
A vida acontece aqui.
. Se .apresenta,mas é liberado
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Somos medicos.
E ISSO faz toda a diferença.

Hámais de 26anos em Jaraguá do Sul

47 ·ír06�200

Guaramirim

Estudos para
novos pontos
Prefeitura avalia projeto

. para recuperar os abrigos
de espera dos passageiros.
PÁGlNA4

Direito
. Jaraguá fica

.

sem defensores
Estado não direciona para a

-' cidade concursados para a

Defensoria Pública.
PÁGINAS

Futebol
Juventus com
time incerto
Técnico Rafael Rocha espera
a recuperação de Evandro e

Vina para jogo de domingo.
Assassino confesso, AdãoWisniewski foi à Delegacia, mas não deu explicações sobre o homicídio na Vila Lenzi. PÁGINA 20 PÁGINA 21

Em alemão

200 anos deWagner
Opinião
As palavras revelam

.

"Somos as nossas frases, o modo de

pensá-las e dizê-las, as palavras usadas,
os sentidos variados que damos a elas".

LUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2

Página destinada à cultura alemã

resgata algumas obras do compositor e
dramaturgo que fez história na música.
HERTON SCHÜNEMANN,
DEUTSCHE ECKE, PÁGINA 16

Reforma adIninistrativa
,

deve ir à Câmar até junho
JARAGUÁ 00 SUL O projeto de lei que estabelece o novo organograma da estrutura

da Prefeitura prevê a redução do número de secretarias, de 11 para seis,
e a diminuição de 300/0 no número de cargos comissionados. PÁGINA 8
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DO LEITOR

E a liberdade?
Desde a aurora dos tempos, o homem sonha

com a conquista da liberdade. Revoluções e

guerras foram travadas em nome dela.
,

Mas como se buscá e se exerce a liberdade sem

que isso afete o mundo à nossa volta? Aniquila-se
o próximo para fazer valer o nosso direito?

Liberdade é fazer o que se tem vontade, dirá a

maioria sem maiores reflexões.
Clarice Lispector diz que a liberdade, mesmo

que inocente e ingênua, aprisiona. Porque a liber
dade ofende. Hoje, na era em que o politic.amerite
correto choca-se com a ideia de liberdade de ex

pressão, isso fica latente. Faça ou fale aquilo que
bem entender e espere as consequências. Mais ou
menos como diz Jean-Paul Sartre, quando afirma
que ser livre não é fazer o que se quer, mas sim o

que se pode.
Agora complicou! Se'não podemos fazer em

.totalidade as mesmas coisas que.os outros, ou

por falta de condições ou por indisposição, como
conceituar a liberdade? Como dar-lhe um sentido
único?

E se não dá para conceituá-la, também não há
como receitá-la. Faça isso para ser livre! Aja deste
modo e se liberte!

Seria então apenas uma questão de consciên
cia individual, como quis Gandhi, quando dis
se que a. prisão não são as grades e a liberdade
não são as ruas? Talvez, já que existem homens

que se sentem presos na rua e livres numa pri
são. A liberdade está na mente! Percebe como

todos criam um conceito de liberdade que sirva
de conforto para suas próprias angústias? Afinal,
até o nazismo idealizou a liberdade através das
infames inscrições "Arbeit macht frei" (O traba
lho liberta), pregadas nos portões de' entrada de
Auschwitz. Se bem que eu duvido muito que algo
visto por quem entrou naqueles portões tivesse a

cara da liberdade!

• EduardoAdriano Gessner

Paraparticipar desta seção enoie suasfotos e sugestões
para" redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Limpeza nos bairros
OprogramaAquiEuMoro,Aqui EuCuido foi retoma

do. Os primeiros bairros que serão contemplados com os

serviços de recolhimentos de entulhos das moradias são
ilha da Figueira e Águas Claras.A data ainda não foi con

firmada,mas os trabalhos devem ser realizados na segun
da quinzena deste mês. O calendário completo serádivul
gado em breve e prevê ediçõesmensais até julho de 2014.
De acordo com o presidente da Fundação Jaraguense de
Meio Ambiente, Leocádio Neves e Silva, o programa está

.

sendo retomado devido à sua importância para a comu

nidade e á manutenção do nomeAqui EuMoro, Aqui Eu
Cuido é porque ele já é conhecido pela população.

�.--

COMENTÁRIO

Nós e o inferrw
Volta e meia, preciso retirar da

gaveta a velha frase que de há
muito os clássicos gregos ensina
ram em suas aulas de oratória e

psicologia: "Fala, se queres que te
conheça"! Você pode dar a volta no
quarteirão que não vai achar outra
melhor. De fato, somos as nossas

frases, o modo de pensá-las e di

zê-las, as palavras usadas, os sen
tidos variados que damos a elas
e que nos "representam" diante
dos ouvidos alheios. E não adian
ta pensar em ):rapacear os outros,
mentir ou tentar fazer-se de bon
zinho ... Um pouco mais adiante,
resvalamos e nos revelamos, aliás,
nos revelamos por todos os poros
diante de quem tenha olhos de ver
e ouvidos de ouvir.

Vim até aqui para dizer que

acusando alguém de nos ter puxado
o tapete da vida ou nos ter incomo
dado ou feito chorar, podemos ter
a mais absoluta certeza, e temos,
de que houve ummomento em que
demos força e confiança a essa pes
soa. E ela não merecia.

Casamentos e negócios erra

dos? Culpa nossa, escolhas malfei
tas. Notas baixas na escola? Culpa
do vadio que não estudou e jamais
"da professora. Penalti errado no

futebol? Culpa do perna-de-pau
que chutou para fora... Em tudo e

por tudo, o inferno somos nós de
-

nós mesmos. Mas' pensar assim
nos deixa mal, melhor é apontai o
dedo para os outros. Os infernos
de nossa vida estão dentro de nós,
na nossa cabeça ruim para pensar,
decidir e escolher.

LUIZ CARLOS PRATES

por estes dias li nos jornais a his
tória de um suicida. Essa pessoa,

-

em vida, gostava de dizer que "o
inferno são os outros", frase tor

nada conhecida pelo francês Jean
Paul Sartre. A frase é na verdade
uma descarada desculpa e fuga à

responsabilidade diante dos erros

que cometemos. É um erro dano
so dizer que "o inferno são os ou

tros". O inferno somos nós, de nós
mesmos. É bom não esquecer que
somos os outros dos outros, logo ...

Toda vez que apontamos o dedo,

com vigor, olhos extasiàdos, lábios trêmulos sobre ... Sobre
exatamente o que eu tinha me prometido parar de fazer. E
ele dizia não pare, não desista, não, não e não ... - Ah, Pra
tes, coincidência, tu vais acreditar nessas bobagens? Vou,
leitora, bah, se vou, já acreditei: Voltei a fazer o que eu me

tinha prometido não fazer mais. Foi 'um sinal? E eu que
duvide para ver...

Paulo Coelho diz que é muito ligado aos "sinais", sinais
que a vida nos passa e que nos devem dirigir a ação. Mas
é preciso ter cuidado para não confundir "desejo" com si
nais. Seja como for, os sinais existem, creio petreamente
nisso. Dia destes, durante o banho, pensei sobre uma ques
tão minha de muitos anos, pensei, pensei e decidir parar,
não perder mais tempo. Sai do banho decidido: não faço
mais. Fui para a cozinha, liguei a tevê no canal Aparecida
e lá estava um jovem padre pregando. Pregando o quê? Já
digo, desça um pouco mais, por favor!

,

,

• falta dizcrr
Criatividade. Há incontáveis postos de gasolina nas en

tradas das cidades, baita concorrência, sobra pouco para
. cada um. Ah, é? Pois na entrada de Belo Horizonte um dos

postosmontou uma barbearia e o barbeiro corta de graça o
cabelo dos motoristas clientes. O posto tem filas enormes.
De fato, tudo é possível ao que crê e ousa. Já nos outros

postos, só manicures, limpando as unhas ...

• coincidência
Dizem que não há coincidências na vida, que coinci

dência é o pseudônimo de Deus quando ele não quer as

sinar... Gosto dessa. 'Pois o tal padre de que falei, tratava

MODERNIZAÇ�ÃO'
O Hospital São José recebeu
ontem um novo aparelho
de ressonância magnética,
importado da Holanda. Ele
ficará no Centro de Imagem
da unidade, que está sendo
ampliada. A estrutura recebeu

equipamentos de última
geração .e os investimentos
somam R$ 5 milhões. A

inauguração da nova área
está prevista para maio.

tOBITUÁRIO
• ELCIRVIToRINOmorreu ontem,
emGuaramirim. Ele tinha 44 anos

e deixou enlutados.pai, mãe, filhos,
irmãos e amigos. O sepultamento foi
realizado ontem, naVilaAmizade, em
Guaramirim.
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CHARGE

Ogoverno do Estado ganhou uma forte
dose de recursos para poder colocar

em prática projetos que estavam parados
devido à falta de dinheiro para investimen
tos. Com a máquina pública pesada, sobra
pouco para fazer obras que realmenteme
lhorem a infraestrutura e para que sejam
Ínlplantadas novas políticas para a segu
rança, educação e saúde. Ontem, foi assi
nado o empréstimo de B..$ 3 bilhões com o

Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BNDES). O recurso vai
se somar a outros valores para direcionar
um total de R$ 9 bilhões em investimentos
para a execução do projeto Pacto Por SC.

Para a região de Jaraguá do Sul estão

previstas inicialmente ações de melhorias
nas estruturas de escolas estaduais e na

conservação das rodovias que cortam o

Vale do ltapocu. Há também previsão or
çamentária para os hospitais.

Ql..IS.
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Santa Catarina deve .se moldar

para ser sempre a primeira opção
aos novos investimentos.

Esse acerto de investimentos deve

ajudar a impulsionar Santa Catarina e

reforçaf setores importantes para esti
mular a captação de mais recursos. Em

presas que tenham interesse em investir
irão procurar os lugares que oferecem
boas condições para o escoamento da

produção, onde encontrem mão de obra

qualificada para fazer parte da sua equi
pe. Elas são atraídas para cidades que
apresentem estruturas educacionais e de
saúde que garantem a qualidade de vida

para os colaboradores. Santa Catarina
deve semoldar para ser sempre a primei
ra opção-aos novos investimentos.

Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e PatriciaMoraes, redacao@ocorreiodopovo.com.br
.• Fones: (47) 2106-1<)19' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 " Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919.' 9902 1380' 91614112
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* Os artigos e opiniões assinados não ,'en'atam
necessariamente o posicionamen"to do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O CO/Teia do Povo utiliza papelproduzido a partir de
� fontes renováveispreservando asftorestas no mundo.
Recicle Q infonnação. Passe estejomal para outro leitor.

gDUARDO MONTECINO

Cumprimento toda a equipe
do jórnal O Correio do Povo

pela nova apresentação do

Jornal, com layout moderno
e colorido. Também a

organização e ampliação
dos temas abordados .

. Parabéns pelos 94 anos

atuando na divulgação
das notícias do Vale

do ltapocu e do nosso

Estado, trabalhando com

seriedade e afinco.

LOTEiAilAS
QUINA
SORTEIO NQ 3159
08 - 40 - 52 . 67 . 70

LOTOFÁCIL .

SORTEIO NQ 888
01 - 03 - 06 - 11 . 12
13·14-16-17·18
19 . 20 - 21 - 22 - 24

FALTA DE
MANUTENÇAo

Placa flagrada ontem pelo fotógrafo
Eduardo Mdntecino, I1P bairro Ilha
da Figueira, mostra uma situação

de desleixo na sinalização de
trânsito em Jaraguá do Sul. A
estrutura está enferrujada e a

pintura descolou do metal.

Giuliano Donini, Diretor
Presidente da Marisol S.A

MEGA SENA
SORTEIO NQ 1482
06 . 09 . 11 - 34 . 41 - 53

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO NQ 04750
1 º 12.834 250.000,00
2º 66.774 17.100,00
3º 52.849 16.600,00
4º 07.566 16.100,00
5º 87.309 15.200,00
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-
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

CRiTICAS' Locais para atender os passageiros não são bem avaliados pelos usuários do transporte

,
Existem alqumas obras
na área central que

precisam ser finalizadas

para que a gente possa
fazer as adequações ..

G!ad� fa[câm\,
C'a�o deT�ãr.JSim

da Rua 28 de Agosto, principal
roteiro das linhas de ônibus.

Com isso, deverá ser criada
uma regulamentação que oriente

para outro local", disse. distâncias entre os pontos e sina-
O presidente do Conselho lização para a segurança no trân

Municipal de Trânsito, Gladecir sito. "Existem algumas obras na
Falcão, afirmou que a situação já. área central que precisam ser fi
está em estudo. "Temos muitas nalizadas para que a gente possa
reclamações e pedidos da comu- fazer as adequações e' sinalizar

nidade, mas é preciso fazer uma onde ficarão os pontos", explicou
análise técnica", disse: Em al- Falcão. O município tem respon

guns casos, existem pontos que sabilidade de construir os abrigos
foram desativados, mas que por de ônibus nas vias municipais. Já
costume da população, que cOQ- as alterações dos localizados jun
tinuautilizando os locais, osmoto- to às rodovias precisam passar
ristas fazem as paradas. 'pela avaliação do governo do Es-

Segundo a diretora técnica de tado ou Federal. "O que existe são
Trânsito da Secretaria de Plane- reformas de projetos já consolida-

. jamento Urbano, Kenia Zimmer- dos. Mas com a obra de duplica- .

mann, antes de atender a popu- ção do trecho urbano da BR-280

lação, o Conselho deve fazer um prevista para os próXÍII10s anos

planejamento levando em consi- não é válido mexer nesse trecho",
deração algumas mudanças tra- avaliou o secretário de Planeja
�iq�s p�l?,P��O�ytoiR� .r�y:itW}r�ÇãR . I tWt1ntR lÇ;rhano, Iran Siqueira.

MUDANÇAS Conselho Municipal de Trânsito

d�ve fazer um planejamento para organizar abrigos

Natália Trentini

A falta de abrigos de ônibus é
fi:tm dos problemas que afe
tam diariamente os moradores
de Guaramirim que dependem de

transporte coletivo. Ào longo dos
anos foram criados pontos muito
próximos enquanto outros ficam
a longas distâncias. Em muitos

locais os passageiros precisam
aguardar em pé.

É o caso do.aposentado Mar
ciano Pedroso, 75 anos, que se

desloca semanalmente do bair
ro Quati para o Centro. O ponto
mais próximo dos locaispor onde
ele precisa passar na área cen

tral não tem abrigo. "Aqui só dá

para ficar se não estiver choven

do, caso c��1frcfi0 tyf, 9.l\� COIT�r i I

Mabitidade

Projeto de melhorias no

transporte está parado
Em maio de 2011, o Pla

no de Transporte Coletivo
Urbano de Guaramirim foi

apresentado para a comuni
dade. A ideia era regulamen
tar o transporte no município,
criando linhas entre os bair

ros, saindo do sistema inter

municipal. O projeto morreu

na praia e é desconhecido pela
atual administração.

"Não encontramos o ma-

.

terial arquivado na Secretaria
e estamos atrás. disso agora",
afirmou o secretário de Pla

nejamento Urbano, Iran Si

queira. Na época, a Prefeitura
desembolsou R$ 60mil para a

empresa Tectrans, de Curiti

ba, elaborar o estudo.
Ter à disposição mais op

ções de horários de ônibus

daria mais segurança para a

enfermeira, Lucinara Martins

Silva, 36 anos, que diariamen
te utiliza o transporte coletivo

para ir ao trabalho. Como on

tem, o.ônibus atrasou mais de
dez minutos do horário que
deveria passar. "Acontece bas

tante, e para mim todo tempo
é importante porque ainda te
nho que andar um trecho para
chegar", contou. Lucinara

precisou ligar para o trabalho

para avisar o atraso.
Para o morador Salencino

Gonçalves, 38 anos, o sistema
de transporte deveria ser mais

pontual e a estrutura mais

adequada. "Sempre aconte

cem atrasos e a desculpa é o

trânsito, mas é assim porque
não tem concorrência", disse.

Pontos serão
avaliados em

.'

Guaramirim
lES1iUDm'lS, Kênia (D), do Planejamento urbano, e Gladecir,
do Conselho de Trânsito, vão analisar pedidos de melhorias

ISSEM -INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 04/2013

o ISSEM de Jaraguá do Sul - se comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
(

- Processo Licitatório n" 04/2013
- Modalidade: Tomada de Preço
- Tipo de Licitação: Menor Preço Global
- Forma de Julgamento: Total Global
- Objeto: Contratação do serviço dé confecção de cartões de pve
- Data da Abertura: 26/04/2013

.

- Horário: 14:00 horas
\

RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O edital estará disponível na Inter

net no endereço www.issem.com.brsem qualquer custo. Informações, dúvidas
e esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail compras@issem.
corn.br, ou por escrito através do na sede do ISSEM, na Rua Walter Marquardt,
n" 623 - sala 05 - Bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul - se.

Juslino Pereira da Luz
Diretor Presidente do IS5,EM
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Jaraguá do Sul terá mais
três estações instaladas

LÚCIOSASSI

METEORdLOGIA
Atuais equipamentos
de medição que existem

no município são de

propriedade privada

Carolina Veiga

A Prefeitura de Jaraguá do Sul
rtdeu início à licitação para
compra de três novas estações de
monitoramento metereológico.
Serão duas unidades para o Rio

Itapocu e uma para o Rio Itapo
cuzinho, a serem instaladas nos

- bairros Nereu Ramos, Três Rios
doNarte e João Pessoa, próximo à
sub-sede dos Bombeiros Voluntá
rios. Atualmente, os equipamen
tos de monitoramento eletrônico
instalados em Jaraguá do Sul per
tencem à iniciativa privada. \

Com os novos materiais o mu

nicípio terá nove estações para
medição em tempo real da preci-

FABIO MOREIRNARQUrvO ocr

LAMENTO Piazera diz que,
oficialmente, a assistência
jurídica não existe na cidade

pitação da chuva, nível dos rios,
umidade relativa do ar e velocida
de e direção do vento, em tempo
real. "Com uma quantidademaior
de dados conseguimos orientar a

população sobre os riscos de ala-
.

gamento ou deslizamentos com

maior .antecedência", explicou o
secretário da Defesa Civil de Ja

raguá do Sul, Marcelo Prochnow.
O acúmulo de informações ob

tidas pela DefesaCivil servirá para
que, posteriormente, o órgão lan
ce um portal eletrônico próprio e

com um sistema simultâneo de
telemetria. Ele levará à comuni
dade informações em tempo real
e que contribuirão para que os

estragos causados por desastres
naturais possam ser previstos e,
com isso, minimizados. "Nosso
modelo é o site da Defesa Civil de

Itajaí. Ele lança à população in

formações atuais sobre o nível dos
rios e os riscos de enchentes ou

deslizamentos de terra", concluiu
Prochnow.

