nico Oswaldo de Oliveira, será um jogo
comum. "Vamos jogar como se fosse

qualquer outro clássico", definiu.

Momento ruim
Sem atuar desde 24 de fevereiro,

o atacante boliviano Marcelo Moreno

segue sem entender a represália contra
ele no Grêmio. "Fiz um grande ano em

2012 e marquei 22 gols. Não entendo a

situação que estou passando. Respeito
a todos, mas isso é uma opção técnica.
Tenho que respeitar e vou continuar
trabalhando na humildade", afirmou.

Partida decisiva
Precisando vencer para permane

cer com chances de avançar de fase
na Libertadores, o Corinthians está

preparado para desafiar o Millonarios,
hoje, às 22h, no El Campín. Líder co
rinthiano, o goleiro Cássio está otimis
ta para o jogo. "Todos os jogos fora de
casa são muito difíceis, mas vamos tra
balhar para trazer a vitória", declarou.

_.

Situação incômoda
Em jogo isolado do Carioca, o Vasco

tenta sair da situação incomoda na ta

bela no clássico contra o Botafogo, hoje,
às 19h30, no Raulino de Oliveira. Lan
terna do returno com apenas um pon
to em três jogos, o Vasco está em crise,
mas o técnico Paulo Autuori está con

fiante. "Estamos focados e tràbalhamos
muitos durante a semana" afirmou.

Focado no clássico
Líder do Catarinense, o Figueirense

iniciou os preparativos para o clássi
co contra o Avaí, domingo, às 18h30,
na Ressacada. Para o duelo, o técnico
Adilson Batista terá o retorno do late
ral André Rocha, que estava suspenso.
As principais novidades serão os retor

nos do volante Tinga e do meia Gerson

Magrão, que estavam lesionados.

Focado no Resende
,

Folgando na Libertadores, o Flumi-
nense-está focado em buscar a classi

ficação no Carioca. No sábado, o Tri
color enfrenta o Resende" e o goleiro
Diego Cavalieri encara a partida como

uma decisão. "Precisamos vencer o

Resende para retomar a liderança do
nosso grupo. Esta semana será decisi
va para os nossos objetivos", enfatizou.
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ANTONIO MANOEL CORREA
Loreno Luiz 2atelli Hagedorn

1

'J
A ntônio Manoel Corrêa nasceu
.l"lem 30 de outubro de 1922, em

Joinville, SC, filho de Infância Lo

pes Corrêa e Luiz Antônio Corrêa.

Completou os estudos primários,
conforme consta em sua Cartei
ra Profissional. Toda a habilida
de com relação à profissão, pela
qual optou por toda a vida, vem
da biografia de seu pai, que teve

formação esmerada em colégio de

padres e manifestou vontade de
ser padre, ou médico. Luíz.Antô
nio também praticou farmácia de
forma amadora, paralela, e deve
ter influenciado o filho. Quanto a

Antônio Manoel, após ingressar
nas fileiras do Exército, já aparece
em seu documento deReservista a

profissão Farmacêutico.
Em março de 1944, o casa

mento com Elda Baechtold aca

ba por conduzi-lo a emprego, em

Joinville. Liberado pelo Exército
em 10/4/1945, ingressa seis dias

após na Farmácia Catarinense,
como Prático de Farmácia, até

5/10/1949. Em 18/10 inicia ativida
des em Jaraguá do Sul, SC, adqui
rindo de Helmuth Ilg a Farmácia

Galeno, em frente à Capela N. Sra.
das Graças, na Barra do Rio Cerro:

tem início a verdadeira saga do últi
moFarmacêutico Prático-da cidade.
Sendo área com' forte influência
alemã ele aprendeu a língua, con
dição essencial à comunicação.
Mesmo os húngaros do Garibaldi,
Jaraguá 84 e Santa Cruz, no dia-a
dia, falavam alemão.

