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A cadeia lotou Juventus

LÚCIOSASSI Um técnico
-

emascensao
Rafael Rocha conseguiu
motivar a equipe montada
num momento de crise
e foca a permanência na

Série A. PÁGINA 21

Opinião
Objetivos
Os nossos desejos, sonhos
mais profundos e ousados,
surgem a partir de uma
"certeza" interior.
lUIZ CARLOS PRATES,
PÁGJNA2

OPERAÇÃO Polícia Civil de Guaramirim detém quadrilha e apreende 11 'qullos de maconha. PÁGINA 20

Dieter fecha 100 dias CODl

foco namobilidade e saúde
PRIMEIROS MESES, Início do mandato da nova admlnistração de Jaraguá do Sul revelou ações
que resultaram na redução da passagem de ônibus, implantação de corredores exclusivos para
coletivos e bicicletas e proposta de aumento dos salários para atrair mais médicos â rede pública.

• COM DíVIDA ALTA EM GUARAMIRIM, lAURO • EM SCHROEDER, OSVALDO JURCK REDUZIU
F-ROHLlCH FOCA NO PLANEJAMENTO CARGOS COMISSIONADOS E DIMINUI CUSTOS

P�GINAS 4, 5, 6, 7 E 8
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lruestir epreservar
Muito tem se falado em desenvolvimento susten

tável, e, nesta esteira, não parece coisa nova fa
lar sobre o plantio de florestas comerciais, como euca
lipto e pinus, a fim de garantir renda extra, inclusive
com balanço positivo na emissão de carbono.

Mas o que poucas pessoas sabem, é que ii legislação
federal autoriza que estas importâncias, empregadas
em florestamento e reflorestamento, sejam abatidas
ou descontadas nas declarações de rendimento das

pessoas físicas e jurídicas. As pessoas jurídicas podem
deduzir até 50% do imposto de renda a pagar.

Para auferir este benefício, deve-se cumprir três r�

quisitos: (1) florestamento ou reflorestamento em ter

ras de que tenham justa posse, a título de proprietário,
usufrutuários ou detentores do domínio útil ou de que,
de outra forma, tenham o uso, inclusive como locatários
ou comodatários; (2) ter o projeto previamente aprova
do pelo Ministério da Agricultura, compreendendo um
programa de plantio anual mínimo de 10.000 (dez-mil)
árvores; (3) o florestamento ou reflorestamento proje
tados possam, a juízo do Ministério da Agricultura, ser
vir de base à exploração econômica ou à conservação do
solo e dos regimes das águas.

Para se ter ideia, a expectativa do Ministério é au
mentar a área de florestas, até 2020, de seis milhões
de hectares para nove milhões de hectares. Isso pode
rá reduzir a emissão de oito milhões a dez milhões de
toneladas de C02 equivalentes, no decênio.

Portanto, eis aqui mais uma oportunidade de ne

gócio economicamente sustentável, inclusive com re

levantes benefícios tributários.

• Fernando da Silva Chaves
(PappAduocacia e Consultoria)
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Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paratã redacao@ocorreiodopovo.com.br

Voluntariado
AONG"Mãos que Ajudam", de Corupá, está com

inscrições abertas para pessoas interessadas em ser

voluntárias da entidade. Ela atua em situação de ca

tástrofes, principalmente no atendimento das famílias
que precisam de donativos. Também ajuda em traba
lhos de prevenção, atuando como parceira da Defesa
Civil. Outro foco é mobilizar pessoas dispostas a doar
sangue. A ONG surgiu através da mobilização de in

tegrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Úl
timos Dias, mas a adesão de voluntários não exige a

ligação com essa instituição religiosa. Os interessados .

em ser parceiros podem se candidatar no site www.

rriaosqueajudam.org.br ouwww.mormon.org.br.
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COMENTÁRIO

E cedo ou tarde
Acabei

de ler uma frase, da
quelas frases que os edi
ores jogam num canto do

jornal para preencher espaço. A

frase é instigante mas não a engo
li. Engoli-la faz mal à saúde. Aliás,
costumo falar dessa frase, ou dessa

ideia, nas minhas palestras.
Antes de dizer da frase, deixe-me

dizer que você pode, neste momen
to, estar muito mal de saúde, mal
nos negócios, mal-amado, péssimo'
nos estudos, ganhandomiséria, sen
tido-se um lixo, enfim, mas não de

sista, tudo tem solução e saída. Em
muitos casos chamamos a essa saída
de milagre. Mas não tem nada a ver

com religião, milagre é uma possibi
lidade humana, é uma força natural,
fisica, nada tem de metafisica.

Afraseque li no jornal é atribuída

LUIZ CARLOS PRATES

ao escritor britânicoGraham Greene.
Ele disse que - "Desespero é o preço
que se paga ao se darum objetivo im
possível". Primeiro, meu compadre,
impossível é um morto ressuscitar.
Fora disso, tudo é possível, ainda que
o desejo possa ser "quase" impossível.
Mas você sabe que o "quase" impos
sível está do lado de cá ao muro das

possibilidades. É crer, lutar, insistir,
insistir, insistir e vencer. Falando nis
so, deixe-me repetir a frasemantra da
minha vida: - "Se tu podes crer, tudo
é possível ao que crê".

• Colchão
Os mais antigos conhecem muitas histórias de velhi

nhos que guardavam o dinheiro de suas vidas debaixo do

colchão, não confiavam em bancos. O tempo passou, banco
virou (será quevírour) sinônimo de segurança. Pois é,mas a
história recente do governo do Chipre saqueando o dínhei
ro dos poupadores é um aviso aos navegantes do mundo.

Cuidado, o que aconteceu no Chipre está sendomuito bem

"pensado" por ordinários, por vagabundos travestidos de

governantes e autoridades pelo mundo inteiro... Cuidado,
melhor é um olho no padre e outro namissa!

Os nossos desejos, sonhos mais
fundos e ousados, nos surgem na

mente e explodem no 'coração apar
tir de uma "certeza" interior, ainda
que, insisto, tudo seja muito difícil.
Dentro de você está o remédio que
o pode curar de doença avançada e

perigosa ... Nos livros está o conhe
cimento que lhe falta para passar
nas provas ou no concurso, ainda

que você não tenha um único Real
no bolso. Vale para tudo, para o

amor, para os negócios, vale para
o infinito de nossas hipóteses, sem
essa de desespero, como diz o Gre
ene. Acredite no seu sonho até à
exaustão e quando a língua estiver

quase de fora ... Bingo, aí estará o

seu sonho, realizado. Ah, e não es

queça: é muito cedo oumuito tarde

para desistir.

Aplausos. Os chineses "descobriram" que havia muitos es

pertos que não 'queriam trabalhar e estavam enriquecendo
rapidamente e sem passar pelo fisco só namoleza religiosa.
Deus, tenha o nome que tiver, não precisa de_dinheiro dos
pobres... Aplausos; chineses!

• Falta dizer
Uma leitora, aCarolina, de Brusque, gostoumuito quan

do eu falei de felicidade e lembrei Ataulfo Alves. De fato,
vivo dizendo queAtaulfo Alves tinha razão quando cantou:

,

- "Eu era feliz e não sabia...". É o que mais nos acontece, a
felicidade está naponta do nosso nariz em forma de família,
amigos, saúde, estudos, trabalho, liberdade e não costuma
mos ver. Só-nos damos conta da felicidade quando perde
mos algum desses valores significativos da vida. Melhor é
não esperar por isso e sair pulando por aí... Vão nos chamar
de loucos, e responderemos: tens razão, louco de felicidade!

• Aplausos
Os c�eses mandam dizer que vão bem, obrigado. E

vão ficar melhores ainda. Acabam de proibir todo e qual
quer tipo de religião que envolva dinheiro, abutres do di
nheiro religioso não vão mais pousar no terreiro chinês.

T-'" •
h.

O leitor Maikon Júlio Knoch, 29 anos, ficou indignado com_a situação de um

ponto de ônibus localizado entre as ruas 897 e 918, no Bairro Três Rios do
Norte. Na última semana, ele passou de moto e fotografou o local. A cobertura,
enferrujada, está escorada com um pedaço de madeira. Risco para os usuários.
A Prefeitura iniciou um levantamento da situação dos pontos para recuperá-los.

Manutenção
em ponte

Terminam amanhã as obras de

manutenção da - Ponte Farias, lo
calizada na Rua Heírich Gutz, no
Bairro Rio da Luz 2. Os trabalhos
'iniciaram na terça-feira. Durante
esse período de obras, a estrutura
fica interditada para a passagem de
veículos e pedestres.

Ij-;:: IAS
QUINA
SORTEIO Nº 3163
24 . 40 - 45 - 49 - 68

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 890
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 07 - 08 . 11 - 16
17 - 18 . 19·23 - 24
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EDITORIAL

A saúde brasileira
�

agotusa em prejUlZ_OS

"
Cada um tem direito de

pensar o que quiser e de ser
a favor ou não do casamento

gay, por exemplo, mas não
dá para endossar um sujeito
que tem dois processos no

Supremo e exige cartão de
crédito de crente.

jornalista Eliane
Catanhêde, ao criticar o

deputado e pastor Marco
Feliciano, na coluna

que assina no jornal
Folha de São Paulo.

ta os problemas. As boas referências são,
geralmente, para as unidades que aten

dem planos privados.

"
o trabalho é fomentado com base

na tabela SUS. Por isso tem prejuízo.

Em Jaraguá do Sul e Guaramirim, as
.

diretorias dos hospitais também reclamam
da falta de apoio no atendimento público.
Mesmo tento ajuda de repasses da Pre
feitura e do setor empresarial para garan
tir algumas melhorias, o trabalho é todo
fomentado com base na tabela SUS. Por

isso, o prejuízo é.recorrente. E esse déficit

sempre culmina na perda no atendimento.
A saúde ainda não é tratada com a devida

atenção nesse País.