TECNOLOGIA Secretário Marcelo Prochnow (D) avalia com
técnico da Defesa Civil equipamento usado no monitoramento

Advocacia gratuita
Maior cidade do Vale sem
estrutura de Defensoria

A assistência jurídica gratuita
continua sendo prestada em Ja

raguá do Sul, porém em situação
precária. Os advogados que traba
lhavam com a Defensoria Dativa
e os magistrados buscam formas
"criativas" para contornar os impe
dimentos legais.

Na semana que vem, em Floria

nópolis, serão empossados os pri
meiros 45 defensores públicos con

cursados.Nenhumvirápara Jaraguá
do Sul. Responsável por organizar o
funcionamento da Defensoria Públi

ca, o Defensor Público-Geral, Ivan
Ranzolin prevê que a implantação
completa do órgão em todas as Co

marcas do Estado deve ser concluída
em um ano. "Provavelmente, Jara
guá do Sul receberá os defensores

já na segunda etapa, quando conse

guirmos fazerum novo concurso pu
blico. Ainda estamos organízando.a
estrutura e contratando pessoal."

Como a Defensoria Pública do
Estado não se articula nos municí-'

pios e o convênio para a Defensoria
Dativa que existia entre o governo
estadual e a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) foi oficialmente ex
tinto em março, o direito constitu
cional à assistência jurídica gratuita
estápor urn fio na região. "Um novo

convênio, permitido por lei, está
em negociação. Para não deixar de
atender a população; estamos bus
cando formas alternativas criativas

para oferecer este serviço", revelou
o presidente da seção jaraguaense
da OAB, Romeo Piazera Junior.

Segundo ele, em casos onde a

presença do advogado é indispen
sável, o juiz fixa um valor para a re

muneração, relativo ao serviço pres
tado. "Dos 60 advogados dativos da
região, apenas metade continua'

disposta a trabalhar desta forma.
São eles é que decidem se aceitam
ou não cada caso", explicou. "Mas
esta situação está precária, pois ofi
cialmente a assistência jurídica não

existe", declarou.

Prevenção
Ação com foco
nos Conselhos

Paralelo à coleta do maior
número de dados possíveis e

posterior transformação em

informações de prevenção está
a conclusão dos Conselhos de
Defesa Civil (Condec) nos bair
ros. Serão 25 Condecs formados

por 150 voluntários cadastrados
com conhecimentos estratégi
cos e que receberão treinamen
tos para estarem aptos a atua

rem em situações emergenciais .

Segundo o secretário de De
fesa Civil Marcelo Prochnow,
as equipes já estão montadas e

receberão treinamentos especí
ficos. "Eles serão nossos olhos
e ouvidos dentro dessas locali
dades. Com os conselhos sabe
remos exatamente onde estão
acontecendo os problemas e a

quantidade de pessoas afeta

das", explicou. Ainda de acordo
com Prochnow, a criação dos
Conselhos tam:bém prevê a defi

nição de locais fixos para funcio
narem, em caso de necessidade,
como abrigos temporários. "Es
ses locais estão sendo mapeados
e serão divulgados à comunida

de, juntamente com os nomes

dos integrantes dos conselhos".

Educaçâo profissionalizante
Senai investe quase
R$ 11 milhões na unidade

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorrelodopovo

O ServiçoNacional deApren
dizagem Industrial de Santa
Catarina (Senai) anunciou o in
vestimento de R$ 10,8 milhões
em Jaraguá do Sul para suprir
as demandas do setor produti
vo em mão de obra qualificada.
O diretor do Senai no Estado,
Sérgio Arruda, explicou que o

projeto segue diretrizes da dire

ção nacional para atender as ne
cessidades da indústria, que vem
perdendo pontos na composição
do PIB pelo enfraquecimento
da produtividade. "Temos como
alternativa investir cada vez

mais na educação profissional,
na oferta de serviços técnicos e

.

tecnológicos e agora na área da

inovação", afirma.

Os centros de tecnologia es

tão sendo aperfeiçoados, como

é o caso da unidade de Jaraguá
do Sul que está sendo transfor
mada em Instituto Superior _

de

Tecnologia em eletroeletrônica.
A unidade tem previsão de 15mil
matrículas em 2013,mas o objeti
vo é chegar a 25mil até 2021, por
meio do aumento da oferta de

formação e serviços de tecnolo

gia, O investimento será destina
do à reforma de urna área de 500
metros que abrigará laboratórios
de eficiência energética em mo

tores elétricos, transformadores
e eletrodomésticos, e de constru-

, ção demais 1.650metros quadra
dos de um prédio novo para salas
de aula e laboratórios.
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Novo laudo em 90 dias
Foi finalizado ontem, o processo de li

citação para contratação da empresa
que fará um estudo sobre o laudo realiza
do no fim do ano passado, apontando ir
regularidade no pagamento de adicionais
de insalubridade e periculosidade a 641
servidores públicos de Jaraguá do Sul,
com reflexo mensal no caixa de mais de

. -

Galeria
�

Será inaugurada neste domingo, às 15h,
a galeria dos prefeitos, no Museu Histórico
Emílio da Silva; O acervo passou por uma

revitalização � foi ampliado. Uma das mu

danças é a inclusão de Luciano Demarchi,
nomeado pelo.Ministério Público prefeito
interino da' cidade no início da década de

1950, no rol dos chefes do Executivo.

Lógica demercado
"Se o sindicato consegue contratar médi

cos com-o que estamos pagando, então, me
traga estes profissionais". Declaração do se

cretário de Saúde, Adernar Possamai, sobre
movimentação do .Sinsep contra o reajuste
que deve ser dado aos médicos. É preciso
observar que esta é uma lógica demercado.

.

Hoje em dia, a Prefeitura consegue atrair

dentistas, psicólogos, técnicos, mas nãomé
dicos, por isso.jiá necessidade de um rea

juste maior na tabela da categoria.
.

Limite preocupa
o prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck

epSDB), prepara novo organograma de olho no
limite de gastos com a folha de pagamento, que
em dezembro de 2012 alcançou o índice pre
ocupante de 53%. Das seis secretarias, apenas
quatro têm titular. O PV deve ser contemplado
nos próximos dias com a pasta de-Turismo.

R$ 100 mil. A vencedora da concorrên

cia, que aconteceu através de carta convi
te a nove empresas, foi a Securi, que terá

.

90 dias para fazer um minucioso levan
tamento e receberá R$ 23.843 pelo tra

balho. A administração municipal che
gou a anunciar o corte imediato de todos

adicionais, porém, depois de negociação

com o sindicato da categoria, acabou ce

dendo e adotou como parâmetro laudo
de 2007, devolvendo o benefício a 184
servidores. Pelo que foi levantado, mui
tos adicionais foram concedidos como

forma. de gratificação aos escolhidos pelo
rei, desrespeitando os princípios legais e

até mesmo o de meritocracia.

_ ..

Tinta.para, oginásio
O prefeito Dieter Janssen estava inspirado ontem, durante a inauguração

de loja da rede Balaroti em Jaraguá do Sul-Durante o discurso, ele pediu
uma doação de tintas ao presidente diempresa, Hélio Balarotti Junior, para
a pintura do ginásio ArthurMüller. "Já quê tenho a fama de pão duro, vou
aproveitar o momento para pedir essa ajuda, que será bem-vinda", falou
Dieter. Hélio sorriu e fez sinal depositivo pará o prefeito.

DIVULGAÇÃO

Estacionamento
o vice-prefeito Jaime Negherbon (PMDB) I

quer contar com apoio do tabelionato Griesc-' ,

bach, localizado na Rua Procópio Gomes de

Oliveira, para que o escritório amplie a área de
estacionamento. "Essa estruturamelhoroumui-
to o atendimento nos últimos anos, com mais

guichês. Agora noto que falta uma área maior

para os veículos. Vamos conversar para ver se é

possível essa ampliação", disse. Hoje, deve ha-
.

'ver uma reunião na Prefeitura sobre o assunto.

-
\

Papo com presidente
Presidente da Assembleia Legislativa, Joa

res Ponticelli (PP), deputado Carlos Chiodini

ePMDB), o vereador Arlindo Rinkos (PP) e a

assessora parlamentar Aline Bóries. Em pau
ta, o apoio necessário a projetos de interesse

. de Jaraguá do Sul.

SEXTA�FÉIRA, 5 DE ABRIL DE 2013

EM FOCO
Na pauta da Câmara, ontem, apenas
um projeto de denominação de rua, de
autoria de Eugênio Juraszek e outras
tantas indicações para pavimentação

e colocação de lombadas.

• • •

Para revitalização da Arena

Jaraguá, a Prefeitura solicitou ao

governo do Estado R$ 250 mil..

Não será tão ��
,

simples assim
Ventilada" pelo atuál governo, a

municipalização do Estádio João
Marcatto aparentemente seria à solu

ção para Çls problemas financeiros do
Juventus e um alívio para o torcedor.
Porém, o processo não é tão simples
assim. Pesam contra as dívidas judi
ciais, e até mesmo o' contrato de ce-

.

dência da estrutura, que voltaria ao

poder da família proprietária com a

mudança de finalidade. Vai depender,
de muita negociação e de umgrande
aporte de recUrsos.

-

Parceria
para gestão'

A Prefeitura de Jaraguádo Sul e a

Caixa Econômica Federal assinaram,
ontem, Termo de Cooperação para
'ações de assistência técnica na área
de desenvolvimento urbano. À par
ceria visa facilitar a gestão de proje
tos, contratos.convênios, política-de
habitação de interesse social, gestão
orçamentária, tributária e fiscal e

consórcios públicos, com o acompa-
.
nhamento de um profissional da Cai
xa especializado no segmento.
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ENTREVISTA.
MAURO MARIANI
Deputado federal no segundo man

dato, Mauro Mariani prepara o terreno

para assumir a presidência do PMDB em

Santa Catarina, em convenção marcada

para junho. Um crítico do governo Rai
mundo Colombo, o parlamentar também
não escondeo desejo de ver a sigla com

candidato próprio em 2014, mas não se

lança -como a única opção. Sobre estes e

outros assuntos, veja o que ele tem a dizer
em entrevista exclusiva à coluna:

o senhor será mesmo candidato
. a presidente do PMDB? .

A convenção está marcada para o dia

29 de junho. Tenho sim o sonho de presi
dir o PMDB, mas quero buscar consenso.
Uma disputa interna sempre deixa trau

mas no partido, por issso vou buscar a

unidade e não a divisão.

Com a confirmação do seu nome,
o PMDB deve caminhar para o lan

çamento de candidatura própria
em2014?

Minha posição pela candidatura própria
. é pública e pessoal. Porém, a decisão é do

partido, do colegiado, nunca individual.
Mas posso dizer que tenho conversado com
muita gente e percebo que 90% estão deci
didos a apoiar a candidatura própria ao go
.vemo do Estado. O PMDB é omaior partido
de Santa Catarina, sempre teve candidato, a

_ última eleição foi uma anomalia.

Vencendo .a -tese de candidatura

própria, tem interesse em concorrer?
Temos grandes lideranças no parti

do. Dário Berger é um deles, teve quatro
rriandatos de prefeito, fez um ótimo go
verno em Florianópolis. E ainda temos

o Luiz Henrique, que diz que não-deseja
mais concorrer, .porém, isso ainda precisa
ser discutido. O meu nome também está à

disposição, se a maioria assim entender.

osenhorcontinuasendourncrítico -.

do governo dêRaimundoColombo?
O· desempenho do Colombo é muito

aquém do que os catarinenses esperavam..
O governo entra no terceiro ano e ainda
não começou na prática. É muita pirotec
nia, exemplo disso é o que tem sido feito
com o Pacto por Santa Catarina, com cla
ro viés eleitoral. Não é investimento real,

. é financiamento. A conta será paga pelas
futuras gerações. O governo do Estado
perdeu a capacidade de investir e virou
refémdo governo federal. Temos quemu
dar esta lógica.

A Câmara dos Deputados deve
debater na próxima semana a refor
ma política. Uma das propostas aca
ba com o dinheiro privado nas cam
panhas. Como deve ser seu voto?

Da forma como a reforma será apre
sentada, sou contrário ao financiamento
público. Só funcionaria se o voto fosse em
lista fechada. Enquanto a eleição conti
nuar sendo nominal; Pedro contra João,
é uma -guerra declarada e sempre haverá
recurso privado.

•

Limite da loucura

Lista de filiados
. .

Termina no dia 15 de abril o prazo para
que os partidos políticos enviem, pela in-

. ternet, as relações atualizadas de seus

filiados à Justiça Eleitoral. Com base na
última relação, existia no Brasilmais de 15
milhões de pessoas filiadas a uma das 30
siglas regularizadas.

-

_

-

Servidor preso
A Polícia prendeu em flagrante ontem

um funcionário da Prefeitura de São Paulo
acusado de cobrar propina. Foi o quarto
servidor preso em menos de 20 dias. A

prisão de ontem ocorreu após a denúncia
de um empresário, que foi procurado por
um servidor que pediu R$ 30 mil para ig
norar umamulta.

O empresário Jorge Gerdau, um dos consultores do governo
Dilma Rousseff (PT), em entrevista ao jornal Folha de São Paulo,
criticou a criação do 39° Ministério em Brasília, mas foi muito mais
enfático ao falar sobre o excesso de partidos no País. "Quando a bur

rice, ou a loucura, ou a irresponsabilidade vai muito longe, de repen
te, sai um saneamento. Nós provavelmente estamos no limite desse

período", afirmou. Apesar do tom duro, Gerdau acredita que o País
vem avançando na administração pública.

www.gumz.com.br
(47)33714747
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Tarifas no alvo
Se em Jaraguá do Sul foi o

prefeito. Dieter Janssen (PP)
quem abriu guerra contra o re

ajuste das tarifas de ônibus, na
Capital gaúcha, depois de dias
de protesto da juventude con

tra o aumento que elevou à pre- .

ço para R$ 3,05, o Tribunal de
Contas' do Estado examina as

planilhas de custo apresenta
das. A inspeção complementar
foi solicitada pelo Ministério

Público, que levantou dez pon-
tos a serem esclarecidos.

.

I

J_

Panela de c
"

,..,

pressao
Segundo o procurador-geral

dá República, Roberto Gur
gel, a representação-contra o

deputado federal Marco Feli
ciano (PSC-SP) será avaliada
o mais breve possível. A de
núncia feita pela Frente Parla
mentar em Defesa dos Direitos
Humanos pede a abertura de

ação penal contra Feliciano,
que afirmou que antes dele os

trabalhos eram liderados por
satanás, por suposta prática de
calúnia, difamação e injúria.

-(,

o tamanho
doEstado

(J governo federal deve
anunciar em breve a criação de
mais uma estatal, a Hidrobrás,

-

a quinta criada em três anos

de governo. A dompanhia deve
cuidar dos portos e hidrovias..
Dilma Rousseffjá ultrapassou a

marca de Lula, que ficou no po
der oito anos, na quantidade de .

estatais. Com Fernando Henri

que, omovimento foi o de priva- .

tização, de bancos, telefonia etc.

Para alguns economistas, Dilma
erra ao aumentar consideravel
mente o tamanho do Estado.

,

'I
"
1

_J

,Manifestação
Neste domingo,' às

15h, com concentração"
em frente ao Centreventos
Cau Hansen, acontece em

Joinville, uma manifesta

ção em defesa dos direitos
humanos e do Estado laico
e, ainda, em repúdio ao de

.putado Marco Feliciano.
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Reforma já está na fase final
TEXTO Projeto, que dá cara ao governo, chegará à

Câmara até junho para a apreciação dós vereadores

Verônica Lemus

. De acordo com a chefe de gabi-
nete da Prefeitura de Jaraguá

.

do Sul, Fernanda Klitzke, o proje
to de lei que estabelece a reforma
administrativa do Executivo deve
ser encaminhado à -Câmara de
Vereadores ainda neste primeiro
semestre. Depois da eleição do

.

atual governo no ano passado, o

prefeito Dieter Janssen (PP) co

meçou a trabalhar,- juntamente
com os secretários nomeados, o

novo organograma administrativo
da Prefeitura.

"A reforma diz respeito basica
mente aos cargos comissionados e

ao organograma proposto", expli
ca a chefe de gabinete. Conforme
já havia sido anunciado, o orga
nograma estabelece a redução
do número de Secretarias, de 11

para seis, e a redução de 30% no

número de cargos comissionados.

Segundo Fernanda, o objetivo da
reforma é imprimir o perfil da atu
al administração.

"Por exemplo, a gente implan
tou a Secretaria de Mobilidade,
mudamos alguns nomes de outras
Secretarias, incluímos mais com

petências em outras", resume Fer
nanda. Além disso, o projeto de
lei prevê a valorização do servidor
efetivo na' ocupação dos cargos de

confiança, com-a possível inclusão
de cláusula reservando certa por-

centagem de vagas comissionadas
aos concursados .

Ainda sobre os cargos. de con

fiança, a chefe de gabinete escla
rece que a redução dos 30% não
é sobre cada Secretaria, mas, sim,
uma redução global, já .que em al

gumas pastas, como Obras e Saú

de, é preciso adicionar pessoal e
não reduzir. "Na Saúde não dá

.

para ecohomizar e na Secretaria
de Obras a gente precisa de uma

equipemaior para trabalhos como
de jardinagem", diz. Por outro

lado, algumas Secretarias permiti
ram uma redução superior a 30%,
como a de Administração, que
acabou sendo fundida com a de

Fazenda, dando origem à Secreta
ria de Gestão e Finanças.