Antônio manipulava pomadas
para feridas por acidentes e cre

mes curativos. Única referência
"médica" na região, era procurado
pelos colonos da Barra do Rio Cer
ro, Rio da Luz, São Pedro, etc. Bus
cavam-no por asma, machucados

(até fraturas), picadas de cobra ...

Aplicava injeções receitadas pelos
médicos do Centro,media pressão
arterial. Além disso, também apli
cava as vacinas distribuídas pelo
Governo. Apesar da resistência
inicial dos médicos, com o tempo
seu trabalho foi se consolidando

e, sério, passou a ser respeitado:
era chamado pelos colonos de Der
Apotheker, O Boticário. Entre os

clientes, Wolfgang Weege, que o

elegera seu farmacêutico.

Copydesk: Inácio Carreira

'o ÚLTIMO FARMACÊUTICO PRÁTICO DE JARAGUÁDOSUL

,AvidaDaCidade

Trabalho e lazer
Às vezes, Antônio se deslocava até a casa' dos

pacientes: no início de bicicleta, depois de Harley
Davidson. Em 1958 adquiriu uma "caminhonete".
O carro de Antônio, embora tivesse velocidade
superior às carroças, lembrava-as muito.

Nos�fundos da Farmácia Galeno existia a lagoa
da família Andreatta, que servia a toda a região,
para pescarias e lazer. Era no vazadouro dessa lagoa
que se coletava água para lavar roupas. A imagem
dá uma vaga ideia da importância da lagoa do Ca
milo Andreatta na história dessas pessoas: era local
de reunião e de lazer da família Corrêa e dos demais
habitantes da Barra do Rio Cerro!

Existiam vários salões de baile, espalhados além
da Barra do Rio Cerro pela estrada Garibaldi, Jara
guazinho etc. Porém, a fundação do Botafogo F. C.
inicia nova fase no lazer da Barra e entorná: O cam

po estava localizado no sentido Bairro-Centro, cerca
de 500 IIi à frente da Farmácia Galeno, na proprie
dade do Sr. Luiz Satler e o salão próximo à ponte da

Malwee, num casarão enxaimel. Além do salão fun
cionava um restaurante, cujos ecônomos eram Félix e

Wanda Wolf. Antônio chegou a ocupar a Presidência
do Botafogo, por volta' de 1949: em 20 de novembro
sua assinatura consta de uma ata da sociedade.

.,' Antônio, Wilma e Elda B. Corrêa - Década de 1960
,

"Iragédia
Morte da filha deixaAntônio Corrêa desmotivado

O casal Corrêa tinha três filhos: Wilma,
Jaime e Jurema. Wilma iria seguir a carreira
do pai e do avô. Contiido, o destino truncou ra
pidamente os termos da história: ela estagiava
na Farmácia Catarinense visando o curso de
Farmácia quando, no dia 11 de novembro de

1962, um trágicoacidente pôs termo aos so

nhos. Foi sepultada em Joinville, tendo sobre
o caixão a bandeira do Botafogo, onde havia
sido eleita Rainha nesse mesmo 1962. Com a

morte da filha, Antônio iniciou a derrocada: o
desalento tomou conta do pai extremado de
mais dois filhos, aos quais foi juntar-se, em
1964, Janice, Em 1965, pediu a aposentadoria,
pelo IAPe. Vendeu a Farmácia Galeno para
Zonta e mudou-se para Joinville, à rua José
Boiteux.

Em 25 de outubro de 1981 falece. Élda o
acompanha em outubro de 2006. O casal,
a filha Wilma, sua mãe Infância Corrêa e

a avó, Lúcia Lopes, repousam no jazigo da

família, no Cemitério Municipal de Joinvil
le. A Farmácia Galeno, construída em estilo
bávaro e demolida na década de 1970/1980,
deu lugar a um edifício, onde funciona hoje
a Farmácia da Barra. Em dezembro 1984, o
Executivo de Jaraguá do Sul denomina a rua

37, na Barra do Rio Cerro, deAntônio Ma

noel Corrêa. No bairro do Aventureiro, em
Joinville, existe rua com seu nome.

Lagoa Andreatta

--I
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