-iI-� .
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A mobilização realizada na segunda
.1"\ieira em todo o País contra o baixo
valor repassado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) aos hospitais beneficentes e

filantrópicos merece uma atenção espe
cial por parte do governo.

A tabela de valores paga pelos pro-.
cedimentos clínicos realizados nas uni
dades hospitalares está defasada desde

1994. Sabe-se muito bem que os custos

para manter uma estrutura dessas são
altíssimos. Além da mão de obra qua
lificada para oferecer um atendimento

capacitado, é necessário também a cons

tate modernização dos .equipamentos e

manutenção das estruturas físicas para
melhorar o atendimento.

Infelizmente, no Brasil, poucas me

lhorias são vistas nos hospitais. E esse

baixo valor repassado pela União para
ajudar a reduzir os prejuízos só aumen-

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

.

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papel produzido a partir de
\:::J' fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.

.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

EDUARDO MONTECINO

�

ROÇADEIRA. '. .

.
.

Nada contra a natureza, mas esse terreno no Bairro Amizade, na esquina das
ruas Irmão Leão Magno com a Lauro Donath, precisa de uma limpeza. O local
se transformou num pequeno matagal em pleno bairro residencial.
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Dando cara ao goveITIO
1 DIAS Economia

" na manutenção da

máquina e atenção
à mobilidade urbana

foram alguns dos
maiores destaques

Verônica Lemus

Cmpletando hoje os primei
os 100 dias de governo, o

prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter
Janssen (PP), diz estar satisfeito
com os resultados, Antes de assu
mir a Prefeitura; Dieter anunciou
que adotaria o modelo "de metas,
com o objetivo de imprimir um
ritmo de trabalho forte, focado na
economia, com redução de des

pesas que vão desde contas tele
fônicas e de energia elétrica até a

reformulação do quadro adminis
trativo, a:fim de reduzir o número
de eargos comissionados.

o objetivo foi mostrar

o perfil do nosso

governo já de cara,

trabalhando forte e

com economia.

Dieter Janssen (PP)

"O objetivo foimostrar o perfil
do nosso governo já de cara, tra

balhando forte e com economia,
resultando em mais ações como

a UPA (Unidade de Pronto Aten

dimento), que vai custar cerca de
R$ 500 milpormês", disse Jans
seno Ainda dentro do discurso de

promover a economia e o cuidado
com o dinheiro público, Dieter
lembrou que a Prefeitura passa
por um momento de revisão dos
contratos para verificar a possibi
lidade de diminuir custos com a

coleta de lixo e o preço do asfalto,
por exemplo.

Além do corte de despesas,
outro ponto que vem sendo tra
balhado é a mobilidade urba
na. Nesse setor, a intenção foi

promover o transporte público
através da valorização dos ôni

"bus, com a redução do preço da

passagem e a implantação dos
corredores exclusivos, e do in

centivo ao uso de bicicletas, com
a criação das ciclovias. Além

disso, a Prefeitura avalia agora
a situação dos abrigos de pas

sageiros nos pontos de ônibus e

estuda a criação de mais itinerá
rios. Na próxima semana tam

bém deve ser anunciado o local
escolhido para a construção da
polêmica ponte ligando o bairro
Rau ao Amizade.

<'

LÚCIOSASSI

"

DAtlDO EXEMPLO Uma das ações neste primeiro período
foi o incentivo ao transporte coletivo. O próprio prefeito
passou a utilizar o ônibus para ir até o trabalho

UFC e Inovação

Algumas surpresas no caminho
Mesmo com as ações de

governo organizadas em me

tas, algumas conquistas foram

inesperadas, como a escolha de

Jaraguá do Sul para a realiza

ção do UFC (Ultimate Fighting
Championship). Com isso, Pre
feitura e Fundação Municipal
do Esporte tratam de investir

em melhorias para a Arena Ja- tado", avalia Dieter.
raguá. Recentemente, a Câmará" "Em relação a parcerias, o

de Vereadores aprovou abertura prefeito comemorou a vinda
de crédito no orçamento para de R$ 3 milhões do governo do
o repasse de R$ 21 mil para a Estado para a criação do Centro
manutenção do ginásio. "Não de InovaçãoTecnológica nomu
estava nas metas, mas a vinda nicípio. A implantação do dis
do UFC vai ajudar a promover trito será por conta do governo
Jaraguá do Sul e também o Es- estadual, através da Secretaria

Formação da equipe

Jogo de cintura político garante aliados
Mesmo satisfeito com o

andamento da administração
até o momento, Dieter Jans
sen não esconde que uma das

principais dificuldades nesses

primeiros 100 dias foi a for

mação do secretariado. Pela

determinação em reduzir o

número de cargos comissio

nados em 30%, o prefeito teve
que demonstrar habilidade

em negociação para conseguir
cumprir com o objetivo e ao

mesmo atender aos partidos
da coligação que reclamavam
o direito a cargos pela aliança
durante as eleições.

Além disso, uma das pro-"
messas de campanha de Jans
sen foi a valorização da própria
equipe de funcionários da Pre

feitura, através da nomeação de

servidores de carreira a cargos
de confiança. Prestes a encami
nhar à Câmara de Vereadores
o projeto de lei que reestrutura
o organograma do Paço, Dieter
analisa que conseguiu unir a

questão partidária com a von

tade demontar uma equipe téc
nica. "A parte política acabou
diminuindo dentro da Prefeitu

ra", garante, mencionando ain-

do" Estado de Desenvolvimento

Regional (SDR), mas a Prefei
tura deve fazer a doação de um

terreno, com área de quatro
mil metros quadrados. O local, _

já escolhido, está localizado no

Bairro Rau, perto da Católica de
Santa Catarina e da incubadora

tecnológica JaraguáTec.

da compreensão demonstrada

pelos partidos.
Com o fechamento dos

primeiros 100 dias, o prefeito
.

. \
.

anuncia que o passo segurnte
do governo será traçar o plano
de metas para os próximos qua
tro anos. "Agora, vamos para as

metas grandes, por áreas, como
construção de postos de saúde,
mais escolas e pontes", disse.

Principais ações
• PREÇO DAS PASSAGENS

,.. E J R E
Em 25 de fevereiro, o prefeito
Dieter Janssen (PF» revogou o

decreto assinado pela ex-prefeita
Cecília Konell (PSD) com o "

reajuste de 8% no valor da tarifa
de ônibus. Com a determinação

-

I

do novo governo, o preço caiu
de $ 3 no cartão e R$ 3,10
"embarcada para R$ 2,75 no

cartão e R$ 3 a embarcada.

• PREFEITURA ADOTA
CORREDOR PARA ÔNIBUS
Depois de anunciar a implantaçáõ
de corredores preferenciais para
ônibus, vans, táxis e veículos de

emergência, no dia 5 de fevereiro,
pouco mais de duas semanas

depois a Prefeitura começou as

pinturas com a nova sinalização
nas principais ruas do Centro.

• REAJUSTE SAtARIAL
DE MÉDICOS
No fim de março, o secretário de
Saúde, Ademar Possamai (DEM),
anunciou a intenção da Prefeitura
em conceder reajuste salarial
aos médicos que atendem na

rede municipal em umpercernal
entre 15% e 30%, conforme as
especializações e cargas horárias.
Em reunião corri os prefeitos das
demais cidades que fazem parte da
Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu), ficou acertado
o vencrrenío equiparado de R$ 12
mil para os médicos clínicos gerais
com carga horária de 40 horas

semanais, o que representa um

aumento de 60%.

• REFORMADO
....EH

Em 10 de fevereiro, o presidente
da Fundação Municipal de Esporte
(FME), Jean Leutrprecht (PC do B),
anunciou o valor de R$ 1.168.603

já garantido pela Fundação para a
reforma do Ginásio Arthur Müller.

Hoje, o secretário dê Urbanismo,
Ronis Bosse, deve entregar

"

projeto da obra para o aval da
Fundação. Somente com o projeto
aprovado é possível dar início ao

processo licitatório. A reforma
do entorno da pista de atletismo

municipal também está em fase de
conclusão de projeto.
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A AVALIAÇAO SEGUNDO
OS ELEITORES

100 DIAS Integrantes da oposição, representantes de associações e comunidade opinam sobre o desempenho do governo

MONIKA CONRADS:

"ATENÇÃO ÀS PRIORIDADES"

I LÚCIOSASSI

Presidente da Acijs, Monika Conrads, avalia de forma positiva
os primeiros me� da gestão. Para ela, o góverno tem dado

atenção às prioridades, buscando ouvir todos os ,segmentos.
O rápido desenvolvimento da cidade, segundo Monika,
traz urgências em setores como mobilidade, infraestrutura,
saúde e educa�(;).�Por conta das dificuldades de recursos
que afetam a maioria das cidades, a presidente avalia ser
fundamental a capacidade criativa e a responsabilidade do
gestor público na condução da administração, aspectos
que, para Monika, oatual governo tem demonstrado, no .

empenho em viabilizar os projetos necessários, através de
parcerias e com a otimização dos recursos.

CARIONE PAVANELLO:

"DJ:NTRO DA EXPECTATIVA"

Ao falar sobre os primeiros 100 dias de governo de

Dieter Janssen (PP), o presidente do PSD, partido da ex

prefeita Cecília Konell, Carione Pavanello, considera que
o prazo ainda é curto para cobranças e que o ideal seria

uma análise após seis meses. "Seria injusto fazer críticas
agora. Dieter é um prefeito, não é Deus para resolver tudo
em tão pouco tempo", argumenta. Mesmo
assim, ele acredita que o desempenho está
dentro da expectativa, por considerar que este
é um período de adaptação, Quanto aos erros,
sem citar nomes, Pavanello diz que alguns
integrantes do primeiro escalão não apresentam
bom desempenho. "Tem que ter coragem .para'
mudar o que não está dando certo", afirmou.