A chefe de gabinete explica que
antes de começar a redação do

projeto, é preciso ainda preencher
cerca de seis cargos, que foram so

licitados depois que alguns secre

tários, como o de Saúde, Adernar
Possamai (DEM), verificaram a

necessidade de mais profissionais.
"A gente vai tentar encontrar esse

pessoal dentro da própria Prefeitu
ra", comentou Fernanda. Para ficar
dentro-do plano de inetas dos 100

primeiros dias, a chefe de gabinete
informou que precisa fechar esses

ajustes até a semana que vem. "E
daí temos até o :fim do mês para fa
zer a lei, que também vai ser anali
sada pelo jurídico", disse.

LÚCIOSASSI

FABIO MOREIRNARQUIVO ocr

REFORMA Fernanda K;litzke diz que redução de cargos
acompanhou diferentes necessidades das Secretarias

Carreira pública
Prefeituraprepara edital para concurso

Ainda sem data definida De acordo com Kuchen-

para sua realização, o concur- becker, foi através de levan
so público da Prefeitura de Ja-

,

tamentos sobre as necessida

raguá do Sul começa a tomar
.

des de pessoal em cada setor,
forma. Segundo o secretário' apuração que continua sendo

. de Administração, Sérgio Ku- feita pelos próprios secretá

chenbeéker, 13 funções estão rios, que a Prefeitura chegou a

sendo consideradas e devem essas primeiras vagas. Porém,
fazer parte do total de vagas o secretário afirmou que elas
oferecidas: eletricista, auditor ainda poderão ser alteradas,
interno, cuidador social, assis- inclusive com a eliminação de

tente social, fiscal tributaris- algumas funções.
ta e de posturas, operador de Depois de receber todas

. máquinas, analista de' custo, as demandas dos secretários,
administrador, procurador - Kuchenbecker diz que ainda

antigo cargo de advogado -, será preciso fazer uma análí-

DEMANDA Sérgio Kuchenbecker diz que levantamento das médico, agente tributário e se da possibilidade financeira
necessidades de.pessoal está sendo elabor�d� .p'�I.C?�. ��������i.Q� professor. .

da - Prefeitura para determinar

a lista definitiva de funções e

o número de vagas possíveis
para a contratação dos profis
sionais. A previsão do secretá
rio é de que em duas semanas

a Prefeitura dê início ao pro
cesso licitatório para a con

tratação da empresa respon
sável por realizar o concurso e

de que as provas ocorram em

aproximadamente dois meses.

Previsão é de que as

provas do concurso

público ocorram

dentro de dois meses.
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Gratuito

Show na escadaria domuseu
A banda jaraguaense Os Fritz da

Puta fará o show de lançamento do
álbum "Rust Is Not a Crime!", nes
te domingo, dia 7. A apresentação
acontecerá na Praça Ângelo Piaze

ra, na escadaria do Museu Histórico
Emílio da Silva, às 18h.

O evento faz parte de um proje
to local do Sesc Jaraguá do Sul, cujo
objetivo é incentivar o trabalho de
novos músicos da cidade. A próxima
atração será a banda The Seres, com
shows agendados para os dias 27 e

28 de abril.

Música

Banda Deserta no Blackhird
A banda Deserta faz show acús

-tico hoje, às 21h, no Blackbird Bar.

Essa será a primeira vez que os

músicos de Jaraguá do Sul levam
os clássicos do rock n' roll e do

hard rock à casa.
Na página do Blackbird no Fa

cebook, estão sendo sorteados cin
co ingressos. O resultado será di

vulgado às 17h.

Arquivo Histórico

Atendimento é ampliado
O Arquivo Histórico Eugênio

Victor Schmõckel passou a atender,
desde a semana passada, em horário
normal. "As pessoas que precisarem
fazer pesquisas históricas poderão
fazê-las, agora, das 7h30 às nhgo

e das 13h às 17h", informa o chefe
da instituição, Giuliano Sávio Ber

ti. O atendimento à população era

restrito, anteriormente, ao período
vespertino por causa de trabalhos
internos.

CARISMÁTICA A atriz Sandra
Baron dá vida a uma cigana
viajante e envolve a plateia
arrancando muitos sorrisos

FABIO PRATESICIA SANDRA BARON/DIVULGAÇÁO

Imaginação abre
- . .

portas e mcentrva

gosto pelaleitura
TEATRO Cia. Sandra Baron apresenta quatro espetáculos
de contação de histórias para quem está aprendendo a ler

Bárbara Elice

A pós muitas viagens pelo
. fimundo, Ana Cigana
chegou à cidade para contar

tudo o que viu e aprendeu.
Os lugares qúe visitou, as

histórias vividas e as canti

gas folclóricas estão guarda
dos nos bolsos do seu colo
rido vestido. Quem dá vida à

cigana viajante é a atriz San
dra- Baron, que se apresenta
de abril a julho, no Espaço
Cultural do Angeloni, no

Centro. O espetáculo de con

tação de histórias é voltado

para crianças de 6 a 8 anos,

de escolas de Jaraguá do Sul.

Quando Ana Cigana apal
pa o bolso e encontra um ob

jeto, uma nova história surge.
Assim, a personagem caris
mática dança, narra contos

de tradição oral, interpreta
cantigas folclóricas e envolve
a plateia. Para compor a peça,
a atriz Sandra Baron, da Cia.

Sandra Baron, reuniu histó
rias que ouviu e outras en

contradas em livros - como a

"Babaiada", de origem russa.

O espetáculo, com duração
de 45 minutos, já foi apresen
tado mais de cem vezes em

Santa Catarina.
A parceria da Cia. Sandra

Baron e a empresa Angeloni
tem o objetivo de incentivar
a leitura em crianças no pe
ríodo de - alfabetização. "Na

contação de histórias, a ca

racterização do personagem
e os cenários vêm das pala
vras e da entonação da voz.

E isso se forma na imagina:'
ção da criança. Ela imagina a

roupa, as cores e o ambiente..
conforme a história é conta
da" detalhou Sandra.

O processo é semelhante
na leitura de livros. "Parqué
por mais detalhado que es

teja, nós sempre montamos

a imagem dentro da.cabeça,
E esse é o princípio da con-

tação de histórias", disse.

Segundo a atriz, quando o

desenvolvimento da ima

ginação é trabalhado, essa

atividade continua também
durante a leitura de livros.

Agendamento
As apresentações acon

tecerão nos dias 16 de abril,
21 de maio, 18 de junho e 16

de julho, para públicos de até
80 crianças. Se houver ne

cessidade, o Angeloni pode
rá providenciar o transporte
das crianças até o local.

As escolas interessadas
em assistir ao espetáculo de
vem entrar em contato com a

responsável pelo projeto no

Angeloni, Karoline Schmitz,
pelo e-mail karoline.sch

mitz@angeloni.com.br ou

pelo telefone 3275-7900. O

Espaço Cultural fica na 'uni
dade da Rua Barão do Rio

Branco, n? 732, no Centro.
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Nós, brasileiros, adoramos falar eouvir sobre Buenos Aires, cidade
cuja urbanização nos parece tanto com as

metrópoles europeias. Suas avenidas largas,
espaços públicos, tantas liyrarias quanto
o Brasil inteiro - sendo os argentinos,
com médias europeias,quando se fala em

quantidade de livros lidos por habitante:
sete-ao ano. Outro destaque são os Cafés,
debaixo de árvores centenárias, e onde
come-se chorizo, bebe-se vinho malbec e

tenta-se alguns passos de tango. Nunca,
esteve tão em conta e tão fácil para viajar a
capital portenha. De acordo com as agências
de turismo, Buenos Aires costuma ser o /
destino de estreia de quem nunca foi para
o exterior, como era o Paraguai anos atrás.
Admiramos a ausência de analfabetismo

argentino. Porém, nas províncias que fazem
fronteira com o Paraguai e Bolívia, os
índices são iguais a cidades do interior do
Piauí e Maranhão. Admiramos também a

coragem dos panelaços. Lá, para fazer essas
passeatas, existem empresas especializadas.
Não sedemos nada em nossa preferência por
Pelé, mas admiramos o futebol de Maradona
e seus herdeiros, como Requielme. E eles,
argentinos, também gostammuito dos

brasileiros, do futebol de Pelé e Zico, da
paisagem do Rio de Janeiro, da capoeira de
Salvador, pra não falar das praias do nosso
estado e da música de Tom Jobim e Chico

Buarque.Viajantes e aventureiros natos,
encontram-se argentinos de passagem
ou vivendo em Íugares e cantos dos mais
inusitados. De ermitões que vagam pelas
cavernas da Capadócia, na Turquia, a sadhus'

'- ,

--:_homens sagradosna India. Recordando
aAmérica do Sul, todos me pediram

Clique animal

MIAU
"

Neste sábado, dia �, a linda Karolzinha, o
grande xodó da Márcia Vieira, completa 11 aninhos.
Ela é corintiana. Parabéns!

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

do Focinhos,C�rentes Jaraguá (lo Sul

Charles Zimmermann . Escritor

Argentinos

para cantarolar algum trecho de Garota
de Ipanema ou Aquarela, de Toquinho -

quantos de nós, brasileiros sabemos da
importância dessas canções na música
popular brasileira? Os argentinos sabem.

-DesA'PARECIDO, -Este
-

-

cachorro boxer desapareceu
dia 11/12/12 nas proximídades.

do Bairro Estrada Nova -

Vila Rau, em Jaraguá do
Sul. A família o procura
desesperadamente. Já

percorréram todos os bairros,
receberam várias ligações
sobre o-seu paradeiro, mas"
está muito difíciJ encontrá

lo. Ele é um cachorro adulto,
de porte grande, branco com

uma mancha marrom e preta
no olho esquerdo, tem o rabo
curto e orelhas caídas. O cão
estava na famíli� há 4 anos,

desde filhote. Se você o viu ou

encontrou, por favor, entre em

contato pelo telefone 3273-7851

o charlesautor@gmail.com

Qualquer assunto que se discuta com eles, há
_ algo que existe, ou existiu na Argentina, que
é melhorque em outro lugar do mundo.Isso
se não insistirem na sua citação como ponto
de referência ao assunto debatido.
Eles têm orgulho dofamoso doce de leite.
Contam a história de como tudo aconteceu,
apontam onde começou. Mas, os livros da
história dizem que na América do Sul o doce
de leite é chileno. Do tango, que idolatram,
também há estudiosos dizendo que ele

começou no Uruguai, do outro lado do '

Rio da Prata, que atravessa a província de
Buenos Aires e divide parte do Uruguai com
a Argentina.
Como os franceses, os argentinos adoram
livros sobre sua nação, livros com títulos
loucos como "A Santa Loucura dos

Argentinos" ou "O Atroz Encanto de
SerArgentino". Brasileiros e argentinos
são passionais, cada um no seu estilo. O

argentino é exigente demais, briguento,
senão neurótico; o brasileiro prefere sempre
o consenso, pormais fracos os critérios em

que se dá. Os fantasmas argentinos, como
Perón, pesam; os brasileiros, como Getúlio
Vargas, finge-se que não. O argentino se

acha europeu; o brasileiro lamenta não ser.

Se num País o complexo de superioridade
descamba em autocrítica melancólica, no
outro o sentimento de inferioridade está

sempre pranto à autoexaltação.

"
Qualquer assunto que se discuta

com eles, há algo que existe, ou
existiu na Argentina, que é melhor

que em outro lugar do mundo.

I
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Ademar Saganski
AdemirOrsi

Adilson Moreira

Adryele Kath
Alexandre Eischtadt

Allan F. Vieira

Achyles Sartori
Antonio Berns

Bruno Floriani

Carlos Luis Venera
Celio Forlim
Cleide Chiodini Pedri
Crisflan Vitorello

DebQ!e Mara Souza
Luiz Carlos Monteiro Filho

Gabriele Luise Borsatti
Geraldina da Silva Per.eira

Gustavo Jungton
'

,

Ivoni Hahrr
Ivanei De Cezar Cavaller
Ivane Eskelsen

Jean Carlos Postai Giovanella

Juliane Gasda
Katia Mara Frankowiack

Kátia Simone (ia Silva

Katia Zalewski
Luciane Dalpiaz
Luiz Carlos Monteiro-Filho

�

Marilis Forlin

Nikolaus Rodney Hermann

Odilo Caye
\

Sara Gerusa Chaves
Silvana Eskelsen
Thinara Machado

Viviane Schulz

lizandra souto satnz
• Marshall Allman - ator
• Élodie Bouchez - atriz '

• Jason Done - atôr
• Genival Lacerda - cantor e

. compositor
• Axel Morgan: guitarrista
• Mike McCready - guitarrista
• Paula Cole - cantora

Curiosidade

5 de abril. ..

... é o 95° dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 270 para acabar
o ano. Dia de São Vicente

Ferrer, espanhol (1350-
141<)) e Dia de São nérfel.
Dia, do Propagandista I,

Farmacêutico, Dia das

Telecomunicações e

Dia dos Fabricantes de
, Materiais de Construção.

Fonte: Wikipedia
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• Banda Homens do Pântano -

Jaraguá do Sul

• The Kings De La Noche - A volta das
noites de sábado! - por Silvio Boppré;

• Confira a seção Bandas Locais com
.

o som da galera da nossa região
\;� . ..,_ \\1�IIjIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)11111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII\\\\\

Incrível
o BuzFeed, site nova-iorquino, divulgou essa '

semana uma lista com 30 fotografias incríveis,
tiradas no momento exato em que o detalhe de cada

foto aconteceu. São momentos únicos que você não

conseguiria ver aoiho nu. Quem estiver afim de

conferir as imagens deve acessariunouibuzzfeed.
comiawesomerIonce-in-a-lifetime-shots.

Selecionamos três imagens para você entender do

que estamosfalando:

/
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E hoje à noite, no Sesc, acontece o espetáculo Objeto Gritante, da
Cia.Maurício de Oliveira e Siameses, de São Paulo.

Apeçapretende, pormeio daprojeção e reflexão sobre a imagem
que temos de nós mesmos, discutir a relação do artista com o espaço,
a relação com o corpo e com as máscaras sociais. O espetáculo
mistura a dança abstrata com a manipulação de objetos de espuma e

cria uma ilusão de esculturas vivas deformatos imprevisíveis.

O espetáculo acontece no Teatro do Sesc, às 20h.A entrada
é gratuita, basta apenas retirar o seu ingresso na biblioteca da.

ê entidade entre 9h e 12h e das 13h às 19h, ou com o Setor de Cultura. ê

,

.Hoje \,"""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''':'''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''''''''i'''" I
• Dioramas Acústico (RJ)
Sacramentum Pub - 22h

• Blues Internacional SacramentumPub - 22h
com Gonzalo Araya ' I

• Dêserta Acústico (Chile) & Léo Maier • Nirvana Cover (SP)
BlackbirdBar - 21h BlackbirdBar - 21h Lico Bar - 23h
\ )
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Agenda

A presença de Elvis Presley vol
tará a ser sentida no Brasil. Depois
da passagem da exposição The Elvis
Presley Experience e dos shows com

,

os integrantes da banda que'o acom
panhava, e.hamado Elvis Presley In
Concert, em 2012, foram anuncia
das novas datas para este ano.

A exposição, que no ano passado
foi montada no estacionamento do

shopping Eldorado, em São Paulo,
.

chegará ao Barra Shopping Sul, em
Porto Alegre, apartir do dia 15 de

maio, e segue lá até 2 de julho.

Amanhã • Homem Banda e sua Mina

Já as apresentações com os mú
sicos que acompanharam o Rei, e

que formaram a TCB Band.jestão /

marcadas para outubro. Eles pas
sam por Brasília (dia 17), Rio de Ja
neiro (dia 19) e Belo Horizonte (dia
20), todos ainda sem local definido,
Recife (dia 23, no Chevrolet Hall),
São Paulo (dias 25 e 26, no Ginásio
do lbirapuera), Curitiba (dia 29, na

Pedreira) e Porto Alegre, (dia 31, no
Estádio Zequinha) .

como o guitarrista James Burton, o
baterista Ronnie Tutt, o tecladista

Sobem ao'palco para executar os Glen D. Hardin e o baixistaNorbert
grandes clássicos de Elvis, músicos Putnam, entre outros.

Uma série de shows pode ser marcante por vários
motivos, desde uma estrutura impactante de palco
ao caos gerado pelas apresentações. Confira a lista de
cinco turnês marcantes que, ao seu modo, ajudaram a

mudar o mundo da música:

trumentos - e com o som sendo transmitido por ainpli
ficadores precários. Ainda assim, esses shows mudaram
o rumo da história, abrindo a porta dos Estados Unidos -'
para a beatlemania e � "invasão britânica".

1 - Zoo TV (1992-1993); U2
.,:Depois que você pendura carros no teto do palco,

- não há muito mais que se possa fazer. E esse era apenas
um dos elementos da grandiosa experiência criada para
divulgar o ambicioso discoAchtung Baby. Entre imagens
de televisão e transmissões ao vivo de outros lugares,
Bano ainda incorporava vários personagens. Depois dis
so, os shows de rock nuncamais foram os mesmos.

, 3 - TheWaIl Live (2010-2012), Roger'Waters
- Waters levantou um muro gigante emostrou a inte

gra do disco conceitual TheWall (1979).
. -'f

4 - Voodoo Lounge (1994-1995),RollingStones
- Uma ponte móvel que leva até um palco menor,

o fogo sendo usado' como elemento cenográfico e outros

detalhes.

2 - The Beatles'US 1964Tour (1964),TheBeatles
- Eram só quatro rapazes, cada um tocando seus ins-

5 - Rock&Roll Over (1976-1977), Kiss
- O exagero do Kiss ficou conhecido por todos. Haja

sangue falso.---
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Bom dia!
Bom dia. Hoje é sexta-feira,

dia 5 de abril! Chegamos a mais
um final de semana.Minha nossa,
como o tempo voa! Parece que foi
ontem o Carnaval! Daqui a pouco
estamos homenageando as ma

mis, as noivas, os papis, festejando
a Stammtisch e a Schützen. É um

pulinho. Enquanto isso, vamos

conferir a coluna, que hoje será
lida por mais de 30. mil pessoas.
Antes, uma frase para refletir, de
Sigmund Freud: "Nós poderíamos
sermuito melhores se não quisés
semos ser tão bons".

fY&ttlHT411Ú6e�ffF'me
3370-3242

Floripa
Ontem, o secretário Lio Tironi

desfilou nos corredores do Palácio
de Santa Catarina. Vêm novida
des para a região.

, Os males que não são percebidos
são os mais perigosos.
Erasmo Carlos,

FOTOS DIVULGAÇÃO

HAPPY HOUR Aniele Tecila,
Lara Bogo, Carine Marcatto,
Joelma Cani e Eliett

Lehmanns, quarta-feira no

Restaurante Lehmann's

Dazaranha
Para os baladeiros de

plantão gue adoram um bom
<

rock'n'roll, a casa noturna Epic
vai trazer o Dazaranha. Mas o

grupo não virá sozinho, divide
o palco com outras dez estrelas
do mundo eletrônico. Abalada
terá um estilo único e deve
reunir os nomes catalogados
de nossa sociedade.

London
A London Pub movimenta

nesta sexta-feira um esperto
pagode com o grupo Levando
um Lero e mais sertanejo com
a dupla Elton e Fernando.

Destaque
A Buena Eventos vai ser

destaque quando o assunto for
"casamento". O espaço, que

inaugura dia 10 de abril, vai
conciliar a cerimônia 'e a festa
de casamento no mesmo local,
uma comodidade a mais para
os noivos. O casa conta tam

bém com uma excelente área

para estacionamento.
•

+ ,

liEMlilMI Karin Janssen Conti brinda hoje seu aniversário,
com o maridão LourlvalContl e amigos. Parabéns!

COIfQf!RSJA As belas Natasha Olegário e Ana Paula

Drehmer, noras prediletas da amiga Elisabeth Harmel, colam

Wau hoje, no curso de Ciências Contábeis, pela Católica

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o meu querido "bruxo", Neni
Junkes, o caps do Lico Bar,

está programando um giro por
terras do Tio Sam.

• • •

Diego Rausis movimenta, no
sábado, petit comitê em torno de
seu aniversário na elegante área

de festa da casa dos pais.
. ., .

-Paula Conrado está no Peru.
,

Vai fazer uma andança pelas
cidades místicas andinas.

Blues
Cirano Araujo & The Blues

Planes, de Floripa, movimentam,
dia 26 de abril, no Restaurante

Lehmann's, a la Noite do Blues.

Agendem, por favor!

Upper
Hoje à noite, na Upper Floor,

tem sertanejo dos bons com a pre

sença da dupla sensação Álvaro e

Matheus. Vai perder?

. Online
o amigo FabianoAlvesXavier,

que é todo ligado na coluna para
ficar por dentro das novidades da
nossa galera, comanda hoje um

happy hour para o lançamento
do portal de negócios Cidade Ja

raguá. Que saber mais? Acesse
www.vocecidade.com.br.

Zumzumzum
Alguns buxixos caem como uma bomba em nosso

high. Informações que valem muitos, mas milhões de

"quemémemo?", apenas para simplificar a palavra que

significa uma avalanche de curiosidade. Demais!

Anote
Ah, já ia me esquecendo. Anotem

mais uma aí, fofas. Caneta e papel
na mão! Para as chiques e moderni

nhas, dia 15 de maio rola a 6a Festa

do Champanhe, na Epic.

MASHUP O Dj San schwartz,
um dos queridinhos da urbe
sorriso e integrante do projeto
Mashup, será presença hoje à
noite na Lico Bar

Bolinhas Presença
Você sabia que as figuras retrôs

dos anos 1970. e 1980. estão namoda?
Principalmente os desenhos bem co

loridos nos tons de verde azeitona,
azul, rosa e lilás. Mas muito cuida
do com as bolinhas! Todo mundo
conhece aquela história: "se diri

gir, não beba"! Poís é, quando este

colunista disse bolas, não entenda
'bolas'. Estamos caminhado para o

ano da Copa, mas é melhor você não

complicar o meio de campo, brother,
senão vai dar gol contra. Se não en

tendeu, e-mail para a amiga, Michele
Camacho, do "Monalisa de Batom".
Ela sabe e explicará nosmínimos de
talhes. É grátis!

Convite feito, convite aceito! O casalGui
lherme Leite e Allen Veloso, meus ami
gos pessoais, convidaram-me para estar
presente neste sábado no niver de um

aninho da filha, Sophia.

Canastra
O ano começou para a turma da

"Canastra". O primeiro carteado acon
teceu ontem, no elegante apê da presi
dente da Rede Feminina de Cômbate
ao Câncer, Nina Camello, com um

concorrido "churras" comandado pelo
cabeleireiro Tião. De nada;

Point

Heloisa O Restaurante Lehmann's, aos

poucos está se tornando parada obri
gatória dos bacanas da urbe.. São
muitos encontros e mesas concorri
das de happy hour.

A solteira'mais paquerada do mo

mento é a linda psicóloga Heloisa Bar
roso. Feliz e de bem com li vida.
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Camisa futsal
Quer ganhar a nova camisa

oficial do CSM Futsal? Envie e

mail' para moa@moagoncalves.
com.br e diga quando e que horas
será o jogo contra o Krona, valen
do pela Liga Nacional. O sorteio
será dia 15 dé'abril.

TE CONTEI

I• Em pleno Outono, e a

bonitona Leonora Folchini
anda desfilando pelos
lugares in da urbe com um

bronze que é de matar de
raiva os mais poderosos
filtros solares. Sempre
elegante, ela é pura alegria
contagiante. Está contado,

'. Para a alegria dos pais,
Alcindo e Lorita, e da irmã,
Andressa, a bonita Patríçia
Alexsandra Hermànn cola

grau hoje no curso de
Ciências Contábeis, pela
Católica .

• A ovelha está no freezer!
Falta só o tempero de

Tato Branco para o grande
encontro dia 18, na casa do
amigo Lio Tironi.

• Por hoje é só, cansei de
escrever, tudo bem? Já sei..
Vocês adoram o "Te contei",
mas prometo que amanhã
escrevo em dobro.

• Uma ótima sexta e

cuidado: você está sendo
filmado.

• Com essa, fui!

.' f
,)
�
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PREVISÃO DO TEMPO
Tirinhas
SEMANA DA ANÉSIA # 3 '

Sudoku
Fontes: Epagri e Tempo Agora

o sol volta
a brilhar
Namadrugada, ainda há chance'
de chuva isolada no Litoral. No
decorrer do dia, umamassa de
ar seco mantém o tempo estável
com predomínio de sol em se.

Temperatura elevada, diminuindo
entre a tarde e noite.

4, 6,

6 1 34

9 5 2
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7 3
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5 1
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Piadas

Joãozinho e sua avó
Um dia, na sala de aula, a professora pede para que seus alunos

levem no outro dia, equipamentos de primeiros socorros.
No outro dia ...
_ Marininha, o que você trouxe?
_ Eu trouxe um esparadrapo, professora.
_ E quem te deli?
_ Foi minha tia. �

_. E o que ela disse?
_ Disse que é muito bom pra fechar um curativo.
_ Muito bem Marininha.
E assim foi com todos os alunos até chegar na vez do Joãozinho ...
_ Joãozinho, o que você trouxe?
_ Eu trouxe um balão de oxigênio, professora.
_ E quem te deu?
_ Foi minha avó.
_ E o que ela disse?
_ Devolve... Devolve ...

,", HOiE, :'
Jaraguá do Sul

e Região' :- AMANHÃ
MíN:WC
MÁX: 24°C �

Parcialmente
Nublado

8 d
DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 22°C

�
y
Instavel

� �.

18°C,

124°C
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.

Nublado

LUAS

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 1014

.,CRESCENTE 18/4

CHEIA 25/4

. .'
Chuvoso

SEGUNDA
MíN: 16°C
MÁX: 200C Trovoada

Palavras Cruzadas

:'p��s�te�RO(' A R�c�eativa o primel�ÇJ re�;�to d� P"QIQ�r�s'�ruzo�o� d� B�;51!, "j
., "'

HORIZONTAIS '1 -2 3 4 5 6 7 8 9

Cinema •
•

- •
•

• /

•
• •
• •

I •
•

•
•

•

1. o conjunto dos pertences, de quem viaja, para uso

pessoal
2. Grande e saboroso peixe de mar, cujas carnes são

consumidas frescas ou em conserva / Jazida de
minérios

3. Estúdio norte-americano, produtor de famosos de
senhos infantis, como "Ratatouille" / Meia.,. listra

4. Queda dos cabelos / As iniciais da cantora Costa .

5. O humorista, apresentador e escritor Soares / so
I�as esbranquiçadas em cima de um líquido agita
do ou aquecido

6. Lustrar (assoalhos)
7. Ruído forte e repentino
8. A fêmea de cão
9. Que não tem cheiro
10. O principal rio da África, o segundo maior do mun

do / Desenvolto
11. (Mit.) Nome de Minerva, na Fenícia / Pedra frag-

mentada, usada em estradas e construçôes
10

12. Breve / O quadrado de dez
11

13. As iniciais do político Aranha (1894-1960) / A
atriz paulistana Duarte,

Programação de 5 a 11/4
2

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
• ARCOPLEX 1
• A Hospedeira - Legendado. -

Diariamente - 14h, 1 �h30, 19h, 21 h30

3

4

5

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

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

6

7

8
ARCOPLEX 3
• 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

9

12

VERTICAIS
1. IndivIduo de povo indígena que emprestou seu

nome a um dos principais afluentes do Amazonas /
Formou uma dupla sertaneja com Tonico

2. Um dos esquilos das histórias infantis de Walt Dis
ney / Outro nome do bicho-do-pé

3. Planta muito cultivada em pequenos cercados / Pró-
prio para ser usado no ensino

'

4. Alimentado ao seio / As iniciais do nadador Pereira
5. Marcado com traços, para fins de realce ou de ex

clusão / Agasalho alongado de senhora, usado no

pescoço
6. Sigla do estado cortado pelos rios Negro e Soli

mões / Tornar mais veloz
7. O músico Gilberto / Relativo ao estudo das doença�

dos rins, bexiga, próstata etc.
8. Adivinhação / Artigo
9. Preparado que é aplicado sobre a pele do rosto para

produzir determinado efeito estético ou medicinal
/ Labareda.

JOINVILLE
• GNCGARTEN

·Jack· o Caçador de Gigantes (3D)" 15:10, 19:40" DUB
• Jack- o Caçador de Gigantes (3D) - 22:10" LEG
• Os Croods (3D) " 13:00, 17:35 " DUB
• Vai Que dá Certo- 14:00, 16:0,(4 18:00, 20:00, 22:00 . NAC
• A Hospedeira- 19:20, 21 :50 - LEG
• Os Croods . 13:20, i 5:20, 17:20 " DUB
• Mama - 14:20, 16:45, 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) " 16:30 - DUB
• G. i. Jae: Retaliação (3D) . 19:00, 21 :30 . LEG
• Oz" Mágico e Poderoso (3D)" 13:50 - DUB

Mama
Quando o pai de

Victoria e Lillymata
a mãe das garotas,
as crianças fogem
assustadas para uma
floresta. Durante cinco
anos, ninguém tem

notícia do paradeiro
delas, até o dia em que
elas reaparecerem. Os
tios das duas as adotam
e tentam-dar uma vida

tranquila, mas logo
percebem algo errado.
As duas conversam

frequentemente com uma

entidade invisível, que .

'

chamam de "Mama".

13
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• GNC MUELLER
• G. i. Jae: Retaliação (3D) " 19:30 " DUB
• G, i. Jae: Retaliação (3D) . 21 :50 . LEG
• Os Croods (3D) . 13:15, 15:15, 17:30· DUB
• Jack" o Caçador de Gigantes· 15:30, 19:50" DUB
• Os Croods " 13:30, 17:50· DUB
• Vai Que dá Certo" 22:10· NAC
• Invasão a Casa Branca- 14:15, f6:4o, 19:10, 21 :40 "LEG

, ......��
.:t:��,::-
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Salve Jorge
, Helô diz a Lívia sobre morte de Rachel: 'Foi assàssinato'

Novelas
• LADO A LADO - GLOBO· 18H

Ester tenta conversar com Alberto, mas o empresário
prefere não confrontá-Ia. Cristal oferece dinheiro para ajudar
Cassiano e Duque. Ester se emociona ao se recordar de Cas
siano. Natália conhece Juliano. Cassiano e Duque resolvem

pegar um ônibus pára ir até o-navio mercante que os levará

para o Brasil. Ariana some e Candinho se desespera. Cas
siano e Duque embarcam no navio mercante. Alberto pede
perdão a Ester: Duque diz a Cassiano que está preocupado
com Amaralina. Cassiano e Duque são surpreendidos com a

presença de Amaralina no navio.

• GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
Frô avista Kiko e não o reconhece. Manoela e Ciça convi

dam Fábio para jantar. Nieta percebe que Carolina tem vergo
nha dela. Ciça pede para Fábio ficar com Manoela. Felipe vai
à festa 'de noivado de Juliana. Fábio fala para Manoela que
gosta detê-Ia como amiga. Dalete aconselha Kiko a despre
zar Frô. Charlô confessa estar encantada por Dominguinhos.
Nando reclama por Juliana implicar com Roberta. Felipe che
ga à festa e deixa Carolina furiosa. Dominguinhos vê Olívia e

Zenon prepararem uma bebida para ele. Felipe se enfurece

ao ver Nando, e Roberta tenta contê-lo. Dorninguinhos não

consegue trocar a taça que está com Olívia. Roberta sai com

Felipe da festa. Juliana e Nando discutem sobre o local onde

passarão a noite.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
-Sarila invade as casas dos vizinhos à procura do neto.

Zyah e Bianca se declaram um para o outro. Amanda se enfu

rece com a presença de Antôniajao casamento de Aída. Helô .

percebe a tensão deLívia ao falar de Theo. tuornar fala para
Morena que Wanda está no Rio de Janeiro. Amanda entrega
a Aída o pendrive que recebeu de Yolanda. Lívia vai à casa

de Theo e ele se recusa a falar com ela. Mustafá descobre

que o filho de Demir foi raptado e percebe o recado de Rus-

Lívia (Claudia Raia) continua fazendo a pose de santi
nha e tentando se manter longe de qualquer suspeita sobre
o morte de Rachel (Ana Beatriz Nogueira). Mas Helô (Gio
vanna Antonelli) está ligada e não vai voltar para casa com

essa história entalada na garganta: "Foi assassinato", .conta

soo Sarila ofende Bianca e lyah tenta defendê-Ia. Mustafá
conversa com Russo. Carlos procura o pendrive no quarto
de Aída. Celso ofende Antônia na frente de Raissa. Morena

chega de noite ao Alemão para ver Junior
..
Lurdinha comenta

com Sheila que Vanúbia foi chamada para dançar fora do

Brasil. O bebê de Tamar volta misteriosamênte pára casa e

todos comemoram. Theo procura Lívia.

• JAMAIS TE ESQUECEREI- SBT
Helena conversa com Rafael e Jaime na sala dos professo

res. Ela apoia pai e filho. Ricardo, pai de Valéria, recebe a notícia

de que sua empresa vai entrar em falência. Valéria ouve tudo. A
menina conversa com Davi, diz que seu pai vai perder o aparta
mento, sua famnia não vai ter onde morar. Valéria conta a Hele
na que ouviu a oonversa às escondidas. A menina comenta que
se sente 'inútil não podendo ajudar. Davi afirma que a Patrulha
Salvadora vai encontrar uma solução para ajudá-Ia. Para ajudar

.

a amiga, carmen tem uma ideia: Valéria vender os vestidos que
faz para a suas bonecas, criar umamarca. Valéria diz que não
tem tecidos para fazer vestidos. Davi diz para Valéria fazer uma
lista do que ela precisa.

• BALACOBACO - RECORD . 22H
Norberto finge não saber o paradeiro de-Taís e Arthur

enfrenta o filho. Isabel assiste a sentença da sobrinha, en
quanto Mirela e Joana tentam acalmá-la, Abigail acusa o

delegado de ser associado a Eduardo e acaba presa por de

sacato. Cremilda se afasta de Osório e sofre por ter beijado
o irmão dê seu marido. Catarina implora para André ficar no

apartamento, mas o fotógrafo se nega e afirma que vai se

mudar para a casa do pai. Arthur ameaça cortar a verba de

Norberto caso ele machuque Taís. Eduardo conta que Abigail
foi presa e Is�abel fica perplexa. Dóris tenta aparecer durante
a gravação de "Socorro Paquetá", mas Zé Maria briga e diz

que ela é apenas figurante. Norberto promete não matar Taís
e garante a Arthur que vai se livrar da menina. O vilão desli

ga a transmissão de vídeo e surpreende Arnaud e P'abiana.
Marlene flcarlrrltada ao saber que André vai morar com eles.

Osório insiste em ter uma "amizade cõlórida" com Cremilda,
mas ela recusa e afirma que ama Deodoro.

* e resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofócas

Falabella está de

repouso após Dengue
Passado o Verão, o Rio. de Janeiro sofre

com a epidemia de Dengue, E a doença acaba
de atingirMiguel Falabella. O ator se deu conta
que estava doente ao passar mal no dia 2, en

quanto gravava cenas de Pé Na Cova, no Projac,
éomplexo de estúdios da Globo. "Nunca tive.

antes, então não reconheci os sintomas. Hoje
(ontem), já fiz exames", disse ele, que deve ficar
de repouso por uma semana.

./

. DanielaMercury
assume relação
Na última quarta-feira; o assunto do dia
foi o fato de Daniela Mercury ter revelado,
através da rede social Instagram, seu
relacionamento afetivo com uma mulher.
"Malu agora é minha esposa, minha

família, minha inspiração pra cantar",
escreveu a cantora, junto de várias

,

fotos dela com a jornalista baiana Malu
Verçosa. A revelação veio apósDaniela,
que é mãe de cinco filhos (três adotivos),
recentemente ter se separado do segundo
maridoi o empresário Marco Scabia .

a delegada para todos, em plena festa de casamento de Aída
(Natália do Vale). Avilã tenta se controlar na frente de todos,
mas não consegue esconder de Helô o nervosismo diante da
notícia. A delegada deixa Lívia mais desesperada disparando:
"Ou ela viu alguma coisa que não devia ter visto".