FRANCISCATERTO:

- ;'VAI MELHOR,AR"

Para a moradora do Bairro Rio da Luz,
Franclsca Emília Saraiva Terto, 33 anos, o

prefeito Dieter Janssen tem muito trabalho

.: pela frente, com "muita coisa para mudar".

Francisca, por exemplo, reside em loteamento

irregular e diz que, por isso, deixa de

ter acesso a muitas melhorias como o

asfaltamento de ruas. "Já prometeram no

outro governo que iam tirar o interditado, mas
até agora nada", disse ela. Francisca contou

também que este ano uma equipe já foi visitar
o local, garantindo que o loteamento será

regularizado. Além disso, a assessora aponta
a falta de médicos nos postos de saúde
como outro problema que o prefeito precisa
resolver. "Mas eu acho que vai melhorar, tem
que esperar, dar mais tempo".

ADEMARWINTER:

"AINDA É MUITO CEDO"

Para o vereador de oposição, AdernarWinter (PSDB),
ainda é muito cedo para fazer uma avaliação do governo
que, segundo ele, nem completou de fato os 100 dias,
tirando os fins de semana. Do ponto de vista do tucano,
a largada é voltada mais para garantir o entrosamento
entre o prefeito e sua equipe. "E se ele tivesse feito algo
errado, nós já teríamos falado", garantiu. Entretanto,
o parlamentar considera que Di�ter Janssen tem se

empenhado, buscando fazer o que é melhor para a

população, como o aumento dos salários dos médicos.

"Sempre bati para que aumentassem o vencimento dos

médicos, e ele atendeu essa reivindicação", elogiaWinter.

ANTíDIO LUNELLI:

"TEMPO ÔE ARRUMAR A CASA"

Na avaliação do presidente do PMDB,.Arítídio Lunelli,
os primeiros 100 dias de governo foram mais dedicados

. à reestruturação do quadro administrativo, com a

diminuição RO número de cargos comissionados, o que,

para o empresário, não é uma tarefa fácil, levando em conta

Q tamanho da coligação. "Mas ele é um conciliador, tem
LÚCIO SASSI habilidade para negociar porque é coerente e sabe

ouvir", elogia Lunelll, Por considerar que 100 dias

é pouco tempo para uma avaliação, o empresário
faz uma projeção do que deve ser o governo Dieter.

.

"Ele é sério e correto, vai se pautar na lei e na

transparência. Com a casa organizada, o caminho é

esst;, é um governo que vai dar certo".

JOSÉ DE ÁVILA: "VAI SER UM SUCESSO"

Pára o presidente da Câmara de Vereadores, José de Ávila (PSD), a
administração do município neste período é-muito complicada por
conta das dificuldades financeiras. Por isso, Ávila considera que
tanto o prefeito, Dieter Janssen, como o vice, Jaime Negherbon,
estão fazendo um bom trabalho. "Dou uma nota muito especial para
.o governo, que acho que ainda deve melhorar muito", disse. Como

pontos positivos a destacar, o vereador citou a Secret.aria de Obras, da

qual tem ouvido elogios pela comunidade. "As solicitações. e pedidos
feitos ao secretário ou à equipe estão sendo atendidas rapidamente,
pede em um-elia e no outro já estão fazendo", relatou. Segundo.Ávila,
os próprios pedidos dos vereadores têm sido atendidos, não somente
os dos parlamentares da base aliada. "Os gestos do prefeito fazem a

gente acreditar que esse governo vai ser um sucesso", declarou.

ANDREA ZIEHLSDOBFF:

_

"AS INTENÇÕES
SÃO AS MELHORES"

Para a presidente da U_jam (União
Jaraguaense das Associações de Moradores),
Andrea Ziehlsdorff, somente agora é que o

governo começa a trabalhar de verdade, já que
dos 100 dias, desconta-se o período de férias

dos servidores e o tempo que o prefeito levou

para a formação da equipe. Entretanto, apesar
de pouco tempo, Andrea destaca os trabalhos

feitos pela Secretaria de Obras. Segundo ela,
é possível ver a presença da Secretaria nos.
bairros. Na Saúde, Andrea destaca o anúncio

de aumento dos salários dos médicos como

um exemplo de que há vontade de mudar. Além

disso, ela destaca a abertura que �anssen
tem dado à população através da Ujam. "A
-gente percebe que as intenções dele são as
melhores", disse.

I

I
\
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Os sinàis de Dieter nos 100 dias
Medidas para melhorar a mobili

dade urbana e um ensaio que dá

pistas de que a Saúde deve mesmo ser a

prioridade. Esses foram os dois princi
pais sinais emitidos pelo prefeito Dieter
Janssen (PP), que completa hoje 100

dias de governo. Na mobilidade, ações
concretas já foram tomadas nestes pou
co mais de três meses. Faixas exclusivas

para ciclistas e para os ônibus estão sen
do finalizadas na área central, revelando
que o transporte coletivo e tambémo al
ternativo devem ser incentivados massi
vamente pelos próximos quatro anos. Se
não há ponte que resolva nosso caótico
trânsito -, mesmo sendo necessárias -

nãohá melhor saída do que oferecer ou-

tras opções, ecologicamente mais viáveis
e até saudáveis. E aí uma outra face de
Dieter foi descoberta, pelo.menos para
quem não convivia proximamente com

ele.Com a fama de ser pacífico e buscar
o consenso, Dieter bem que tentou um

acordo amistoso.com a empresa Canari
nho quanto ao preço da passagem, taxa
do por ele próprio de abusivo, durante a

campanha eleitoral. Todavia, reuniões a
portas fechadas se sucederam sem que
a diretoria da concessionária cedesse.
Estava na hora de mostrar quem man

da no sistema de transporte público e

foi o que aconteceu. Com um canetaço,
avaliado antes pela Procuradoria, Die
ter baixou o valor do bilhete, revogando

LÚCIOSASSI

Serenidade no comando
Capacidade de diálogo é uma das características de Dieter Janssen (PP),

apontada até mesmo pelos adversários políticos como uni dos pontos fortes.

As armadilhas
Mesmo ao bem intencionado governante, a administração pública é re

pleta de amarras. Prometer solução para cada pedido pode ser uma armadi
lha e tanto. O caso do Juventus é um exemplo. Depois de não encontrar al
ternativa para fazer repasse de recurso ao Moleque Travesso, Dieter cogitou
a municipalização-do João Marcatto. Mas no próprio governo não há muita

convicção de que a negociação seja viável.

reajuste concedido pela sua antecesso

ra, Cecília Konell (PSD). O embate foi

parar na Justiça, mas enquanto não há
uma decisão, o usuário é quem ganha
economizando nas viagens diárias.

Na Saúde, nenhuma ação concreta

foi sentida. Por enquanto, são intenções,
como a de reajustar o salário dos mé
dicas, o projeto de construção de uma

DPA, a contratação temporária de pro
fissionais e a mudança no agendamento
de consultas. O começo destas duas áre
as, que resumem boa parte dà platafor
ma eleitoral, é promissor, mas promissor
é derivado' de promessa, então, o jeito é

acompanhar os próximos capítulos para
avaliar o desfecho.

o estiloDieter
Dieter Janssen é um políti-

co que gosta de ouvir. Mesmo

.quando já tem opinião formada
e a decisãoencaminhada, dá es

paço ao contraditório. Reservou
a agenda das quartas-feiras para
receber a comunidade. Para em

presários a moràdores de diver-
sas localidades, o gabinete está

-sempre aberto.
'

Ao contrário da

.antecessora, recebe a impren- �

sa sem criar barreiras. Mesmo

quando o conteúdo é duro, o tom
do discurso é sempre de educa-

.

ção. Também chama a atenção o

estilo Dieter de ir "até o chão do

município", visita obras, anda de

ônibus, verifica as filas nos postos
de saúde e participa de reuniões
de ássociações de moradores.

"

Na-Câmara
A relação foi marcada por tran

quilidade até aqui, embora nenhum
projeto polêmico tenha sido debati
do até então. Os únicos que ensaia
ram uma oposição foram Jeferson
Oliveira (PSD) e Jair Pedri (PSDB).
Mas sem alvo específico e com go
verno vivendo boa maré, seus dis
cursos.não tiveram eco.

INSTITlITO DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIASC

3370-0366 13370-1867
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Os secretários fortes
• Fernanda Klitzke (PT) vem

mostrando por que foi escolhida
.

para chefiar o gabinete do prefeito.
É mulher de confiança, emite opinião
sem se esconder, mas depois das
decisões tornadas, prega a unidade.

Com a experiência anterior no
. Legislativo, tem comparecido às
sessões na Câmara e feito esta ponte
mais do que necessária. Fazendo jus
à fama de durona, se. sobressai em um

universo ainda machista.

.. .. ..

• Apesar das desconfianças e de até
-

mesmo ser alvo de uma sindicância
interna, não há como negar que
Jean Leutprecht (PCdoB) teve um

início promissor na FME, com o UFC

confirmado, revitalização da Arena
saindo do papel, inclusive com o tão

esperado piso, reforma do Arthur Müller
encaminhada e o PEC engatilhado para
iniciar no segundo semestre. Nada mal.

.. .. ..

• Benjamin Fard e Marcia da Silveira
(Ipplan) representam a empolgação

dó governo. Em pouco tempo
desenvolveram um.proieto audacioso

para o futuro da cidade. Chegaram
a ser chamados de lunáticos

pelos descrentes; mas no geral as
apresentações realizadas pela dupla
sobre o Jaragrrá Ativa têm obtido boa

receptividadé. É o debate sobre o

futuro sendo fomentado.

.. .. ..

• Com Hideraldo Colle (PMDB), os
trabalhos da Secretaria de Obras
estão sendo elogiados até mesmo

pelos vereadores. O setor é um

dos mais requisitados, e atender a
demanda não B tarefa simples.

A escorregada
A sede por mudanças e a vontade

de colocar o discurso em prática resul
taram em alguns erros. Exemplo foi o
corte de insalubridade e depois o recuo

- necessário para só então adotar como
saídauma auditoria sobre o laudo que

apontou irregularidade no pagamento
de adicional a mais de 640 servidores

públicos. Seguir a lei e acabar com pri
vilégios é o que um bom gestor deve fa
zer, mas sabendo que haverá reação, o
ideal é estar bemmunido.

�
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"Estamos prontos
·para os desafios"

Osvaldo Jurck (PSDB) com
pleta 100 dias no cargo de pre
feito de Schroeder, cadeira que

·

já ocupou entre 2000 e 2003,
antes dos dois mandatos de

Felipe _Voigt (PP)'I Apesar da

experiência, .Jurck reforça que
a 'arrumação da casa' conso
me boa parte desta largada
dos novos governos. A dificul
dade aumenta na medida em

que o caixa vai ficando vazio.
Com orçamento previsto em

R$ 36 milhões para o ano, o

gasto coma folha de pagamen-
·

to alcançou 53% no mês de
dezembro de 2012. Ao adotar

algumas medidas de austeri

dade, como o adiamento da

nomeação de comissionados,
a equipe de Jurck conseguiu
reduzir o índice· para 41% no

mês de março. "Estamos se

gurando e já conseguimos al

guns resultados, mas o reflexo
só será sentido no segundo
semestre", 'acredita o tucano;
que vem preparando o terreno

para atrair novos investimen-
�tos. "A população de Schroeder
cresceu, mas a arrecadação não
acompanhou, isso preocupa",�
aponta o prefeito. Neste início

de governo, Jurck tem estuda
do algumas mudanças no Pla
no Diretor, um dos objetivos é

expandir a área industrial, hoje
. praticamente restrita a Schro

eder 1. Com 16 mil habitantes,
o município registrou um cres

cimento populacional de 6%
entre 2010 e 2012. Qualificar
à mão de obra tem sido outra

preocupação. Jurck comemora
parceria com o Sesi para edu

cação de jovens e adultos: 100)
pessoas se inscreveram no pro
jeto. A implantação de cursos

técnicos também vem, sendo

negociada.
Uma das medidas mais du

ras foi a de condicionar o paga
mento dos médicos ao tempo
de trabalho realmente realiza=
do, conforme cobrança do pró=
prioMinistério Público. "O que'
é certo é certo, a Prefeitura não

pode pagar um profissional
para trabalhar seis horas por

. dia se ele só trabalha quatro",
defende o tucano, que acres-

centa: "as decisões são difíceis
e algumas até impopulares,
mas a 'comunidade é soberana
e é nela que o governante deve
colocar o foco".

ARQUNOOCP

Combate à corrupção
O Ministério Público realizou ontem operações de combate à

-
.

corrupção em 12- Estados, para desarticular diversos esquemas
suspeitos de desviar recursos públicos com fraudes em licitações.
Em Rondônia; o ex-prefeito de Porto Velho; Roberto Sobrinho,
foi preso durante a operação. No Ceará, a Justiça determinou o

afastamento do prefeito de Quixeramobim por 180 dias. De acor
do com as investigações, as verbas públicas desviadas, somadas,
ultrapassam R$ 1,1 bilhão. Ao todo, fo�am 86mandadosde pri
são, 311 de busca e apreensão e_95 de bloqueio de bens.

"

Agenda da Indústria
Proposta contendo mais de 200 ações será apresenta

da hoje no Conselho Nacional de Desenvolvimento Indus
trial (CNDI), no Palácio do Planalto, com a presença da'
maioria dos ministros de Dilma Rousseff. As ações fazem
parte das estratégias do .Plano Brasil Maior, lançado em'

2Q11, cujo objetivo é sustentar o crescimento econômico
do País com foco na inovação e no adensamento produti
vo do parque industrial brasileiro. l\s metas foram elabo
radas juntamente com setor industrial.

Lula será

.ínvestígado
A Polícia Federal em Brasí

lia deve abrir hoje um inquéri
to para apurar o suposto envol
vimento do ex-presidente Lula
com o mensalão. O inquérito
foi requisitado pelo Ministério
Público Federal com base na

denúncia feita por Marcos Va
léria. Segundo o empresário,
condenado a 40 anos de pri
são, houve um repasse de US$
7milhões para o PT, negociado
comMiguel Horta, então pre
sidente da Portugal Telecom.
A negociação teria ocorrido no

Planalto, com Lula e o ex-mi
nistro Antonio Palocci.

o Brasil conquistou a convivência entre

os diferentes como grande aspecto
da democracia brasileira e dos, direitos
humanos. Não podemos' perder isso.

Maria do Rosário ,(PT-RS), ministra
da Seoretaria dos Direitos Humanos,
cobrando que'o Congresso Nacional
encontre uma soluç�o para o caso do
deputado Marco Feliciano (PSC-SP).

POLÍTICA
QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2013

-OAB semanifesta
A Ordem dos Advogados do

Brasil (OAB), em parceria com o

Movimento de Combate à Corrup
ção Eleitoral e a Confederação Na

cional dos Bispos do Brasil, lançou
um manifesto de apoio ao financia-

,

menta exclusivamente público de

campanhas eleitorais. A proibição
do financiamento privado, permiti
do na legislação bra�ileira, é um dos

pontos da reforma política avaliada

pela Câmara dos Deputados. "Bus
camos restringir a forte interferên
cia econômica na política brasileira,
onde mais de R$ 1 bilhão fói doado
nos últimos dez anos apenas por dez

empresas, sendo cinco construto

ras", afirmou o presidente da OAB,
MarcusVinicius Furtado.

Aquisem
o governador Raimundo Co

lombo (PSD) deu posse ontem a

45 advogados que farão parte da
Defensoria Pública. Jaraguá do Sul
não foilncluída na lista dosmunicí

pios beneficiados e continuará sem

o serviço pelos próximos meses.

Internação a

dependentes
_
o projeto de lei que prevê a in

ternação involuntária de usuários
de drogas, mesmo sem ordem judi
cial, deve ser votado hoje naCâmara
dos Deputàdos.A autoria é do depu
tado federal Osmar Terra (PMDB
RS). A internação involuntária seria

imposta ao dependente químico por
um médico, após solicitação feita
por um familiar ou, na "absoluta fal
ta",de um parente, por um servidor

.público. Uma das críticas à proposta
é de que ela poderia deflagrar 'um

-

processo de limpeza social das ruas,
retirando de circulação usuários de
crack que se aglomeram nas chama
das cracolândias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocr-a
www.ocponline.com.br POÚfICA QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2013

Preocupação com o caixa
100 DIAS Lauro

Frõhlich herda

dívida de R$ 9

milhões e diz que

precisa de parcerias
e financiamentos

para poder investir

Natália Trentlnt

A pós 10.0. dias no co

l"1.mando da administra-
-

ção de Guaramirini, Lauro
Frõhlich (PSD)-sente mais

segurança para apontar
projetos para o municÍ

pio. Apesar de encontrar

a Prefeitura com uma dí
vida que ultrapassa R$ 9
milhões e outros R$ 20.

milhões em investimentos
a pagar, o foco do prefeito
está no futuro.

As primeiras ações do

governo foram mais vol
tadas à avaliação, plane
jamento e levantamento

. de dados, principalmente
sobre a saúde financeira.
A familiarização dos servi
dores com a administração
guiada por orientações ju
rídicas, segundo Frôhlich,
também mexeu corri coti
diano da Prefeitura. Para

desenvolver o município
entre contas e projetos, a

ideia é -buscar parcerias e

financiamentos,
-

Primeiros dados
Uma Tomada de Conta

Especial foi instaurada para
levantar a real situação fi
nanceira da Prefeitura. Com
levantamento finalizado na

última sexta-feira, a divida
foi estimada em R$ 9,4 mi
lhões com serviços básicos
como coleta de lixo e trans

porte coletivo. Para acertar

o caixa, Frõhlich estuda
'critérios de parcelamento
entre os fornecedores.

O atraso no fechamento
do balanço anual foi outro
fator que emperrou a proje
ção de gastos para o ano. AS
contas de 2012 foram finali
zadas apenas em fevereiro,
formando a primeira bar-'
reira no planejamento de

ações. "Os números, a parte
financeira, são como o cére
bro da administração, é pre
ciso acompanhar para saber
o que pode ser feito. no mu
nicípio", destacou Frõhlich.

Na atual situação, a capa
cidade de endividamento do

. município é de-R$ 5 milhões

junto à Agência de Fomento
do Estado de Santa Catari
na (Badesc), onde o prefeito
pretende captar recursos.

Devem ser investidos R$ 3
milhões emmaquináriopara
o setor de obras e carros po
pulares para a frota e outros

R$ 2milhões em pavimenta
ções de pequenas ruas.

NoV'('-�ml

Mudanças na casa
_ geram expectativas

A contratação de fun
eionários em cargos co

missionados e estagiários
diminuiu. Os cargos ainda
não foram cortados atra

vés de projeto de lei, mas
a retenção. tem objetivo
de diminuir as despesas,
principalmente no primei
ro ano, e avaliar o funcio
namento das Secretarias
com equipes mais enxutas.