Quando aprendermos a usar a inteligência
e a bondade ou o afeto emconjumo, todos os

atos passarão a ser construtivos.DaJai Lama

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo
O astral revela uma grande dis

posição para fazer coisas novas. Ser'
criativo(a) e agir commais autono
mia é tudo o que você precisa, mas
não delegue suas obrigações. A

.

dois, não economize charme, pois
é hora de mostrar que tem atitude.
Cor: verde-escuro.

.. Touro

li 20/4 a 20/5 - Terra
. ... . Sua força e autoridade nem

sempre são visíveis, por isso con

vém agir da forma mais discreta

possível. Quantomais anônima for
a sua atuação profissional, maior a
sua liberdade de ação. Nos assun

tos do coração, convém manter a

sua discrição. Cor: branco.'

... Gêmeos'

".21/5a20/6-Ar
.. .

.' O�trale promissor para quem
trabalha em equipe ou como públi
co. Talvez seja hora de aperfeiçoar
suas técnicase seus conhecimentos

para enfrentar a concorrência. No
amor, há sinal de- grande compa
nheirismo e cumplicidade com a

pessoá amada. Çor: cinza.

a
A' r: -

CANCER .'.

Boa soit� para quem pensa em
"

. mudar de cargo, emprego ou pro-
fissão. Problemas que vinha ten-;

tando evitar podem agora tráns-'
bordar. Mantenha a sua discrição
no trabalho. Conquista amorosa

conta com ótimas vibrações e a vi
tória será toda sua. Cor: vermelho.

tlLeão
.

lO>
.

22/7 a 22/8 - Fogo
.... Bom'dia para somar forças com

,

as pessoas que comungam dos

mesmosobjetivos. O astral em fa
mília anda meio pesado e algumas
responsabilidades podem se trans

formar em um fardo. Nos assuntos
I

do coração, o clima é de muita sin-
tonia e entusiasmo. Cm; bege.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Jogue suas energias no traba
-

lho e veja como seu humor melho
ra: Saturno indica que é preciso ser
mais flexível com as pessoas do seu

convívio, do contrário você pode
atrair ressentimentos, Na paixão;
a atração pode desempenhar um
papel importante. Cor.azul.

II

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Convém se dedicar a Uma ta
refa prazerosa e mostrar a sua

criatividade. Discipline a sua vida
financeira ou ficará em apuros,
Bom dia para quem trabalha com

. turismo, lazer ou entretenimento.
No romance, o astral é dos mais
excitantes: aproveite! Cor: branco.

ESCORPIÃO
Excelente astral para quem

trabalhaem casa ou por conta

própria. Não leve tudo a ferro e

fogo com as pessoas do seu circu
lo mais íntimo. Mudança de casa

ou cidade será favorecida. No ro

mance, sua espontaneidade. será
bem-recebida: jogue-semaislCor:
branco.

t
- r

I!II Saqitário
•• 22/11 a:;_1/12-Fogo,

Voce pode fazer muito sucesso

em tudo que envolva criativida
de, comunicação e deslocamento.
Profissões que estejam ligadas a

vendas, diversão ou entretenimen
to vão trazer ótimos resultados. A
noite favorece a paixão, a conquis
ta e o romance. Cor: marrom.

a Capricórnio
22/12 a20/1 -Terra

Bom dia para quem é pro
.

fissional liberal. Não conte com

aquele dinheiro que estão lhe de

vendo, pois é bem provável que eie'
demore a chegar em suas mãos.
No romance, étempo de mostrar
que você tem atitude, então, dê o

primeiro passo! Cor: verde-elaro.

Aquário
zura 18/2-Ar

Você vai 'se mostrar confiante

para dar uma nova direção à sua

vida. Não tenha receio de investir
em novos projetos e ideias. Hoje é
omomento certo de fazer algumas
inovações na sua rotina. Boa noite
'para se deelarar a pessoa amada:

aproveite! Cor: laranja.

-

t
I;

Peixe;,
19/2 a 19/3 - Thrrq

Quanto mais discreta for a sua
atuação profissional, melhores
serão os resultados. Não tenha re
ceio de assumir novas obrigações.
Bom dia para desenrolar questões
ligadas a herança ou imóvel. Esta
noite, você precisa de discrição e

privacidade. Cor: lilás.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

e.' redacao@ocou·eiodopovo.com.br

r
'.

Rendas Públicas
em Jaraguá

Segundo dados publicados neste jornal
em 5 de abril de 1930, os impostos recolhidos
no Distrito de Jaraguá em 1929 foram de
849:643.676 (Réis). AColetoria Estadual e a
Intendência sofreram quedas na arrecadação.
Mas, a arrecadação foi considerada de graride
volume. Entre os produtos queforamexportados,
pela via férrea, para São Paulo, Paraná e Ri0
Grande do Sul, temos: manteiga (186.237 kg),
queijo (287.630 kg), doce de laranja (58.114 kg),
banha (41.011 kg) emilho em grão (15.310 kg).

. Outros dados interéssantes foram referentes
aomovimento do Correio: entre todas as formas
de postagens, foram encaminhadas mais de

204.000 unidades, jornais foram recebidos.mais
de 250.000. Malas postais recebidas, expedidas
e em trânsito na agência local foram mais de.

87.600. E ainda, os telegramas particulares
emitidos forammais de 1100 unidades.

Fábrica de
Sabão J�polo" ACERVOARQY:�OHIsrÓruCO
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HenriqueTeodoro Harger solicitou licença para
abertura da fábrica de sabão em 1950, inicialmente
estando localizada na Rua Rio Branco

Ponte de Poço d'Anta
Em 6 de abril de 1930, foi entregue à

comunidade Iocal a ponte sobre o Rio Pedra (

d'Amolar, em Poço d'Anta. As Intendências
de Hansa (Corupá) e Jaraguá construíram
em conjunto este importante meio de.
comunicação para a localidade,

Herton Schünemann

eutsche C:c1<e_
Wagners Jubilãum
ein Spektàkel

Jetzt im Februar wird der 200. Geburtstag des
deutschen Komponisten und Dramatiker Richard
Wagner (1813-1883) auf den Opernbühnen mit ei
nermassiven Renovierung vonWagners Repertoire
weit und breit gefeiert.

Fast 40 neue Opern- und Theaterstiicke gibt's
zu seinem Jubilâum in Europa. "DerRing des Nibe
lungen" steht imMittelpunkt.

Die I�tralogie "Der Ring des Nibelungen" ist
ein sehtlangés Stück, mit 16 Stunden lange Vors
tellung. Sie besteht aus vier Opern oder Musikdra
men: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried und

Gôtterdâmmerung Gõtter. Sie wird normalerweise
in vier Nâchte gezeigt. Einige sagen, dass dieser

,
Versuch für die heutige Generation fast unmõglich
ist, denn keiner kann sich so lange konzentrieren.
Daher spielt man oft eine verkiirzte Version, oder
dann in mehreren Aufführungen.

Für das Publikum ist diese Oper ein auJ3er

gewõhnliches Kunsterlebnis; für die Theater ein
enormer logistischer und finanziellerAufwand.

Lange vor dem Jubilâum begann unter den Di
rektoren der groJ3en Opernhãuser der Kampf um
die bestenWagner-Stimmen - das sind nicht viele.

Gratulieren

Wie kann man denn auf
Deutsch zum Geburtstag gratu
lieren?

Das Wort Geburtstag ist die

Zusammensetzung von zwei
Wõrtem: Geburt (nascimento) +
s +Tag (dia).

Klar gesagt, man gratulieit
zum Tag von der Geburt. Für
andere Situationen benutzt man
aber andere Wõrter, wie Jubi
lâum zum Beispiel.

Pie klassische Gratulierungs- �
form ist .HerzlichenGlíickwuns-
ch zum Geburtstag". Aber man
hõrt auch o oft ,,AlIes Gute zum

Geburtstag" oder ;,Ich wünsche
diralles Gute und Beste"

ê heltons@gmail.com m twittencom/hertonls

z'
o

""��

RICHARDWAGNER o

In der deutschen Hauptstadt Berlin gíbt's eine

ungewõhnliche Situation: Die beiden groJ3en Oper
nhãuser der Stadt - die Staatsoper und die Deuts

che Oper - werden die Oper zum 200. Jahrestag der
Geburt von RichardWagner prâsentieren. Auswahl
fehlt schon nicht,

� Resumo emportuguês:
A obra deRichard Wagner está em voga. O

ponto àlto do ano comemorativo dos 200 anos
do compositor e dramaturgo alemãoRichard
Wagner ('1813�1883) será encenado em inúmeros

palcos mundo afora. O centro desse universo

teatro-musicalpermanece sendo a tetralogia
"O anel doNibelungo", com suas i6 horas de

�

duração, distribuídaspor quatro espetáculos.

A\b c;.....\e.
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Çomofelicitar em alemãopelo aniversário?:Afor.ma dássica é

"Herzllchen Glüc/avunsch zum Geburtstag" (Parabéns cordiais'pelo
aniversário).Mas também se usa ,,Alie� Gute zum Geburtstag" (Tudo

" de bompelo aniv�rsário) ou oindd ,,Ich wünsche dir alies Gute und
Reste" (Desejopara ti tudo de bom e melhor).

Lachmalmit
Witz I

Michaels Geburtstagswunscfr
Michael hat Geburtstag und der Vater gratuliert

ihm:

'''�Alles Liebe zum Geburtstag und heute darfst du
dir etwas wünschen!"

"Ich wünsche mir einen grofen Bernhardiner
Hund."

"Wünsch dir etwas anderes."

"Okay, ich wünsche mir, dass wir einen Tag lang
die Rollen tauschen."

"In Ordnung", sagt derVater.

"Gut, dann komm jetzt, wir gehen in die Stadt und
�

kaufen für Michael einen Bernhardiner."

Witz2

Ein lukratives Geburtstagsge-
schenk o

"Die Ge'ige, die du mir zum Geburtstag geschenkt
hast, hat mir schon viel Geld eingebracht", erzâhlt
Thomas ganz glücklich zu der Orna.

'Was denn, gibst du schon Konzerte?", fragt die
GroJ3mutter erstaunt.

"No, das nicht. Aber 'Papa gíbtmir jedesMal einen
o Euro, wenn ich aufhõre zu üben."
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto '

\

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

EDItALDE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pagamento no.prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publica
ção, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou

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

Apontamento: 242417/2013 Sacado: ALCIDES CHAVES ALVES
Endereço: RUA PE ALUISIO BOEING 1715 CASA· jaraguã do Sul·
SC· CEP: 89260·20 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador: c,

· Espécie: CBI· N'Titulo: 750ll1532· Motivo: falta de pagamento
Valor:R$ 4.118,64 - Data para pagamento: 10/04/2013· Valor total a
pagarR$4.785,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$4.l18,64
· Juros: R$ 586,21 Emolumentos: F$ 12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 242697/2013 Sacado: DOUGlAS SEU Endereço:
RUAJOANA BRUCH SN . RIO CERRO II· laraguã do SuI·Se. CEP:
Cedente: INOUT SOUNa SISTEMS=AME Sacador> Espécie:
NP • N' Titulo: 01 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 505,00 .

Data para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar R$596,74
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 505,00 . Juros: R$ 3,19
Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$23,1O Condução: R$
24,50 . Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 242414/2013 Sacado: EDUARDO JOSE MENE�
Endereço: RUA:FERDINANDO PRA:DI 45 APTO 306 . JARAGUA
DO SUL·SC . CEP: 89251·580 Cedente: BV FINANCEIRA S/A
CF! Sacador:· Espécie: CBl . N' Titulo: 140040992 . Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 11.545,84 . Data para pagamento:
10/04/2013·Valor total a pagarR$16.961,37 Descrição dos valores:
Valor do título: R$11.545,84 . Juros: R$ 5.345,72 Emolumentos: R$
12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligên
cia:R$9,96

Apontamento: 242614/2013 Sacado: ESTOFA:DOS GOMES LIDA
Endereço: RVENANCIO DA SILVA PORTO, 219 . NOVA BRASIIJA
· JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89252·230 Cedente: CENTRIUM
INFORMATlCA LIDAME Sacadon- Espécie:DMI·N'Ti,ulo: 2028
cr· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 268,00 . Data para pa
gamento: 10/04/2013· Valor total a pagar R$343,63 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 268,00 . Juros: R$ 1,07 Emolumentos:
R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Dili

. gência: R$ 14,71

Apontamento: 242752/2013 Sacado: lNDlANARA DE F TRENTO
Endereço: RUA RICARDO KASSNER,145 . JARAGUA DO SUt·SC
• CEP: 89250·000 Cedente: NIIZA BRUCH COMERCIAL Sacador:
· Espécie:DMI· N'Titulo: 1603 . Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.970,00 . Data para pagamento: 10/04/2013·Valor total a pagar
R$3.061,15 Descrição dos valores; Valor do título: R$ 2.970,00 . lu
ros: R$ 15,84 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50· Diligência: R$15,46

Apontamento: 242676/2013 Sacado: NANnDE PACHER PINCE·
CHER Endereço: RUA JOAO KLEIN 230 . Iaraguá do Sul·SC· CEP:
89252·380 Cedente: GERSON LUIS BONOMINl Sacador: . Es·

pécie: DMI· N'Titulo: 097·01· Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 644,00 . Data para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar
R$724,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 644,00 . Juros:
R$I,93 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50·Diligência: R$18,65

Apontamento: 242788/2013 Sacado: JA:DE COND. ED. Endereço:
GOVERNADOR JORGE IACERDA, 398 . CENTRO· JARAGUA DO
SUL·SC· CEP: 89251·390 Cedente: TWJ ELEVCOMA:SS TEC=A
Sacador.- Espécie: DMI . N' Titulo: 6438 . Motivo: falta de paga
menta Valor: R$ 260,00 . Data para pagamento: 10/04/2013· Valor
total a pagar R$333,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$
260,00· Juros: R$ 4,16 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242789/2013 Sacado: JA:DE COND.liD. Endereço:
GOVJORGE IACERDA, 398· CENTRO· JGUA DO SUL·SC· CEP:
89251·390 Cedente: TWI ElEV COM ASS rEC =A Sacador:·
Espécie: DMI . N' Titulo: 6608 - Motivo: falta de pagamentoVálor:
R$ 260,00 • Data para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar
R$331,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,00 . Juros:
R$I,73 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242072/2013 Sacado: JJ PREST SERV C.C.E REE
=A Ender:eço: LEOCADIO CARDOSODASItVA, 246SLOI- BAR·

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL- ES1l\DO DESANTACAD\RlNA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGE

HILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto nv 1918· Telefone: (47) 3373·0404

Horário dePuncíonamentoi 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITl\LDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou_pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve.ao fato de a(s)
pessoa(s) indicadats) para.aceitarternl. ou pagar(em) ser(em) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou .

domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, por- .

que ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apre
sante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 42773 Sacado: AMARlLDO MARCARINl CPF: 730.089.159·49 En·

dereço: Rua Maria Zastrow n'' 110, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim
Cedente: LDIAO DA 28 =A CNP): 08.888.535/000]·52 Número do Título:
850119-0 Espécie: Cheque"Apresentante: 10JAO DA 28lTDADataVencimen
to: 10/09/2012 Valor: 133,00 liquidação após a.intimação: R$ 12,25, Condu
ção:R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 43006 Sacado: ANDlSxr COMEROO DE ElETRONICOS IlDA: .

ME CNPJ: 11.069.258/0001·60 Endereço: Avenida 7 de Setembro ne 876, Cen
tro, 89108·000, Massaranduba Cedente: JI\MlL ROBERTO SOUZA MAR!LIA
CNFI: 01.177.008/0001·90 Número do Título: 328 ESpécie: Duplicata deVenda
Mercantil por lndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento:
10/03/2013 Valor:79,90 liquidação após,a intimação: R$12,25, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 37.60, Edital: R$15,00
Protocolo: 43007 Endereço: Avenida 7 de Setembro nO 876, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: JAMIL ROBERTO SO(JZA MARlLIA CNFI:
01.177.008/0001·90 Número do Título: 329 Espécie: Duplicata deVenda Mer·
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
10/03/2013 Valor: 79,90 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 43071 Sacado: BANANAS GUARAMlRIM TRANSPORTES E CO·
MERCIO [[DA· ME CNPI: 86.994.811/0001'-70 Endereço: Rualose Dalmolini
n' 189, Amizade, 89270·000,GuararilirimCedente: POSTOMOlASGUARAMI·
RIM=AME CNFI: 00.804.148/0001-89 Número do Título: PI 0802 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO
SADataVencimento: 14/03/2013 Valor: 295,00 Liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocólo: 43113 Saoado: BRASQUISA INDUSTRIA LIDA CNPI:
02.096.814/0001-05 Endereço: Rua Guilherme Jensen, km 14 nO s/n, Centro,
89108·000, Massaranduba Cedente: AKZO NOBEL [[DA DIVISÃO TIN1l\S
INDUSTRIACNPI: 60.561.719/0044·63 Número do Título: 007837203 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTAN
DER (BRASIL) SA Dat. Vén'cimento: 18/03/2013 Valor: 384,38 liquidação CHRIS1l\. INGEHlLLEWAGNER, InterVentora

RA R MOLH . JARAGUA DO SlJL.SC . CEP: 89259·650 Cedente:
SULBETON BRASIL SPD OMEN Sacador:· Espécie: DMI . N°
Titulo: 7760/7509 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.071,72
· Data para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar R$1.l45,45
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.071,72· Juros: R$ 3,92
Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242018/2013 Sacado: JOAO BUENOS Endere
ço: RUA VINTE CINCO DE JULHO-no APJO 302 . laraguá do
SlU·SC - CEP: 89259·000 Cedente:TASA:S DA AGUA MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO =A· Sacador:· Espécie: DMI . N' Titulo:
C270551507/3· Motivo: falta de pagamentoValor: R$197,25 . Data
para pagamento: IO/Ó4/2013· Valor total a pagar R$268,04 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 197,25 . Juros: R$ 0,98 Ernolu
mentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242019/2013 Sacado: JOAO l3UENOS Endere
ço: RUA VINTE CINCO DE JULHO 170 APTO 302 . Jaraguá do
SuI·SC . CEP: 89259·000 Cedente: CASA:S DA AGUA MATERIAIS
PAIlA CONSTRUCAO =A Sacadoe· Espécie: DMl· N' Titulo:
C2702ll2270/5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 780,00 .