A Procuradoria terá
-

atuação. mais ativa e deve
nortear todas as ações
dentro da Prefeitura. A

orientação jurídica prome-
. I

te ser rigorosa em todos
os setores. "Ainda existia

aquele jeitinho de fazer as

coisas, para isso as pesso
as procuravam o prefei
to. Isso acabou", afirmou
Frôhlich.

Com a migração do

PPS, a base aliada con

quistou maioria na Câ
mara de Vereadores e a

.

relação com o Legislativo
é tranquila. Reuniões_com
os vereadores acontecem

com frequência para bus
car entendimento nos pro

j,etos e ações do Execptivo.� , l E M

EDUARDO MONTECfNO

BALANÇO Lauro Frõhlich afirma que acabou o 'jeitinho' na administração da
Prefeitura e diz que início de governo foi pautado pelo levantamento de dados

Infraestrutura

Primeiras
-

açoes
O setor de infraestru

tura teve destaque nesses

primeiros meses. A aten

ção foi voltada ao cuidado
com as estradas do inte

rior, pequenas manuten

ções e o aperfeiçoamento
do projeto de recolhimen
to de entulhos, aliando o

tema educação. ambiental
.

em reuniões das associa

ções de moradores. As de
mais Secretarias ficaram
voltadas para o. levanta
mento de dados. O traba
lho de destaque é da Se
cretaria de Educação que
já elaborou projetos de

ampliação das escolas José
.

Dequech e Atilano Kruger.

Os números, a parte
financeira, são
como o cérebro da

administração.

Lauro-Frôhllch (PSD),
prefeito de Guaramitim

Em busca de financiamentos
-

�

Projetos para o ano e atração de recursos
\
- ._ Al�m da previsão de
financiamento.s com o

Badesc, a Prefeitura está
. cadastrando projetos no

Programa Aceleração _do
Crescimento, do governo
federal. São projetos para
construção de ginásio de

esportes, escolas em mo

delo ampliado para com

portar o projeto de escoia
integral, saneamento b�
sico, entre outros,

Acriação de nOYQ� vín
culos e contatos políticos
foi avaliada como positiva

,

pelo prefeito. Foram to

madas cinco frentes com

o objetivo de promover
um salto de desenvolvi
mento no município, para
"Guaramirim dar a volta

. por cima, já que o setor

público ficou para trás",
ava1iaFrôhlich.

A prioridade
.

nesse

setor é trabalhar o plane
jamento. da cidade, am

pliar a captação de água,
encaminhar projetos para
moradia popular, resolver
os problemas de telefonia,
desenvolver . projeto da
Cidade Digital e. ampliar
a distribuição e transmis- .

são de energia elétrica.
Com promessa recur

sos do governo do. Estado

para execução de uma

ponte ligando a -Rua João

Ossoswski, no Centro, à
Estrada Bananal do Sul,
a Prefeitura corre contra

o tempo para elaborar
o projeto. A sinalização
positiva veio do governa
dor Raimundo Colombo,
e dará fôlego para que .

Frôhlich comece a traba
lhar a mobilidade urba

na, uma elas promessas
de campanhà.

M\!tirão teve húcio

Saúde é prioridade para Guaramirim
O mutirão de cirur- bairros para verificar a ne

gias foi a primeira medi- cessidade de. atendimento
da para atender o setor especializado nas unida

apontado como prioritá- des de saúde. Mais médi
rio durante a campanha Co.S devem ser contrata

eleitoral. Foram mais de dos no próximo semestre

100. pequenas cirurgias para fortalecer a atenção
nos primeiros dois meses. básica e reter o volume de
Um levantamento de de- pacientes que procuram o

_ manda deve acontecer nos <pronto socorro do Hospi-

tal Municipal Padre Ma
thias Maria Stein.

,A administração do

hospital está sendo rea

valiada. Desde agosto de

20.11, a Sociedade Benefi
cente São Camilo. recebe

repasse mensal de R$ 595
mil para tocar a estrutura,
mas o prefeito acredita

que esse repasse é exces

sivo. "Não estou conven

cido da necessidade de

repasse desse valor, quero
avaliar e comparar com

outros hospitais", disse
Frõhlich. A entidade deve

apresentar uma tabela de
talhada de custos para a

administração.
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De Jaraguá para Manhattan
'ESTUDO Diretor e roteirista de Jaraguá do Sul fará

mestrado em escrita dramática na NewYork University

Bárbara Elice

Silêncio no set. É hora
de iluminar o diretor

e roteirista jaraguaense
Carlos Daniel Reichel, de
29 anos. Com dois curtas

metragens na bagagem,
ele embarca em julho para
os Estados Unidos, para
estudar como bolsista no

programa de mestrado .

da New York University
(NYU). No ano passado,
ele e mais três brasilei
ros foram selecionados
,a dedo pelo programa
Capes-Fulbright, na cate

goria Master of Fine Artes
(MFA), para a formação
de roteiristas.

Reichel é formado em

Publicidade e Propagan
da pela Universidade -Re

gional de Blumenau e já
trabalhou em produtoras
como a paulista 02 Filmes
- responsável pelo pre
miado "Cidade de Deus"
- e Escritório de Cinema,
em Jaraguá do Sul.

Essa foi a primeira vez

que ele se inscreveu no

edital e disputou a "vaga
com centenas de brasi
leiros. A bolsa de estudos
é fruto de uma parceria

entre a Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pes
soal de Nível Superior
(Capes), uma agência fe
deral de fomento a pes
quisadores brasileiros, e a

Fulbright, uma comissão
americana que garimpa
estudantes em vários paí
ses do mundo.

Selecionado
Para concorrer, Carlos

enviou um material com

argumento de roteiro es

crito em inglês, cartas de

recomendação, currícu-

lo, objetivos de estudo e

trabalhos produzidos. De
todos os inscritos do país,
foram selecionados dez

para uma entrevista em

São Paulo. Lá, os candi
datos precisaram conven

cer os jurados da razão de
estudar nos Estados Uni

dos, de graça, por:até três
anos. Os escolhidos foram
Manuela Bernardi Lopes
(RJ), Mariana Tesch Mor-

_

gon (SP), Murilo Hauser
,

Valério Paraná (PR) e Car
los Daniel Reichel (SC).

"O objetivo é simples,
ou seja, é aproveitar o cur
so, a cidade, a experiência

,
como um todo. Estudar na
NYU - no mesmo lugar
onde estudaram Martin

Scorsese, Ang Lee, Spike
Lee, Joel Coen e Oliver
Stone - por si só já me

deixa animado. Além dis

so, o próprio programa da

universidade, que é refe
rência em roteiro e dra

maturgia, é uma oportu
nidade única e sei que vou

traçando os planos con-,
forme os estudos avan-,

çam, Mas o objetivo, se

for pra definir um, é vol
tar um profissional mais
consciente do processo da
escrita dramática, além de
uma pessoa com mais ba

gagem cultural", afirmou.
O mestrado que Carlos

irá cursar é em Dramatic

Writing, ou escrita dramá

tica, em português, e tem

duração de dois anos. O
foco é o ensino em produ
ção de textos para roteiros
de cinema, de televisão e

teatro. Segundo Carlos,
não se trata somente de um
curso de roteiro, mas de

drama, "do que move uma
história". A NYU é um dos

lugares mais disputados
por interessados em espe
cialização nessa área.

oCORREIO DO POVO

Futuro com ares otimistas
Um dos objetivos desse

edital da Comissão Fulbri-:

ght é aperfeiçoar os profis
sionais dessa área, por en
tender que há necessidade
de treinar roteiristas brasi
leiros. "Produção na região
[de Jaraguá do Sul] ainda é
escassa por ser complicado
produzir. Cinema é caro,

precisa de equipe apaixo
nada e profissional, mas é
uma área que; a exemplo

do Brasil, tem se desenvol
vido, achado seu espaço",
acredita.

Para Reichel, o públi
co está começando a va

lorizar filmes nacionais,
os editais do Estado são
boas ferramentas de fo

mento, mas faltam pro
jetos. Durante a carreira,
ele já atuou na direção e

co-autoria de dois curtas:

"Quinta Coluna", em 2011,

e "Garoto VHS", em 2013.
Esse último foi produzido
com recursos do Prêmio
Edital de Cinema de San
ta Catarina, da Fundação
Catarinense de Cultura.
"Mas é, como disse, um
movimento de cresci
mento e logo o cinema de
Santa Catarina poderá ser

praticado em outras cida

des, como Jaraguá do Sul,
por que não?".

�
- - - - - - - - - - - _ -

'

_ - __ -X - __ - _

: VALE O
O DE DESCONTO

I
I
I
I'

'

13 de abril, das 9h às 13h e das 14h às 18h

I Teatro de Bolso GATS. Av. Marechal Deodoro,
I n? 1082, Centro, Jaraguá do Sul

nO ingresso do Stand-up Comedy com o

Gr o oca Api e tada, de Itajaí
APOIOi

() CORJtElODOPO\n
�------------------------------------
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Odomingo é uma gaveta cheia de
desejos. Fim do ciclo de uma

semana, início de outra. Já falamos aqui.
da segunda-feira, dispensa comentários.
Bolsas brilhantes, plataformas coloridas,

_ relógios reluzentes, dentes brancos, cabelos
lustrosos. Uma passarela de desfiles sob o
cheiro das comidas, ogritinho das senhas,
omurmúrio escancarado das fofocas
e segredos, as conversas de botequim.

.

Meninas lindas e magricelas somem
atrás de montanhas de batatas fritas e

refrigerantes. Garotos com o elástico da
cueca aparecendo se autoafirmam na

conquista de jovens. fêmeas enquanto
circulam, em bandos, pelo shopping.
O mundo das greves não me apetece,
ignoro, contesto, mas estou em greve

c
de tomate. Não compro, não como,
não lembro do dito cujo enquanto não
baixar o preço. É possível que ninguém
queira saber sobre isso, não importa,
é automanifestação contra o poder
inflacionário. Começou! Em "O Ensaio
sobre a Cegueira", de José Saramago,
uma epidemia de cegueira contagia a

população, vagarosamente, criando uma
situação de impotência e desespero. Sem
opção, todos vão sobrevivendo como

podem, uns morrem, outros ajudam
entre si. Cá estamos todos assim, cegos
e impotentes no País da fantasia, com

. tomate ou s_em tomate. Tudo bem, isso é
assim mesmo. Deixem os tomates para
lá, temos assuntos mais importantes
para nos ocupar, como por exemplo, o
Feliciano e suas opiniões heterodoxas "

infundadas.

Clique animal

Elyandria Silva · Escritora

Tomates,
o amor de

- Daniela e os

desejos de
domingo

Numa mesa próxima, a mulher grita
com o marido, dá uma ordem, levanta e

sai. Bonita a moça, e estressada. Ele não

retruca, fica quieto, arregala o olho, recua

Q ·eliandriaas@yahoo.com.br

na cadeira, olha -para os lados: Ela vai

pegar comida, ele fica com a filhinha. Ela

volta, come, sorri e brinca com a filhinha,
o ignora. Ele conta 'passarinhos invisíveis .

no ar. Alguns amores são alinhavados por
tensões e crises.
Daniela apresentou sua esposa ao

Brasil. Assumiu o amor sem culpa, sem
.

vergonha.Que bonito! O amor assim,
transparente, límpido, sem um conceito,
sem o pré conceito. E aqueles que não
assumem mulher, não assumem o amor,
não assumem relação, não se assumem?
E ainda criticam os corajosos? A vida
como ela/"é!
Semblantes sérios mastigam de tudo:

massas, calzones, pizzas. Divagam,
engolem, inventam pensamentos, bebem.
Gostariam de se divertir mais, aproveitar
mais aquele momento, dar boas risadas,
mas o domingo não deixa. pára uns o

domingo queima as pequenas felicidades
dofinal de semana, para outros adoça os

desejos realizados em 48 horas. E desejo
de domingo é que nem algodão doce,
coisa boa que some rápido. Os tomates,
o amor livre, a diversidade, as belezas de

domingo, mistura tudo e "toca o barco"
porque a vida segue! Esta crônica chegou
ao fim, outros domingos virão, outros
desejos também,

"
Deixem os tomates para lá, temos
assuntos mais importantes para nos

ocupar, como por exemplo, o Feliciano e

suas opiniões heterodoxas infundadas.

ADOTE Kully é mestiço de Collie, porte grande, castrado,
vacinado e vermifugado. É um lindão muito querido e

.

dócil. Excelente companhia! Contato: Clínica Amizade
Telefone: 3371-2340 ou 3275-1887

\

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 Carentes Jaraguá do Sul

FINAL FELIZ Bruna Rafaela com Rubi. A cachorra dormia
no estacionamento do Sesc e se 'aümentava da boa vontade
do vigia. A Bruna ficou sensibilizada e a levou para casa.
Ja se passaram dois anos e hoje Rubi recebe.allmentação

'U � ',adequada, tem cama quentinha e carinho de toda a família
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- Aniversariantes

10/4
André de Paula Jensen
Anorberto Kopp
Adriano Junkes

Alfredo Hanemann Neto

Charles Cristiano Schunke
Gilsomar Scaburi
Cintia Krueger
êleide Bartel

Cristel Thrun
Danielle Baade
Danuzio Andrisch
Jane Ribeiro de Jesuz
Darci Correia

Davi� Pommerening ,

Débora Borke

Débora Borke

Djoe Junckes
Rudimar Longui
Eduardo Klug Hahn
Elias Welter

Érica Nagel
Evaristo Kiatkowski

-_ Isabel Cristina Nunes

Isabelle Krawulski Minei
Jane Ribeiro de Jesus
Janice Pavansllo
Jalciara Wagner
Kátia Tecilla Franzner

Lauro Murara
Luismar Rahn
Marcelo de Lima

Paulo Roberto Conceição
Michelli Guimarães Souza
Géssica L. Lopes
Nilto Scrnitz
Rafael Alexandre
Rafael Schmacher
Rafaela Jungton
Ricardo Rux
Rolf Brandenburg
,$ilmara Augusto
Silveria Jacob Boder

Simone L. Dalcanali
Veronica Sevegnani
Vilmar Schenfeld

Zilrna Madalena Rahm

.

,

• Gugu Liberato - apresentador
• Ornar Sharif - ator

.

• Steven Seagal - ator

Curiosidade

10 de abril. ..
. .. é o 1000 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 265 para acabar o
ano. Dia da Engenharia e

do Engenheiro do Exército,
Fonte:Wikipedia
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Maternidade, sua linda!
Mande a espoletice, a pérola do seu filho (irmão, sobrinho, afilhado ... )
para o email universotpm@ocorreiodopovo.com.br.

Em algum momento da vida, todo mundo já ouviu falar na célebre fra
se "Uma imagem vale mais do que mil palavras", certo? Pois essa notinha
de ii·oj'e·representa··maraViihosamente·o·conceito·"desse·"diiado·;·ainda·mai"s·;····
depois da semana passada, quando eu disse que mesmo os pequenininhos
que ainda não falam, têm muitas histórias pra contar. Eis que a mamãe
Edilea e o papai Elizeu mandaram uma foto do fofinho Lucas, o bebê que é
a alegria dos dois. E olha só: olhar pra esse amorzinho, embaixo da mesa,
todo serelepe ... Isso já é uma história, né?

,,, ..•..........

-,
Relevar
faz bem à

saúde.
.• ,_,._.,.".<b1> .• '-

... ,
,

','",. .. , . ., .. ".,

•

Desejo da semana
Muitos já devem ter visto o filme "O Primeiro

Mentiroso", onde um homem vive num mundo
totalmente verdadeiro e é o precursor da men

tira. Agora há um livro chamado "Sincero" do

jornalista Jürgen Schmieder, que passou 40 dias
tentando ser absolutamente sincero e acabou

aprendendo alguma lições. Parece uma narrati
va engraçada e muito útil. Desejo para logo!

Coisas da internet (Via www.mulher30.com.br)
JANTAR CAPRICHADO

. . -

HOJE NÃO VOU SAIR,
AMIGA! QUeRO IR PRA CASA,

FAZER UM JANTAAZINHO
CAPRI,CHAOO•.••

Beyoncetemcorpão
violão e, tirando o perigo

de parecer vulgar, a
maioria de seus looks
fica bem. Inclusive,

acertou na escolha da

calça estampada com a

blusa preta. Além disso,
o scarpin amarelo-e

-o cinto rosa bateram
lindamente com

detalhes da estampa.
Ela pode usar cintura

alta e blusa por dentro,
sem medo de encurtar o
tronco. O.scarpin ficou

.

perfeito e não encurtou
as pernas. Tá lindo!

-

HUUUM.•. TIRAR A PROTEÇÃo'
D'E PLÁSTICO E DEIXAR 20
MINUTOS NO MlCROONOAS"!

Mas essa Snooki,
hein? Ela já tem um

tronco curtinho e

inventa de usar calça
estampada e camisa por
dentro, superesticada!

Ficou totalmente o

. oposto da Beyonce.
Claro que os corpos são
diferentes e, justamente

por isso, Snooki
poderia ter optado por
uma blusa por fora da

calça, que alongasse a

silhuêta. E ficaria mil
vezes melhor um sapato
mais aberto. Ficou meio

estranho ... Tenso!

www.ocponline.com.hr

Coisas da vida
Andei me aventurando na cozinha, pegando receitas da

internet e (pasmem!) tenho até feito um caderno de recei

tas, com títulos coloridos e letras redondinhas. Um capri
cho só! E por umas quatro vezes fiz um bolo de chocolate

que deu certo. Quem provou, aprovou e elogiou. No fim de
semana recebi a família e eu havia acabado de tirar do forno.
o tal bolo. Meu filho, a cunhada, a sobrinha... todos elogian
do. Até que deram o bolo pra minha irmã provar, dizendo

que era ummanjar e não sei o que. Ela prova, faz carinha de
quem gostou "marromenos" e acaba com a minha alegria!
Vai dar um bolinho mequetrefe desse pra uma cozinheira

.

de mão cheia? Daí não, né?

Dica de ouro
É uma dica simples, mas que vai facilitar muito a vida

de quem cozinha. Sabe quando você compra carne moída
pra fazer aquela macarronada ou torta ou bolinhos? Nor
malmente, ao comprar uma quantidade maior, você sepa
ra em pacotinhos, o que ocupa um espação no congelador.
Mas olha isso: dá pra deixar no mesmo .pacote, achatar e
usar um cabo pra fazer divisórias bem fininhas. Ao descon

gelar é só quebrar o pedaço e pronto! Bom, né?
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 10 de abril,
Dia da Engenharia. Dia também
de inauguração do Espaço Bue
na Eventos. ,Local descolado e

reservado para às/festas vip de
Jaraguá do Sul e região. Anote
esse nome. E vamos que vamos

à coluna, que será lida por mais
de 30 mil pessoas hoje. E, como
de costume, uma frasebem legal
pra você refletir: "Em vão bus-

I caremos, ao longe a felicidade,
se não a cultivarmos dentro de
nós" (Rousseau).