Data para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar R$852,93
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 780,00 . Juros: R$ 3,12
Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 . Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242667/2013 Sacado: JOSILENE STOLF Endereço:
'. RUAWURENCO 'KANZLER 515· NOVABRASlLIA· JARAGUA DO
BUL·SC· CEP: 89252·240 Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL
DOM PEDRO Sacador:· Espécie: DMI . N'TituJo; OÓOOOOOOI42·
Motivo: falta de pagamentoValor: R$135,33 . Datapara pagamen
to: 10/04/2013·Valor total a pagar R$2!O,43 Descrição dõsvalores
Valor do título: R$ 135,33 . Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 12,25

· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$
14,71

Apontamento: 242610/2013 Sacado: )UIlANO SERV A:DMINlSTR
=AME Endereço: R FEUClANO BORTOLINI l,l60 . JARAGUA
DOSUL·SC· CEP: 89260·180 Cedente: RADIOBRASILNOVO=A
EPP Sacador- Espécie: DMI . N'Titulo: 5372 . Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 750,00 • Data para pagamento: 10/04/2013· va
lar total a pagarR$836,31 Descrição dos valores: Valor do título:R$
750,00· furos: R$5,50 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 242665/2013 Sacado: KARlNE FESTUGAITO En·
dereço: RUALDURENCO 'KANZLER 515 . Iaraguã do SuI·SC . CEP:
89252·240 Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO

- Sacador.- Espécie: DMI· N'Titulo: 00000000144- Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 129,ll . Data para pagamento: 10/04/2013·
Valor total a pagar R$204,l8 Descrição dos valores: Valor do título:

fl$129,ll . Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$14,71

Apontamento: 242585/2013 Sacado: KAROlSA lIbA ME Ende
reço: RUAWAlTER MARQUARDT 3050 SALA 02 . BA:RRA DO RIO
MOLHA· laraguá do SuI·SC· CEP: Cedente:MUNDIALQUA:DROS

-

E DESENHOS LIDA Sacador: . Espécie: DMI . N' Titulo: 1315/3
· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.529,97 . Data para paga
menta: 10/04/2013· Valor total a pagar R$2.608,21 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.529,97 . Juros: R$ 8,43 Emolumentos:
R$ 12,25 . Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$ 9,96

Apontamento: 242682/20BSacado: MARAFERNANDASCHUlTZ
Endereço: AVMAL OEODORO DA FONSECA 855 APTO 401 - Ia
ragua do SuI·SC· CEP: 89251·701 Cedente: ERBE CONSTRUTO·
RA ITDA Sacador> Espécie: DMI· N' Titulo: 00067008 . Motivo:
falta de pagamento Valór: R$ 1.000,00 'Data para pagamento:
10/04/2013- Valor total a pagar R$1.080,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.000,00 . Juros: R$ 4,00 Emolumentos: R$12,25
· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 • Diligência: R$
17,02

Apontamento: 242671/2013 Sacado: MARANGONI COMERCIO
E REPRESEN':Q\CAO LTDA Endereço: RUA REINOLDO HAU 606
SL 5 . Jaraguá do SuI·SC . CEP: 89251·600 Cedente: REFRIGERA·
CAOTEXFRlO I1'DA Sacador:- Espécie: DMI· N' Titulo: 14351

�. Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 65,00 . Data para paga
mento: 10/04/2013· Valor total a pagar R$134,96 Descrição. dos
valores: Valor do título: R$ 65,00 . Juros: R$ 0,15 Emolumentos:
R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Di
ligência: R$ 9,96

Apontamento: 242668/2013 Sacado: MAR! ETACI COMDEMEDIC
E PERF=A Endereçb:RUAEURlCODUWE2322SL01·Jaraguá
do SuI-SC· CEP: 89264·000 Cedente: CERVOSULDISTRlBUlDORA
DE MEDICAMENTOS LIDA. Sacador.- Espécie: DMI . N' Titulo:
0012517510· Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 281,45 . Data
para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar R$363,19 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 281,45 . Juros: R$ 0,93 Emolu
mentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
· Diligência: R$ 2.0,96

Apontamento: 242637/2013 Sacado: MARlI MARIA BRlDAROLl

Enaereço: RUAANGElO SCI·nOCHET95· Jaraguá do SuI·SC· CEP:
89251·520 Cedente: lANCE CAPITl\L f-AcrORING & FOMENTO
I1'DA Sacador: USTRAVEL OPERADORA DETURISMO I1'DAME
Espécie: DMI . N' Titulo: 28324/02 . Motivo: falta de pagamento
Valor:R$1.660,00 . Data para pagamento: 10/04/2013·Valortotal a
pagarR$1.734,23Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.660,00
· Juros: R$4,42Emolumentos:R$12,25· Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 . Diligência:R$ 9,96

Apontamento: 242679/2013 Sacado: MODESTO LUIZ MORAIS
GIRARDI Endereço: RUA JOAO KLEIN 230 . laraguã do SuI·SC
- CEP: 89252·380 Cedente: GERSON LUIS BONOMlNl Sacador:·
Espécie:DMI - N'Titulo: 191·01·Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 672,90 . Data para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar
R$753,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 672,90· Juros:
R$ 2,01 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 242612/2013 Sacado: SALLUSVISIUN OTICA =A
Endereço: AV MAL DEODORO DA FONSECA, 948 SL 03 • CEN·
TRO . JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89251·700 Cedente: LEONAR·
DO RODRIGUESVIIJAME Sacador:· Espécie: DMI . N' Titulo:
000000189B . Motivo: falta de pagaroento Valor: R$ 190,00 . Data
para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar R$260,57 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$190,00· Juros: R$ 0,76 Emolu
mentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242643/2013 Sacado: SERGIO PIANINSCHE·
CK Endereço: RUA JOAO PlCOLLII66 . j'l@guádo SuI·SC· CEP:
89251·590 Cedente: SICOOB BLUCREDI SC COOP CRED UVRE
A:DMIS Sacador: GOVERNARASS EASSEMTECNOLDAINFORM
Espécie: DMI,- N' Titulo: 358 . Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 80,00 . Data para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar
R$149,97 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 80,00· Juros: R$
0,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242005/2013 Sacado: SIDEMAR'CIMARDI Endere
ço: RUABERNARDOKARSTEN 280· BA:RRARlOMOLHA· Jaraguá
do SuI·SC . CEP: 89259·310 Cedente: FHT SERVICOS EMPRESA·
RIAIS=AME Sacador. . EspécíeCll . N' Titulo: SA·OOOllO 4
· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.000,00 . Data para paga
menta: 10/04/2013· Valor total a pagar R$3.204,81 Descrição dos

.

valores: Valor do titulo: R$ 3.000,00· Juros: R$ 135,00 Emolumen
tos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Di
ligência: R$ 9,96

Apontamento: 242640/2013 Sacado: UNlAO SAUDE=A Ende
reço: RUA MARECHALDEODORODA.FONSECA uaa- JARAGUA
DO SUL·SC· CEP: 89251·702 Cedente: RA:DIOMED COME IMP
=A Sacador- Espécie: DMI . N' Titulo: 000002902U . Motí
vo: falta de pagamento Valor: R$ 760,00 . Data para-pagamento:
10/04/2013· Valor total a pagar R$835,13 Descrição dos-valores:
Valor do título: R$ 760,00 • Juros: R$ 5,32 Emolumentos: R$ 12,25 .

Publicação edital:R$-23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242415/2013 Sacado: VALDOMIRO JOAQUIM
DA SILVA·EPP Endereço; RUAWAlTER MARQUARDT SL 12476
· BfJlRA DO . JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89259·700 Ceden
te: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador:· Espécie: CBI . N' Titulo:
248000008- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.747,98 • Data

para pagamento: 10/04/2013· Valor total a pagar R$2.465,67 Des
crição dos valores: Valor do título: R$I.747,98 . Juros: R$ 652,57
Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$23,10 Condução: R$

.

24,50 . Diligência: R$ 5,27

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 05/04/2013. Iaraguã do Sul
(SCj, 05 de abril de2013.

.

Manoel Gustavo GrieSbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 25

após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00
Protocolo: 43115 Endereço: Rua Guilherme Iensen, km 14 n« s/n, Centro,
89108·000, Massaranduba Cedente: AKZO NOBEL LIDA DMSÃO TINTAS
INDUSTIUA CNFI: 60.561.719/0044·63 Número do Título: 007740703 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTAN� .

DER (BRASIL) SA Data Vencimento: 15/03/2013 ,valor: 862,02 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00
Protocolo: 43117 Endereço: Rua Guilherme Iensen, km 14 n'' s/n, Centro)
89108·000, Massaranduba Cedente: AKZO, NOBEL IlDA DMSÃO TlN1l\.S
INDUSTIUA CNP): 60.561.719/0044·63 Número do Titulo: 007735803 Espécie:
Duplicatade Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTAN
DER (BRASIL) SA Data Vencimento: 15/03/2013 Valor: 431,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00'

Protocolo: 43183 Sacado: CIAUDINEIWAITRlCH CPF: 812.457.509·68 En·

dereço: Rua Herminio Stringari nv 1390, Corticeira, 89270-000, Guaramirim
Cedente: CCR ETIQUETAS LIDA EPP CNFI: 01.294.796/0001·03 Número do
Título: 000937/07 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA·AGENCIAGUARAMIRJM DataVencimento:
10/03/2013 Valor: 1.043,75 Liquidação" após a intimação: R$ ]2,25, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 43184 Endereço: Rua Herminio Stringari n'' 1390, Corticei
ra, 89270·000, Guaramirim Cedente: CCR ETIQUETAS =A EPP CNF):
01.2�4.796/000J.03 Número do Título: 001012/06 Espécie: Duplicata de Ven- '

da Mercanlil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA· AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 12/03/2013 Valor: 769,00 liquidação após a

Intimação: R$12,25,. Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43096 Sacado: DAWSON INDUSTIUA E COMERCIO [[DÀ . ME
/ CNPJ: 05.584.973/0001·39 Endereço: UnhaTelegrafican' s/n', UnhaTelegrafi·

ca, 89108·000, MassarandubaCedente: FlOREUA PRODUTOSTEXTEIS=A
CNFJ: 43.574.433/0001·63 Número do Titulo: I 014956 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA:DESCO SA. Data
Vencimento: 21103/2013 Valor: 1.016,20 liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 68,32, Diligência: R$ 37,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 43065 Sacado: EU=ES MALAGE CPF: 451.413.809·63 Ende·
reço: Rua Aguas Claras, apto no05 nO 1, llha Figueira, 89270-000, quaramilirn
Cedente: BANCO VOLKSWAGEN SA CNFI: 59.109.165/0001·49 Número do
Título: 23425045 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apre·
sentante: BANCO VOLKSWAGEN SA Data Vencimento: 05110/2012 Valor:
61.694,40 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$13,87, Diligên·
cia: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 43022 Sacado: FABIANO ROBERTO TONN CNFJ: 11.556.246/0001·
60 Endereço: Rua Campinha Central n" 979, Campinas, 89108·000, Massa·
randuba Cedente: BANCODO ES1l\DO DO RIO GRANDE DO,SUL SA CNPJ:
92.702.067/0001-96 Número do Título: 059625 O Espécie: Duplicata çleVenda
Men:antil por Indicação Apresentante: BANCO BAADESCO SA DataVenci·
menta: 14/0372013 Valoc 298,0lliquldação apósaintimação:R$12,25"Con·

dução: R$ 44,10,Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

ISA MARTA MOHR ZIEMANN. Oficiara do Registro de Imóveis da'
Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente edital que
EDIFICIO RESIDENCIAL PAo.LEITO EMP.REENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LTOA. pessoa
jurloica de direito privado, inscrita no CNPJ nO 12,006.886/0001-60, com sede na Rodovia
Luiz Rasso nO 1090, sala 02, bairro Fábio Silva, em Criciúma-SC; REQUER com base no

artigo 213, inciso II, da Lei nO 6.015/73, com as modtftcações introduzidas pela
Lei

.

n' 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO. DE ÁREA do im6vel
consistente em um. terreno sttuado nesta cidade, na Rua 70�Prefeito Leopoldo
Augusto Gerent, matncuraco sob nO 4.972, ficha 01, Livro 2�RG, a ser retificado
conforme planta e mernorlal descritivo arquivados neste Registro de Imóveis,
sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal
FICAM NOTIFICADOS o.S Co.NFRONTANTES A SEGUIR NOMINADo.S'
para, querendo.. se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da
presente

.

pubflcação): CONFRo.NTANTES - Terplan Terraplanagem Ltda,
estabelecida na- Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira n� 1089, centro, Jaraguá do
Sul·SC. CEP 89251-201; Tânia Maria Zielsdorff, residente na Rua Prefeito Leopoldo
Augusto Gerent, n' '?46, centro, Jaraguá do Sul-SC. CEP 89251-620; e Terezinha de
Aviz Zlelsdorff, residente na Rua Prefeito Leopoldo Augusto Gerente: fundos, n° 245,
centro, Jaraguá do Sul-SC, CEP 89251-620: Se for o caso, a manifestação
deverá ser. feita na forma. de. impugnaç§o fundamentada, dirigida ao endereçodeste Registro. de Irnóveis (Situado. na Rua Barão' do Rio Branco nO 414,
Centro, na CIdade de Jaraguá do Sul�SC. expediente das 09:00hs às
12:00hs e. das 14:0011s às 18:00hs), advertindo-se desde já qb!.e presumir-se-á
a

.

anuência do confrontante que não 'apresentar impugnação no prazo da
notificação.

.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFiCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
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COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
Municlplos que compõem a comarca: Jaraguâ do Sul e Oorupá.

OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL.
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se
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JARAGUÁ DO SUL, 25 de Março de 2013.

_n \' /)A OFICIA� ''''''_ "-,.... }C=,.,;;(...,..(::7=S":�.---

WEG S.A. GRUPO WEG I COMPANHIAABERTA
CNPJ sob nO 84.429.695/0001-11

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 I Jaraguá do Sul
Estado de Santa Catarina I NIRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 6a2
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2013, reuniram-se na sua sede social,
por convocação do Presidente, Sr" Décio da Silvá, os membros do Conselho
de Administração, tendo em vista a letra "e" do artigo 22 do Estatuto Social da

empresa, deliberaram: 1. Eleger o Sr" REINALDO RICHTER, para [) cargo -de
DIRETOR, com efeitos a partir de 01/0212013. O Diretor ora eleito, assume seu

cargo mediante assinatura do "Termo de Posse" em até 30 dias, no Livro de Atas
do Conselho de Administração, e cumprirá seu mandato conforme os demais
membros da Diretoria até 23/02/2014, e declara, sob as penas da Lei. que não

"

está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em

virtude de condenação ·criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo
1" do artigo 1.011 da Lei n" 10.40é/2002, cuja declaração fica arquivada na sede
da Companhia. 2. Face ao disposto nos itens anteriores, a Diretoria fica assim

. constituida, com mandato até 23102/2014: DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO:
HARRY SCHMELZER JUNlàR. DIRETOR VICE-PRESIDENTE: SÉRGIO
LUIZ SILVA SCHWARTZ. DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:
LAURENCE BELTRÃO GOMES. DIRETORES: ANTONIO CESAR DA SILVA.
CARLOS DIETHER PRINZ. HILTON JOSÉ DA VEIGA FARIA. Luís GUSTAVO
LOPES IENSEN. REINALDO RICHTER. SIEGFRIED KREUTZFELD. SINÉSIO
TENFEN. UMBERTO GOBBATO. WANDAIR JOSÉ GARCIA. WILSON JOSÉ
WATZKO. 3. Com base no disposto no artigo 31 do Estatuto Social, estabelecer
que nos casos de ausência ou impedimento do Diretor Presidente Executivo
da Sociedade, o mesmo será substituído pelo Diretor Vice-Presidente ou no

impedimento deste pelo Diretor' de Relações com Investidores, nesta ordem.
Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente
encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC). '26 de fevereiro de 2013. A presente ata,
está lavrada à página 86 e 87 no Livro de atas do Conselho de Administração n°

15, registrado na JUCESC sob n" 121050887-7 de 06.03.2012. Ass. Décio da Silva.
Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches. Vice-Presidente do
Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Douglas
Conrado Stange. Moacyr .Rogério Senso Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros.
DÉCIO DASILVA- Presidente do Conselho deAdministração. JUNTACOMERC1AL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/03/2013
SOB N" 20130600148 Protocolo: 13/060014-8, DE 27/02/2013 Empresa: 42 3
00012203 WEG S/A- Bl,.ASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL.
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Protocolo: 42829 Sacado: FERNANDO LEITZKE CPF: 074.779.939·38 Ende

reço: RuaRoman Haffemann nO 115, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:
ZlPF PEÇAS E TRÀTORES LIDA CNPI: 74.129.792/0001·35 Número do Título:
0021440101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA . AGENCIA GUARAMlRJM Data Vencimento:
08/03/2013 Valor: 672,35 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,5Q, Edital: R$15,00

�

.