Blues
Este colunista ma�a ver em

mais de 11 mil endereços famo
sos de nossa urbe. Ou seja, estão
sendo disparados os convites
para a grande Noite deBlues,
no Lehmann's, dia 26 de abril. A
noite promete altos agitas!

'Pensando bem..�

"O dia em que você quiser
.

que o outro seja perfeito, você
já esqueceu todas as regras do

amor, pois o amor nasce das im

, perfei�ões".

MAURICIO HERMANN

Í
BALADA A loira Taiane Guilguen nos corredores da London

,:-

• Destaque
Valéria Gorges, sucesso há mais de 25

anos na Rádio Jaraguá, é destaque na Re
vista Nossa, edição de abril. Vale conferir!

Dicas de hoje -

• Almoço? Com a família,
sozinho ou com o seu par,

no Galo Londrino!
• Churrascaria? Nem

precisa procurar outro
lugar, corra para o

Pavanello!
.. Um jantar romântico

no estilo
irlandês? O tiro certo

é o Cheers lrish!
.. Café da tarde do tipo
você, Marley e eu, não
erre: vá na Cafeteria

Doce Pimenta
.. Tá afim de uma comida

japonesa? O San Sushi
está na moda.

,

.. Happy hour com direito
a petiscos e saboressuíços,
boje tem Lehmann's!

Vixi, não optou por nada?
Darling, te resta correr para
casa e assistir o Ratinho!

Moa Gonçalves
I

NAS 'RODAS

Na semana passada, a
inauguração das novas

instalações do salão JF

Cab_eleireiro, leia-se Janaina
Fonseca, foi um grande sucesso.

• • •

O meu parceiraço, Adauto
"Schowwwlemberg", da Sport
Brasil, também vai reunir sua
turma e marcar presença na

1 ª Noite do Blues, dia 26, no
.

Restaurante Lehmann's.
• • •

O empresário Valéria Junkes,
da V� Mais, aterrissa amanhã
na urbe sorriso, depois de dias
de bate pernas e partcbações
em feiras em Las Vegas, nos

_Estados Unidos,

.Pipoca
Corra agora para o cinema do

Jaraguá Park Shopping e pegue a

pipoca e o guaraná, pois no mês
de abril as telonas ainda estão bu
fando, se é que deu para você me

entender, de novidades quando o

assunto é filme. Tem boas dicas:

ficção científica, desenho anima

do, ação... Enfim, vou indicar três
opções para você curtir! Anotem:
"A Hospedeira", "G.I Joe: A Reta

Ilação" e "Os Croods". Thanks!

Niver doMauro
Hoje, quem bate as taças e

faz tim tim, em Massaranduba,
.

é o advogado e vereador Mauro
Bramorski. Os cumprimentos da
coluna.

Tempo
A turma do. gel e a da chapi

nha deve ficar ligada. São Pedro
avisou que hoje à noite vai cho
ver! De nada!

(rf§j\, ,VENDO
CLiNlCA

� VETERJNÁRlA
Cempíeía em la:ragoo do Sul hã 11
anos 00 mercado, cfiemela formada.
E$1:3etouamento, reeepçâo, estética,
petshep, sa� de espera, eSc:ritório, sala
de atendimento, UTI neunatal, sala de
.�uriúiVQS. centre cinlrgíoo,centro 'de

odontologia. RX odoowlógiro, sala de
esterilinçilQ, eletrocardiógrafo, ampla
áre.a &term. canis em ah'enaria' e
kimet pam plantQUi�ta,

.
,

Oportunid,ade ÍJah:a!
(41) 9] 11-4533 Tim,
(41) 3'ÜS5-2614

biag1"@yahoo.oom.bt

"
Não devemos permitir
que alguém saia da nossa

presença sem se sentir

melhor e mais feliz.

MadreTereza de Calculá

Champanhe,
A Enoteca Decanter será uma

das grandes parceiras da 6a Fes
,

ta do Champanhe, que ocorre no

próximo dia 15 de maio, na Epic.

VARIEDADES
QUARTA.FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2013

,

MAURICIO HERMANN

SUSHI Anderson Buzzi e Tati Funka
conferindo as delícias do San Sushi

MAURICiO HERMANN

NIGHT Ana pau'i'a Oebiasi.e
" .

Giany Ferrei�a: sã'�ad(:j',1 h:â;�âfj]'á

Buena Eventos ln

hoje, às 19h, o meu amigo
Adolar de Souza movimenta

_ em grande estilo a inaugura
ção do Espaço Buena Even

tos. O primeiro local da região
equipado com itens indispen
sáveis para a organização de

J • • •

eventos' SOCIalS e corporativos
diferenciados. Um must! Vale

-

conferir!

E os botecos estão na móda
em nossa city. Nunca se teve

tantos como nas últimas esta

ções! Anotado!

Vieirense

De volta

Sábado, em comemoração
aos 70 anos do clube, rola no

Vieirense, Q Baile da .Cerveja,
com as bandas Passarela e Os
Baleireiros.

Ontem, fui fazer minha ca

minhada nas ruas Jorge Czer
niewicz e' Roberto Ziemann e

fiquei decepcionado. Alguns
moradores abandonaram com

pletamente . a conservação de
suas calçadas. É melhor correr
o risco e andar na rua, entreos

carros, que transitar pela calça
da. Amaioria está detonada!

Pizza
Não será estranho se a Pizza

ria Rainha tiver fila na noite de

hoje! Ela está virando o point e
anda levando toda a turma boa
de garfo. Também, pudera, o

atendimento é de primeira e a

pizza grande custa R$ 21.

1
�

,

1

(471 3055-0024
147J 3022·1355

TE CONTEI
• Um bom livro de ficção:
"O símbolo perdido" de Dan
Brown!

;,.. O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para o casal amigo Aldo
e Ana Moretti Pavanello.
Eles são outros amigos
que acompanham a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

Aquele abraço.

• No fechamento da coluna
ontem, o sol imperava. Hoje,
se acaso chover, não esqueça
de abrir o guarda-chuva, eu
disse bem: o guarda-chuva.

'

Na sexta-feira, na
Confeitaria Bela Catarina,. /.

acontece a 1 ª Noite Oriental
do Bela Catarina.

Já no sábado, dia 13 de

abril, na Epic, rola o shaw do
Daiaranha

"" Enquanto isso, dizem que
os valores para as ligações
para celulares vão ficar mais
baratos. Aonde mesmo?

.. Boa quarta-feira e cuidado:
você está sendo filmado.

• Com essa, fui!

}
)
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Amigos
-

Três amigos, João, Antônio e Severino, estão trabalhando em uma

obra quando o Severino sofre um acidente e morre.

Os dois precisam contar para a viúva e um deles diz:
- Rapaz, eu não tenho coragem de fazer isso, vai lá você e fala com a

mulher.

Depois de muita discussão o. João vai.
Uma hora depois, ele volta com uma caixa de cerveja na mão e o

Antônio pergunta:
- Você não contou pra viúva sobre a morte do Severino?
- Contei.
- E como é que você volta com uma caixa de cervejã? \

- Eu cheguei pra ela e disse: "A senhora é a viúva do Severino"?
-Eaí?
- Ela disse que não.
-Evocê?
- Eu disse: "Quer apostar uma caixa de cerveja"?

Cinema

Programação de 5 a 11/4

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

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

ARCOPLEX2

'G.l.Joe: Retalhação - Legendado. -

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

ARCOPLEX3
, Os Croods - Dublado - Sexta, segunda,
terça e quinta-feira - sessões: 15h, 17h,
19h, 21 h. Sábado, domingo e quarta
feira - sessões: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30,21h30

JOINVILLE
• 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 Certe- 14:00, .16:00, 18:00, 20:00, 22:00 . NAC
• A Hospedeira- 19:20, 21 :50 - LEG

'Os Croods ·13:20,15:20,17:20' DUB
• Mama- 14:20, 16:45, 19:10, 21 :40 - LEG
• Amor é Tudo o Que Você Precisa- 21 :15· LEG
• G. i. Jae: Retaliação· 18:45,21 :15: LEG
,IJack - o Caçador de Gigantes..: 13.:40, 16:15 . DUB

"

• G, i. Jae: Retaliação (3D) . 16:30 . DUB
• G, i. Joe: Retaliação (3D) - 19:00, 21 :30 . LEG

�
• Oz- Mágico e Poderoso (3D) - 13:50 . DUB

Va.i Que dá
Gerto
Cinco amigos dos velhos
tempos se encontrarri
com problemas
financeiros e resolvem
séreunir para praticar
um golpe contra uma
transportadora de"
valores. O plano é ótimo
,.e Dariilo(Lúcio Mauro
Filho) trabalha lá e tem

tudo esquematizado.
Agora, ele só precisa que
Rodrigo (Danton Mello),
Vaguinho (Gregó(io
Dy_vivier), Amaral (Fábjo
Porchat) e Tonico (Felipe
Abib) se concentrem
nas coordenadas para
faturar uma grana;

• GNC MUELLER
• G, i. Jae: Retaliação (3D) -19:30· DUB
• G, i. Joe: 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 Certe- 22:10 - NAC
'Invasão a Casa Branca . 14:15, 16:40, 19:10, 21 :40 . LEG

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
.repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cmzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sensação de
ar abafado
Entre a Grande Florianópolis e o

Litoral Norte do Estado, chove de
forma isolada namadrugada, com
sol entre nuvens no decorrer da
manhã. A partir da tarde, sol com
aumento de nuvens e pancadas de
chuva com trovoadas em todas as

regiões, Temperatura elevada.
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Qa.sis.ate,�po ' fi Recr:eatl�'a O fJ!f"m2'i�a ;revisto 'de palavras .cruzados do B�as!l _,'
HORIZONTAIS
1. Uma entidade que luta pelos direitos dos trabalha- .

dores / Uma das substâncias usadas no concreto
2. Tumor nos pés das cavalgaduras
3. O maior lago salgado do mundo
4. Pessoa que produz obra literária, aríístiea ou cien-

tífica! Abreviatura de companhia
5. A capital de Sergipe
6. Sobras de. panos ou roupas

,

7. Folha mastigada pelos índios peruanos e bolivia
nos para suportar os efeitos da altitude / Peça de

"

madeira, com que se bate a bola no golfe
8. Ligeiramente embriagado
9. Instalação usada para se acender fogo papa aque

cimento de ambientes
_'

10. Uma parte da ... cômoda 1 Cacho de'truta
11. O primeiro dos quatro Evangelistas e um dos

doze apóstolos de Cristo
12. A planta da uva

13, QUê ocupa vasto espaço / Substância abundante
nas águas marinhas.