Protocolo: 42869 Sacado: IVANROBERTOVENERAME.CNPI: 13572.100/0001·
34 Endereço: Rua Bananal nv 2090, Bananal, 89270-000, Guararriifim Cedente:
)AVANESA IND COM MAUlAS IlDA CNF): 82.765.892/0001-86 Número do
Título: 9798/03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: ITAU UNlBANCO SADataVencimento: 04/03/2013 Valor: 919,56 Liqui
dação após a intimação: R$ 12,25. Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,OO

Protocolo: 43062 Sacado: 10SEAURl FRANCISCODA SILVA CPF: 293.013.439·
-gl Endereço: Rua Bonifácio Bento de Azevedo n'' 105, Guamiranga, 89270-
000, Guaramirim Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMEl\'TO E INVES·
TIMENTO CNP): 07.707.650/0001·10Número doTítulo: 20015790200 Espécie:
Espécie de Contrato Apresentante: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Data Vencimento: 17/02/2012 valor- 29.400,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 43227 Sacado: KlZ MODA:S =A CNF): 08.615.178/0001·59 En·

dereço: Rua 28 de Agosto n'' 876, Centro; 89270-000, Guaramirim Cedente:
NOVA ERA . INDUSTIUA E-COMERCIO DE CONFECÇOES LIDA CNPI:
78.874.807/0001-40 Número do Título: 4139/03 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . AGiNCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 15/03/2013 Valor: 450,00 Liquidação após
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência'R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 43130 Sacado: KOCH TRANSPORTEESCOlAR E TIJRlSTMO [[DA
CNPJ: 13.840.412/0001·81 Endereço: Rua Leopoldo Sdunitz n' 201, Nova Es·

perança, 89270·000, Guararnirim Cedente: AUTO MECANlCA DIESEllTALY
=AMECNF): 06.197.703/0001·38 Número doTítulo: 4685 Espécie: Duplica·
ta de Prestação deServiçosApresentante: CAlXAECONOMICAFEDERALData
Vencimento: 15/03/2013 Valoc 830,05liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 43173 Endereço: Rua Leopoldo Schrnitz n' 201, Nova Esperança,
89270·000, Guaramirim Cedente: AUTO MECANlCA DIESEl-ITALY IlDA
ME CNFJ: 06.197.703/0001·38 Número do Título: 4784 Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAI Data
Vencimento: 18/03/2013 Valor: 132,87 liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Protocolo: 43086 Sacado: MEll\LURGICA TEMUCO =A GNPJ:
07.357.078/0001·07 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges n' s/n, Briiderthal,
89270·000,Guaramirim Cedente: FUNDODE lNVESTIMENID EMDIREITOS
CREDITORiOS ICP . SUL NAO PA:DRONIZADO CNFI: 08.270.249/0001·29

NUÍnero do Título: 1002&71/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 14/03/2013
Valor: 1.700,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:.R$18,31,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 43089 Endereço: RuaOlimpio Jose Borges n« s/n, Brüderthal, 89270-
000, Guararnirim Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CUE·
nrroaros ICp· SULNAO PA:DRONIZADO CNP): 08.270.249/0001·29 Núme
ro do Título: 1002658/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 08/03/2013 Valor:
L690,00.liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 18,31, Diligên
cia: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 43097 Endereço:RuaOlírapto Jose Borges ns s/n,Brüderthal, 89270-
000, Guararnirim Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE·
DITORiOS ICP· SUL NAO PA:DRONIZADO CNPJ: 08.270.249/0001·29 Núme
ro do Título: loo27441l Espécie: Duplicata de \Tenda Mercantil por Tndicação
Apresentante: BANCO BRA:DESCO SA Data Vencimento: 11/03/2013 Valor:
1.005,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 18,31, Diligên
cia: R$ 37.60, Edital: R$15,00

1
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Protocolo: 43128 Sacado: ROSEMARI DA SILVA CPF: 818.638.619·04 Ende
reço: Braço Direito n« s/no:Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente:
EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS IlDA ME CNP.): lO.945.510/0001-95
Número do Título: 13367C/6 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Datá Vencimento: 15/03/2013 Valor:
246,80 liquidação após a intimação: R$ 12;25, Condução: R$ 66,32,Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 43157 Sacado: SILVINHADEMELD SAN'Ii\NA CPF: 054.063.659·24

Endereço: Rua Evaristo Klein nv s/no, Guamiranga, 89270-000, Guararnirim
Cedente: CAREWA CONFECÇÕES [[DA CNFI: 00.295.783/0001·88 Número
do Título: 330 Espécie: Duplicata·de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 21/03/2013· Valor: 831,30
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43131 Sacado: TRANSACAO TRANSPORTES JIOA . ME CNP):
11.152.338/0001·85 Endereço: Rodovia BR·280· km 58 nO s/n, Centro, 89270·
000, Guararnirim Cedente: MC ALIMENTOS IlDA CNPI: 10.619.465/0001·89
Número do Título: 756 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXA ECONOMICAFE@ERALDataVencimento: 15/03/2013-Valor: 1.529,00
liquidação após a Intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital:R$ 15,00 )

Protocolo: 43147 Sacado: WZ COMEROO DE MATERIAIS DE CONSTRUo
ÇÃO =A CNFI: 12.234.873/0001·48 Endereço: Rua Erich Froehner n' 91,
Scbroeder I, 89275·000, Schroeder Cedente: MOTTIN PAVIN E CIA =A
CNFI: 78.765.740/0001·06Número do Título: 006634/03 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA:DESCO SA. Data
Vencimento: 19/03/2013 Valor. 306,66 liquidação aeós a intimàção: R$12,25,
Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00
Guaramirim,05 de abtil de 2013.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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que não será servida bebida alcoóliça,
uma maneira que a Strasbourg en

controu de conscientizar e alertar os
convidados para que colaborem com

a Lei Seca. No sábado, das 8h às 18h,
os clientes serão recepcionados com

um café, também disponibilizado em

todas as lojas. "A ideia é criar um cli
ma e visualização diferente nas con

cessionárias durante os três dias de

lançamento do 208, para que as pes
soas percebam as novidades e conhe

çam o novo modelo, considerado um
marco na Peugeot", explica o diretor
do grupo, Joni Alexandre Zutter.

Peugeot 208·
Qnovo carro da marca francesa

Peugeot chega nesta semana

em Santa Catarina. O 208, modelo
considerado inovador e um marco na

geração no segmento de carros com
. pactos, será apresentado no Estado

pelo Grupo Strasbourg, que tem loja
em Jaraguá do Sul. O lançamento ofi
cial foi ontem em todas as oito lojas
da rede. A data escolhida representa
a contagem regressiva de 208 horas

para o lançamento nacional do novo

carro, programado para o dia 13 de
abril: Hoje, todas as concessionárias

-

realizarão uma confraternização em

Supervisor de Vendas da Strasbourg, Carlos Meneses,
,

e Greiciele Schiochet, que adquiriu o novo modelo

�

<�

Matrículas no Senai
j

�

Em sua história de quase 60 anos, o Senai
de Santa Catarina chegou a 90 mil matrícu

las, mas a meta é ampliar a oferta de ensino
profissionalizante. Até 2014, o objetivo é al

cançar mais 90 mil matrículas, ou seja, du
plicar .o-que foi obtido até agora. "Para isto
estamos mobilizando uma série de parcerias,
com secretarias de Educação, Prefeituras,
governo do Estado, Secretaria de Desenvol
vimento é Ministério do Trabalho, para as

segurar o sucesso dos programas", disse o

diretor do Senai.Sergio Arruda, em sua apre
sentação durante-Plenária Acijs(Apevi.

BaIaroti ab�-as portas
A quarta loja da rede Balaroti emSanta Catarina foi inaugurada ontem, em

. Jaraguá do Sul, com apresença da diretoria da empresa;A nova unidade vai
oferecer 60mil produtos, desdemateriais de construção áté lima linha completa
para utilidades domésticas. "Essa lojaem Jaraguá do Sul é O que temos de top
para oferecer aomercado. Escolhemos a cidade por causa do excelente perfil .

econômico que a região oferece e pela boa qualidade de vida dos moradores.
Estamos muito contentes de estar aqui em Jaraguá e vamos oferecer o que há
de�elhor para: o mercado local", destacou o diretor presidente da rede, Hélio
Balarotti Júnior. A filialjaraguaense abriu 60 empregos diretos e 50 indiretos.
Atua numa área de cinco mil metros quadrados de espaço construído.A estrutura

tem três andares, com garagem: O espaço também tem área para lanches e
café. Além de Jaraguá do Sul, a rede Balaroti vai inaugurar, esse ano, e� Santa

� Catarina, filiais em Blumenau (maio) e em Florianópolis (setembro). Na foto,
o prefeito DieterJanssen CE) junto com o'vice-prefeito, Jaime Negherbon, o
presidente da CDL, Neivor Bussolaro, a presidente daAcijs,Monika Hufenussler
Conrads, e o presidente da rede, Hélio Balarotti Júnior, na inauguração da loja.

+HUMANA
Fundada ern.õ de abril de 1988, a Clínica Henri

Ey Ltda. completa, hoje, 25 anos de atividades.

SEXTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2013

INDICE PERIDDO
SELlC 7,25% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% 4.ABRIL2013

CUB 1.215,40 ABRIL.2013
BOVESPA -1,65% 4.ABRIL2013
NASDAQ +0,20% 4.ABRIL2013

AÇÓES PETR4 17,72 -1,58%
VAlE5 32,36 ·3,98%

- BVMF3 13,72 -0,15%

POUPANÇA 0,4134 5.ABRIL2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT :2,45% US$106,260
OURO +0,01% US$ 1555,030

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,0150 2,0165 -0,37%
DÓLAR TUR. 1,9800 2,0900 0,00%
EURO 2,6069 2,6080 +0,10%
LIBRA 3,0701 3,0715 +0,07%

Processo
A Seccional Catarinense da

Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB/SC) ·informou que reque
reu, na quarta-feira, dia 3, ao Tri
bunal de Contas da União (TCU),
cópia integral dos autos do proces
so 005534/�011-9, que trata do
contrato da concessionária Auto
Pista Litoral Sul com o Estado de
Santa Catarina. De posse dessa

documentação, as Comissões da
Moralidade Pública, Mobilidade
Urbana e de Transportes da OAB/
SC irão aprofundar estudos para
decidir as providências a serem to

madas no âmbito jurídico, com vis
tas a resguardar os interesses dos
catarinenses.

Frango
Os embarques de carne de fran

go brasileira apresentaram em mar

ço um aumento de 12,4% em rela-
, ção a fevereiro, mas na comparação
com março de'2012 a queda foi de

-

12%. O grande problema é o custo

de produção que subiu por causa

do milho. Os produtores estão pre
ferindo colocar o produto no mer

cado interno, que absorve melhor à
aumento nós preços. Lá fora a luta
é para conseguir um preço melhor.

.
'

.
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Forma de pagamento: Á vista 4% de desconto.

�fcelado: entrada de 25% + taxas e o saldo em 06 x sem juros no cartão ou no cheque.
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Centro de Inovaçâo mais
próximo de sair ao papel
VERBAS Estado
confirmou recursos

de R$ 3 milhões

para estrutura em

Jaraguá 'doSul

Vereadores. A área fica no

Bairro Rau, perto da Cató
lica de Santa Catarina e da '

'incubadoratecnológica Ja

raguáTec.
'

O centro contará com

dois mil metros quadrados.
Para o secretário de De

senvolvimento ' Econômico,
Márcio Silveira, o proje
to vem atender um nicho

específico de crescimento
econômico que o município
procura seguir. "Tivemos
um crescimento considera
do abaixo damédia nos últi
mos anos, pois a cidade não
comporta mais o modelo
econômico atual. A alterna
tiva viável é trabalhar exata
mente na área de inovação
tecnológica para atrair em

presas que exijam menos

espaço fisico e mão de obra

Natália Trentini

Jaraguá do Sul dá o pri
meiro passo para a im

plantação do Distrito de

Inovação. Em maio, o go
verno do Estado deve ini
ciar a construção de uma

estrutura orçada no valor
de R$ 3 milhões para abri
gar um centro de pesquisa
que atuará nas áreas de

energia e eletromecânica.
Umterreno pertencente

aoMunicípio será doado ao
Estado. O projeto depen

.

de do aval da Câmara de

DIVULGAÇÃO

'SEDE Imóvel projetado pelo Estado para abrigar o-Centro será construído no Rau

intensiva", destacou.
Como a gestão do Cen

tro ficará por contra da Pre

feitura, a intenção é trazer

para o espaço os laborató
rios do Serviço Nacional de
Aprendizagem, Industrial
(Senai) e pequenas empre-

sas para encubação. "Os
novos laboratórios do Senai
são justamente para traba
lhar a eficiência energética,
motores, eletrodomésticos

,

e transformadores. Será o

primeiro passo para trans
formar toda aquela região,

criando um ecossistema de

inovação", disse.
Outras nove cidadespolo

no Estado devem receber a
estrutura. Após o início das
obras, o prazo para terminar
todos os centros de pesquisa

"

será de 18 meses.

Oportunidade'
Ambevbusca
estagiários
'Estão abertas as inscri

ções para o programa Trai
nee Industrial Ambev 2013.
Uma vez aprovados, os esta
giários tomam-se imediata
mente funcionários efetivos
da companhi�. As .fusciições
devem ser feitas pqr-rneio ,

do site www.traíneeambev,
com.br.

Podem se inscrever pes
soas que se formaram�no

final do segundo semestre
,

, de 2011 ou que tenham pre
visão de formatura até julho
de 2013, nos cursos de enge
nharia, química, farmácia,
agronomia} biologia, ciên
cias da alimentação, biotec
nologia e demais cursos re

lacionados. Serão analisados
critérios como a habilidade

para negociação e gerencia
mento de pessoas, interesse

por desenvolvimento de no
vas tecnologias, capacidade
de liderança, visão empre
endedora,

'

disponibilidade
para viagens e mudança de
residência e inglês fluente.

1
,.

• I
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Assassino confesso se

apresenta na Delegacia
LÚCIOSASSI

DEFESA Advogado
diz que,Wisniewski
teria cometido o crime

para se defender

Ainda em liberdade

Delegado deve pedir
prisão preventiva

Débora Remor A liberdade de Adão
Wisniewski talvez não dure

muito, já que o delegado res
ponsável pelo caso, Adriano

Spolaor pode pedir a prisão
preventiva do acusado a

qualquer momento. "Temos
crime de homicídio e ten

tativa de estupro; são ações
graves contra avida", jus
tificou Spolaor, que tem 30
dias para concluir o inqué
rito e espera para a próxima
semana o resultado do laudo
do Instituto Geral de Perícia

(IGP) sobre os objetos reco
lhidos no local do crime e a

causa da morte, para saber
se Roberto Carlos Martins,
de 26 anos, já estava morto

quando foi degolado.
A Polícia Civil já ouviu

o depoimento da adoles
cente de 14 anos que disse
ter sido atacada por Adão

Wisniewski, a ex-namorada

dele (tia da adolescente) e

uma vizinha. "Ainda preci
samos ouvir a mãe da meni
na e outros vizinhos para ter
um quadro mais claro", afir
mou Spolaor. Segundo ele, 'a
principal linha de investiga
ção é que.Wisniewski tenha

.
matado Martins quando
ele ainda dormia, arrasta

do o corpo para a despensa
e usado uma faca de cozi

nha para cortar o pescoço
da vítima. O suspeito teria
então entrado no quarto da
adolescente e, com-amesma

faca, tentado estuprá-la.
De acordo com a tese

apresentada até o momen

to, Wisniewski namorava

a irmã de. Roberto Carlos
Martins e não aceitava o fim
do relacionamento. Ele teria
dito a um amigo que se vin

garia da família, e este teria
sido o motivo do crime.

Vestindo uma camisa sur

rada e uma calça jeans,
Adão Silvano Wisniewski, de

27 anos, se apresentou na De

legacia da Comarca de Jaraguá
do Sul por volta das 17h de on
tem. Principal suspeito de ter

matado a pauladas e degolado
Roberto Carlos Martins, de 26

anos, e de ter tentado estuprar
a sobrinha da vítima, namanhã
de quarta-feira, no Bairro Vila

Lenzi, Wisniewski não quis dar
depoimento, porém o advoga
do Altevir Fogaça declarou que
seu cliente agiu em legítima de
fesa de terceiros. "Wisniewski
estava defendendo a menina,
de 14 anos, da tentativa de es

tupro por parte de Martins e

eles brigaram. Martins estava

com a faca e meu cliente, com
um pedaço de pau, desarmou o

outro, que acabou morrendo",

HOMiCíDIO Adão, 27 anos, confessou o assassinato à Polícia Militar na

quarta-feira à tarde. Morte aconteceu na quarta de manhã, na Vila Lenzi

explicou Fogaça. "Adão Wisniewski
tem os ferimentos para provar a luta

corporal, pois ele estava agindo em de
fesa da adolescente", detalhou o advo
gado. Wisniewski confessou o crime à
PolíciaMilitar, na quarta-feira.

Como não houve prisão em flagran
te e pelo fato de ter se apresentado à

Polícia Civil e, segundo o advogado, ter
garantido que vai permanecer n� cida

de, AdãoWisniewski foi liberado. "Meu
cliente se reservou o direito de só falar
em juízo, pois entende que foram di

vulgadas versões distorcidas dos fatos",
explicou Fogaça, que também não deu

declarações formais à Polícia Civil.

ERRATA:LINHA DE INVESTIGAÇÃO DA pOLíCIA CIVIL

� Diferente do que
,�fOi i nformado na

" '�dição de ontem,

ç\ .r',�. Roberto Cados
f)) --:::-r uw Martins nã

,

. -'''::l. �. .".
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G ��
passage. ,

� �;" e tamp ria,
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'

" tentado.al5Usar
da sobrinhaO
suspeito, Adão
Silvano Wisniewski,
tem um boletim
de ocorrência onde
é acusado de

ameaça contra

mulher, em 2011.

4. A jovem conseguiu fugir de casa

e chamou a Polícia Militar, mas não,
sabia que Martins já estava morto.

Wisniewski fugiu com um Vectra
e ligou para a' PM confessando ter

assassinado um homem

1. Martins dormia no sofá da
sala quando AdãoWisniewski

chegou em casa e atacou a

vítima a pauladas

2. Ele teria arrastado o

corpo de Martins até uma

despensa e o degolado
usando uma faca

.

3. Com a faca ensanguentada nas

mãos, Adão foi ao quarto onde a

sobrinha da vítima, de 14 anos,
.

dormia, e tentou abusar dela

DIVULGAÇÃO/2' CIA DA PM

Guaramirim

PM desbarata família do tráfico APREENSÃO
Além de 150

gramas de crack,
a PM também

"

encontrou

celulares,
notebooks,
balança e R$
670 em dinheiro
na casa dos

_,__,.._,._.._ suspeitos

mas de crack, o que rende
riam 400 pedras da droga,
além de uma balança de pre
cisão, . notebooks, 14 apare
lhos celulares e R$ 670.

O chefe da família, de 54

anos, conhecido como "ve

lho", estava sendo monitora-

Cinco pessoas da mesma

família foram presas por trá
fico de drogas, na tarde de

ontem, 'na Rua Rafael Ma�
rangoni, no Bairro Figueira,
em Guaramirim, pela Polícia
Militar. Na casa deles, foram
encontrados mais de 150 gra-

do há cerca de dez dias. "To
dos os integrantes da família,
inclusive a 'vô', de 55 anos,

participavam efetivamente
da venda de entorpecentes",
disse o comandante da PM

em Guaramirim, capitão Ri
cardo Ribeiro.
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Urnquebra
cabeças para
Rafael·Rocha

DESAFIO Treinador tenta achar a escalação ideal em meio a desfalques

OJuventus segue em pre

paração para o decisivo
confronto contra o Guarani, na
tarde do próximo domingo, no
João Marcatto. Caso vença, abre
cinco pontos sobre o rival na luta
contra o rebaixamento, restando
'seis por disputar. Em caso de

derrota, vê o Bugre passar um

ponto na frente e terá que correr
atrás do prejuízo contra Joinvil
le e Figueirense.

Ciente da importância do

confronto, o técnico Rafael Ro
cha quebra a cabeça buscan
do formas de escalar a equipe.
Com um grupo limitado, aguar- .

da a liberação de Vina e Evan

dro pelo Departamento Médico.
Não está descartada a ideia de
ambos jogarem no sacrifício do

mingo,'tendo em vista a impor
tância do jogo.

"Na defesa a equipe está de
finida. Do meio para a frente, só
vou saber no sábado", afirmou
Rocha. A novidade no setor de
fensivo será a entrada do expe
riente zagueiro Ricardo na vaga
de Dema. Ao lado de Paganelli,
ele formou a defesa menos va

zada do Campeonato Catari
nense da Divisão de Acesso no

ano passado.
Sem poder contar com Max,

suspenso pelo terceiro cartão

amarelo, Rocha está utilizan
do os treinamentos da semana

para testar variações, As du

plas Romero/Zé Vitor e Louri

val/Romero foram testadas na.

armação das jogadas. Vina é

opção para o setor, caso se re

cupere. Se Evandro não jogar,
Paulinho deve atuar como vo

lante, ao lado de Nêgo.

Sobre o adversário, Rocha

espera um Guarani atrevido.
"EleS vão querer aproveitar o

nosso momento. Mas faremos
a nossa parte. Assim como foi
contra a Chapecoense, jogare
mos fechados e iremos explorar
os contra-ataques. A necessi
dade de vencer é deles e preci
samos jogar com inteligência",
acrescentou.

Ontem, a equipe realizou um
trabalho tático, no campo sinté
tico do Parque Malwee. Hoje,
às 16h, treina no campo do Es

trella, em Nereu Ramos.

Primeiro lote de

ingressos para a

partida de domingo já
está à venda, ao preço

promocional de R$ 15.

'OUO
li;

TROFÉUS Nadadora, que 'teve paralisia infantil, 'enédntrou rio' eSpoTt'ê urna'motlvação a mais
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HENIUQUE PORTO/AVANTE!

TESTADO Atacante Romero (frente) foi testado no meio de

campo. Já Vina (costas) corre contra o tempo para se recuperar

CAMPEONATO CATARINENSE

Colo Times

:1

CLASSIFICAÇÃO - GERAL

E

t>
7/4
16h Juventus x Guarani
16h Chapecoense x Camboriú
16h Criciúma x Joinville
17h Atlético-IB x Metropolitano
18h30 Avaí x Rgueirense

7' RODADA - RETURNO
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P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
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Natação
Paratleta guaramirenseMaria
Helena é exemplo de superação

Enquanto muitos encontram

no primeiro obstáculo um mo

tivo para desistir, a paratleta
Maria Helena Rigel Eggert não
encara a vida por este ponto de
vista. Vítima de paralisia infantil,
buscou forças para se reerguer
e superar as adversidades que a

vida lhe impôs. "A fé e a vontade
de viver é o que nos move. Não

adianta chorar pitangas, pois se

eu não fizer nada por mim, quem
vai fazer? Enquanto'uns choram,
outros batem recordes", comen
tou. Dona de um vasto currículo

.

no Parajasc, a atleta de Guarami
rim buscou nas ondas do mar a

solução para os seus problemas.

"Aos 39 anos, eu comecei a nadar

por recomendação médica. Hoje,
eu afirmo que consegui me re

cuperar do complexo de inferio-
, ridade que me atingia. Prometi
que nunca mais deixaria que me

humilhassem e encontrei no es

porte a determinação para lutar

pelos meus ideais", complemen
tou. Por fim, frisou a importân
cia do esporte para a integração
dós deficientes físicos e' deixou
um- breve recado. "Eu lamento

que pouquíssimos deficientes te
nham este privilégio de praticar .

esporte, mas peço que todos que
podem, lutem e não desistam ja
mais", finalizou.
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SORTELO Bolinhas colocaram JJ Bordados, Guarany, Néki, Kiferro e Ponte Preta no equilibrado Grupo A

Varzeano tem início
no próximo dia 27
ABERTURA Partida

de abertura terá o

campeão de 2012,
Brandenburg, contra
oTigrerrifa Martins

o sorteio .dos grupos
colocou JJ Bordados, Gua
rany, Néki, Kiferro e Ponte
Preta na Chave A. A Chave
B será formada por ZEC,
Roma, Galácticos, Unidos .

e União. Na Çhave C fica
ram Operário, Flamengo,
Corinthians, Vila Nova e

GT Society.
Na Chave D foram sor

teados KMK, Nova Gera

ção, Borracharia Senem,
Bazar do Rau e Real. A
Chave E é composta por
Supermercado Branden-

burg - atual campeão,
DRM' Comercial, .

SN e

Tigre. Na Chave F fica
ram Barrabaxo Vidros e

Divisórias, AZ, Tecnopan
e Transportadora Nie
mar. Na Chave Gestão
Atlético AIENEC, Vitória,
Global Pisos e Vila Lálau.
E o Grupo H é formado

p.or Santo Antonio, CSL,
Becker Ambientes e Rio
Molha.

Na primeira fase, as

equipes foram divididas
em oito grupos, sendo qua-

tro com cinco equipes e os

demais com quatro. Elas

jogam entre si, em turno

único, avançando os dois
melhores de cada grupo

para a fase subsequente.
Em acordo com as equi

pes, foi rejeitada a ideia da

separação das equipes em

duas divisões a partir de

2014. Também ficou acor

dado que a rodada de aber
tura será realizada no dia

27 de abril, com a partida
isolada entre Supermerca
do Brandenburg e Tigre:

Um congresso técnico
na noite de quarta

feira, dia 3, deu início à

31a edição do Campeonato
Varzeano de Futebol. Re

presentantes das 36 equi
pes foram recepcionados
com um café, no auditório
da Arena Jaraguá.

A 1 a Copa Jaraguá de Vôlei de Duplas, que aconteceu nos dias 23 e 24 de março, abriu o Calendário de Eventos da

Fundação Municipal de�Esportes, e contou com a participação de 24 duplas representando várias cidades da nossa

região (Balneário Camboriú, Barra Velha, Barra do Sul, Indaial, São Francisco do Sul, Jaraguá e Guaramirim)..

"

Feminino:

Final- Nelnia/ Vanessa (Balneário Camboriú)
21)(16 Carmen / Liliane (Guaramirim)
CAMPEÃS: Nelma/ Vanessa (Balneário Camboriú)
VICE-CAMPEÃS: Carmen / Liliane (Guaramirim)

Masculino:

Final - Daniel/Wagner - (São Chico/lndaial) 38x36 Davidson /

Anderson (Jaraguá do Sul)
Campeões: Daniel/Wagner - (São Chico/lndaial)
Vice-campeões: Davidson / Anderson (Jaraguá do Sul)

Tiro Esportivo

Competição
.emIbirama

Capitaneada por Samuel
Lopes, a equipe Clube de
Atiradores Jaraguá/FME
disputa a terceira etapa do

Campeonato Catarinense
de Carabina Apoiado. Será

f no fim de semana, em Ibi
rama. A delegação conta

com 30 atletas, que viajam
com o apoio da Fundação
Municipal de Esportes.

Triatlo

Competição
na Capital

Apoiados pela FME,
dois atletas da Atrijar re
presentam o município na

terceira etapa do Catari
nense de Triathlon, no fim
de semana, em Florianó

polis. Luiz Branco e Jona
than Mandalho disputam
a prova com 1,8 km de na

tação, 60 km de ciclismo e

iakm de corrida.

Judô

Atletas em
fase seletiva

O judô de Jaraguá do Sul
participa amanhã de uma

seletiva para a formação da:

Seleção Catarinense SUbI3
e SUbIS. Oito atletas repre
sentam Jaraguá do Sul no

evento, que acontece em

Florianópolis. Eles serão
comandados pelo técnico
Claudio de Almeida e Na

tanyPazzetto será o auxiliar.

Ciclismo'

Marldewicz
emJarinu

.Em busca de uma me

lhor preparação para a

temporada, o 'biker' Luis
Eduardo Markiewicz, da
Sociedade Corintias Espor
te Clube, disputa no fim de
semana a segunda etapa do
Campeonato paulista de Bi
cicross. Eni Jarinu (SP), re
presenta Jaraguá do Sul na

categoria EliteMen.

Putsal .

·SubI3masculino joga em
Guaramirim pelo Estadual

A equipe de futsal mas
culino SUb13 do Colégio
Evangélico Jaraguá inicia
a disputa do Campeonato
Catarinense da categoria na
noite de hoje. No Rodolfo
Jahn, em Guaramirim, o

grupo comandado .por Luís
Claudio Dalprá de sedia o

turno da primeira fase.
Neste ano, o campeo

nato conta com 34 equipes,
que jogam em turno e retur-

no dentro de chaves, duran
te seis fases, até se conhecer
o campeão da temporada.

Hoje, o adversário do

Colégio Evangélico Jara

guá/FME será o Colégio
Shalon, de Blumenau, às

19h30. No sexta-feira, dois
jogos. O primeiro às 9h30,
contra a Krona, de Joinville.
"0 segundo às 1Sh30, contra
a Tuper, de São Bento do
Sul. A entrada é franca.

IRIANE PORTO/AVANTE!

TRADiÇÃO Futsal de base de Jaraguá do Sul é

r�c�IjI��Ci�o pela excelência na'formação �e atl�,as
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Mundial e seu
custo para o

cofre brasileiro
CONTA CARA Fifa deve lucrar no Brasil11 0% a mais do

que lia Copa da Alemanha e 36% a mais do que na África

Agência Avante!

Faltando pouco mais de
um ano para o início da

Copa do Mundo, os estádios
pelo Brasil entram em reta

final de construção. Entre as

12 sedes do evento, apenas o

Castelão, Mineirão e Fonte

Nova já encerraram as suas

obras. No entanto, os demais
estádios' caminham para as

suas conclusões.
Terceira praça esportiva

a ser finalizada, a FonteNova
se torna referência até mes

mo no quesito comercial. Os
dirigentes fecharam um con

trato com o Grupo Petrópo-

lis, que vai desembolsar cer
ca de R$ 100 milhões em dez

anos pelos direitos sobre o

nome do estádio. Desta for

ma, o local será chamado de

ItaipavaArena Fonte Nova.
Somando-se os direitos

televisivos e de marketing, a
Fifa vai contabilizar o maior

lucro da história da entida
de no Brasil. Segundo dados

prévios, acredita-se que R$ 10

bilhões ingressarão nos seus

cofres. O valor é 36% maior

que o obtido naCopadaÃfrica
do Sul e 110% mais alto que a

Copa daAlemanha, em 2006.

Nas obras de infraestru
tura das cidades e constru-

-ção dos estádios, o governo
brasileiro já desembolsou
mais de R$ 26,5 bilhões,
um valor bem acentuado se

comparado com as previsões
iniciais. Segundo o governo

federal, o valor ainda deverá
ser acrescido e contabilizar
ao final de todas as constru

ções cerca de R$ 33 bilhões. '

Com os números atuais e

projeções de gastos futuros,
a Copa do Mundo do Brasil
se torna cada vez amais cara

da história. Parte dos inves

timentos será custeada pela
iniciativa privada, mas os

valores maiores ficarão na

conta do País.
DIVULGAÇÃO

NOVO MARACANÃ Governo do Rio já gastou R$ 787 milhões com empréstimos

Basquete
Quatro vagas em jogo nos playoffs daNBA

A temporada da NBA

está cada vez mais próxi
ma do seu término. Res

tando poucos jogos para o

desfecho da primeira' fase,
quatro vagas seguem aber
tas. No Leste, Miami Heat,
New York, Indiana Pacers,
Brooklyn, Atlanta, Chicago

e Boston, já confirmaram

classificação. A última vaga
deverá ficar com o Mi
lwaukee Bucks. No Oeste,
San Antonio Spurs, Oklaho
ma City, Denver Nuggets,
Los Angeles Clippers e

Menphis Grizzliers também

já confirmaram presençà'na

segunda fase. Golden Sta-

te, Houston Rockets e Los

Angeles Lakers, são os fa
voritos a ficar com as vagas
remanescentes. Em boa fase
no Spurs, o joinvilense Tia-

go. Splitter pode se tornar o

primeiro brasileiro. campeão
da-liga norte-americana•.. , .. , .

Brasil quer evento
A América não. recebe uma edição.

da Universíade desde 1993, mas Bra

sília espera modificar este panorama.
Apontada como uma das maiores com

petições poliesportivas, reúne atletas
universitários do mundo. A capitalbra
sileira se candidatou para a edição de

2019 e concorre com cidades do Azer

baijão, Hungria, Rússia e Suíça.

Matsumoto em 45°
Mais uma promessa brasileira co- .

meça a ganhar holofotes. Com boas

atuações no circuito, Cazuo Matsumo
to subiu para a 4Sa posição. no ranking
mundial. Este foi o posto mais alto da
história ocupado por um canarinho.
Considerado o maior mesatenista da
história do País, Hugo Hoyama havia

alcançado no máximo o 620 lugar.

Recorde brasileiro
Desacreditado, ninguém apostava

em urn novo sucesso do meia Ronaldi
nho Gaúcho. No entanto, o jogador cami
nha a cada dia rumo ao auge da sua car
reira. Líder do Atlético-MG, o experiente
atleta garante estarvivendo urnmomento
demilita felicidade. "Está sendo urna fase
maravilhosa no Galo. O momento disto
se chama alegria", comentou.

Rhayner irritado
O Fluminense não está em má fase,

mas um jogador continua sendo alvo
de muita cobrança. Com 83 jogos sem

marcar gols, mais exatamente 793 dias
sem balançar as redes, o atacante Rhay
ner resolveu rebater as críticas. "O meu

foco é realizar bons jogos. Eu não fui
contratado para fazer gols e esta não é
aminha obrigação", afirmou.

Lance é barrado
Banido pela Federação Internacio

nal de Ciclismo, o americano Lance Ar

mstrong tentou mudar de modalidade

para se manter no esporte. Inscrito em

um torneio de natação para veteranos,
nos Estados Unidos, teve a sua inscrição
impugnada. Ao tomar conhecimento, a
Federação Internacional de Natação so

licitou a exclusão de Armstrong.

Rossi retoma
A MotoGP vai dar as primeiras

aceleradas para mais uma tempora
da. Neste domingo, 24 pilotos iniciam
a jornada em busca do sonhado título
da categoria. A principal novidade será
o retorno do italiano Valentino Rossi,
heptacampeão mundial, a Yamaha. A

primeira corrida da edição 2013 será
realizada no circuito de Doha, no Qatar. I

Danilo vai bem
Na hora certa e no momento ideal.

É desta forma, que dá para descrever
a situação do rrieia Danilo na Liber
tadores. Com o gol do jogador contra
o Millonarios, o Timão garantiu com

uma rodada de antecipação a vaga nas

oitavas. "A vitória era fundamental.
Sabíamos das dificuldades, mas nos

superamos", declarou o jogador.

�
'fW

Vasco em crise
Na lanterna do returno do Carioca,

o Vasco jogou a toalha e vai utilizar os
, '

últimos três jogos do estadual como

preparação já visando o Brasileirão. "O
grupo precisa mostrar reação. Estou

confiante que vamos construir uma

equipe forte", comentou o técnico Au
tuori. Se eliminado, o Vasco só retorna
a jogar no final demaio.

It
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CÃPSULADE
ÓLEO DE CHIA

Na Farméola Ekllfbrio vool Incontra
. esta novidade em cápsulasl

Consulte seu m.diooou nutricionista I

PUBliCIDADE SEXTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2013

Exagerou nas festas de final de ano? Uma ótima opção para quem quer se desintoxicar
e reeducar a alimentação é Chia. A Chia, semente cultiva no México, é fonte de fibras..
de ácido graxo, Omega 3 e proteínas que contribuem para bom funcionamento do

intestino e organismo. É rica em minerais, livre de colesterol e sem glútenl tornando-se
assim excelente fonte de energia e construtor de resistência física.

A Associação Séneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins
lucrativos, fwndada em 14 de setembro de 1998, com sua

Gomunktade Terapêutica !oca!ízada na Estrada Geral Aurora, bairro
RioCerro II, nomunicípíodejaraguádoSul, SC.
b maior obtetivo do "Novo Amànhã" e o de orientar, 'prevenir,
reabílitar e ressó'Cializero dependente de álcool e outras drogas, liem
'como orientar os familiares em particular e a socredade em geral.

Como a chia contribue no emagrecimento:
Causa saciedade: ·seus componentes são mucilaginosas, .

ou seja; ricas em fibras que-ao entrarem em contato

com a água, formam um gel no estômago, diante dessa
reação, a digestão torna-se maís.lenta. Assim, o

indivíduo fica satisfeito mais rapidamente e, então,
passa a consumír'porções menores,

.

Combate inflamação: a gordura é resultado de um

processo inflamatório do organismo, que deixa de enviar
mensagens de saciedade ao cérebro. Com isso, perde-se

. o controle sobre a fome a ponto de comer e nunca se
sentir satisfeita, O ômega 3 presente no grão combate

essa inflamação, ajudando o corpo a recuperar o
controle sobre o apetite,

Desintoxica: a fibra regula o trânsito
intestinal e limpa o organismo .

Aumenta a IipóUse: queima de ·gordura.

APOIO: o mmmo DO POVO

'-.

Beneficios:
- Promove $lciedade

- Desintoxica

-Reduçãodo
colesterol

- Controla a gliéemia
:.-Regula o intestino
- Queima gordura

-

Manipulação de Fórmulas Médicas
�

Dermatológicas· Fitoterápicos
liekilibrio.farmaciademanipulacao

J.

-"
e-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