VERTICAIS
1. Ingrédiente do chocolate.L Endurecimento epidér- 13

mico / O tântalo, para os químicos
2. Unidade de medida do teor de uma mistura em

álcool, em ácido etc. / Um lance perigoso no fu
tebol

3. Fronte / Produto apícola / As iniciais do presidente
,

russo Putin
4. Automóvel fabricado pela Kia / O M dos romanos

5. Arremessar / Na construção de telhados, série de
madeiras pregadas a distâncias regulares sobre
caibros e destinadas a suportar as telhas

6. Curso hídrico / Dança rural que consiste em can

tos e sapateados
7. Preposição que pode fundir-se com os artigos /

Parte exterior de qualquer publicação, geralrilente
feita com papel mais encorpado Jlue o miolo / Os
elos de uma corrente

8. (de Jericoacoara).Lindo mllnicípio cearense, mui
to visitado por turistas / Restabelecimento de
saúde

9. As iniciais da escritora Adélia / Coragem / Par.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

Cassiano conta para Ester tudo o que passou durante os

sete anos em que esteve preso no Caribe. Ester fica confu

sa e prefere se afastar de Cassiano. Juliano convida Natália

para sair de barco. Donato resolve ir para o mar sozinho, sem
Juliano, que fica preocupado, Duque explica a Cassiano o

motivo de ter falsificado seu atestado de óbito, revelando que
sua intenção era salvar o piloto. Bibiana fica apavorada com

a tempestade que se forma e Donato no mar sem dar notícia.
Candinho encontra Ariana. Alberto vai à casa de Cassiano.

• GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
-

Juliana chega à casa de Felipe, impedindo Dino de con

versar com ele. Roberta pede para Charlô aconselhar Julia

na. Felipe comemora a briga entre Juliana e Nando. Carolina

teme que Dino conte para Felipe que ela sabotou a Positano.

Zenon pergunta se Ulisses sabe para onde. Nando levava

Otávio quando ele pintava o bigode. Lucilene combina de sair
com Kiko e deixa Frô enciumada. Roberta pede para Vânia
convencer Juliana a aceitar que Nando seja o modelo de sua

empresa. Nando leva Dominguinhos para sair pela cidade e

Charlô decide segui-los. Felipe procura Roberta. Charlô e Ze

non perseguem Nando e Dominguinhos. Juliana reclama do

noivo para Olívia. Roberta decide contar sobre os diamantes

para Felipe. Dominguinhos e Nando voltam para a mansão e

Charlô tenta descobrir aonde foram.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Helô convence Morena a conversar com Theo. Almir con

ta para a delegada sobre a evolução de Jô na missão e avisa

sobre Riva, nova integrante da quadrilha. Morena cobra uma

explicação de Theo sobre a denúncia de Lívia. Érica manda

um recado para o marido por Áurea. Morena arruma suas

malas para voltar para a Turquia. Lívia pergunta a ÉlCio so

bre a repercussão de seu caso no regimento. Russo e Irina

conhecem Riva. Lucimar não acredita que o recibo de Pes-

Salve Jorge
Aisha e Mustafa veem colar de Berna à venda

Amentira tem perna curta e Berna (Zezé Polessa) vai des
cobrir isso em breve. Aisha (Dani Moreno) está passeando
com Mustafa (Antonio Calloni) no shopping, quando de re

pente avista um colar igual ao da mãe em uma joalheria.
Eles chegam mais perto e as dúvidas acabam: o colar tem

coço seja verdadeiro. Stenio e Haroldo pedem para Deborah

não incentivar Lívia a continuar com a denúncia contra Theo.

Aisha faz o exame de DNA. Mustafá vê uma joia de Berna na

vitrine de uma loja e desconfia. Wanda vê as fotos de Aída

e Nunes. Zyah fala para Bianca que não abandonará Ayla.
Lívia insiste em continuar acusando Theo. Helô recrimina o

ex-marido por pensar em depor a favor de Lívia. A delegada
avisa a Morena que Jéssica não irá com ela para Turquia.

• CARROSSEL - SBT . 20H30
Ao conversar com Davi e Valéria, a dona da loja afirma

que não tem tempo para brincadeiras. Valéria diz que o as

sunto é sério. Valéria mostra os vestidos à mulher; que afirma
não trabalhar com vestidos avulsos e mal costurados. Valé
ria diz que foi ela mesma quemfez. Davi revela que Valéria

precisa vendê-los para ajudar os pais a pagarem as dívidas.

Ao sair da loja, Valéria conta aos colegas que a mulher com

prou todos os vestidos. Ela tem R$ 150 reais para ajudar os
pais. Ao chegar em casa, Ricardo pede para Valéria mostrar

a prova que fez, Ela chama a atenção dela novamente, pois
a garota tirou uma nota ruim. Davi revela a Helena e Renê

que Valéria estava trabalhanco duramente todas as madru-

·
gadas. Aflito para poder ajudar Valéria, Cirilo fantasia que é
um cowboy e vai ao banco pedir um empréstimo. Na fantasia
do menino, Jorge é o gerente do banco. Maria Joaquina entra
no banco, ela é uma dama, namorada de Jorge.

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

enfrenta o filho, Isabel assiste a sentença da sobrinha, en
quanto Mirela e Joana tentam acalmá-Ia. 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 de 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 Isabel fica perplexa. Dóris tenta aparecer durante
a gravação de "Socorro Paquerá", mas Zé Maria briga e diz

que ela é apenas figurante.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Ellen Roche vai viver
MulherMangaba

Em coletiva com a imprensa para apre
sentar o elenco da próxima novela das sete

da Globo, Sangue Bom, Ellen Roche revelou

qual foi sua inspiração para compor a perso

nagem e sobre a malhação, que teve que ser

intensificada para dar um visual mais ma
rombado à sua mulher fruta. Na trama, Ellen
Roche viverá a Brunetty, também conhecida
como aMulher Mangaba, uma funkeira. Para
entender mais esse mundo, Ellen revelou que
fez aulas de funk e foi a três'bailes do gênero.

Halle Berry está
· grávida do 2° filho

Halle Berry, de 46 anos, está grávida de
seu segundo filho. Fontes ligadas à atriz e ao

seu noivo, Olivier Martinez, disseram que
ela está grávida de três meses. A publicação

·

conta que atriz já sabe até que está esperan
do um menino. HalTe já tem uma filha de 5

anos, fruto de um relacionamento anterior,
com-o.modelo.canadense.GabrieIAubrey.

umamarca única! "Como é que ele veio parar aqui?", pergun
ta a jovem. O que ela não sabe é que a mãe deu a joia para
Wanda (TotiaMeirelles), após ser chantageada.

E agora? Como Berna vai 'explicar isso? Não deixe de con
ferir esta cena, que vai ao ar nestaquarta-feira.

Horóscopo
Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Sua personalidadevai estar em
evidência. Os holofotes vão estar

sobre você, aproveite, portanto,
para brilhar. No trabalho, a sua

individualidade será marcante.

No romance, vai' esbanjar charme,
mas atitudes egoístas' podem pôr
tudo a perder. Cor: creme.

Gêmeos
21/5 a20/6 -Ar

O dia favorece particularmen
te o convivia social, as relações de ,

trabalho, amizade e companhei
rismo. Tarefas que exijam ousadia
e espírito de iniciativa estão favo
recidos. Boa noite para investir
numa conquísta sentimental: siga
em frente! Cor: branco.

Câncer
21/6a21/7-Água

Não tenha receio de tomar ati
tudes ousadas, que o seu lado atre
vido tanto deseja. O dia é dosmais

promissores para quem exerce um

cargo de chefia, pois sua autorida
de está em evidência. Conquista
amorosa conta com o apoio do céu
nesta noite: Cor: cinza.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Invista em seus conheciínen
tos! Bom dia para prestar concur
so, competir por uma vaga de em
prego ou enfrentar a concorrência.
Você está no ápice da sua indepen
dência e autonomia. No campo
afetivo, não faltará coragem para
enfrentar os desafios. Cor: preto.

IPi Virgem
.... 23/8 a 22/9 - Terra
..« Novos começos, projetos e no-

vas ideias estão em plena germina
ção com a chegada da Lua Nova:

aproveite o momento! Todas as

possibilidades estão presentes,
bastaaproveitar as oportunidades.
O erotismo vai estar à flor da pele
na vida a dois. Cor: marrom.

Os afetosfortes, como o desejo,
aumentam a nossa capacidade de existir.

Marilena Chauí

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Bom astral para se chegar aum
ponto consensual com clientes e

amigos. Trabalhar em equipe será
suamelhor opção nestemomento.
O romance, o namoro e a relação
a dois contam com boas vibrações.
É hora de compartilhar a sua vida
sentimental. Cor: cinza.

Escorpião
23/10a21/11 -Água

O trabalho de rotina vai fluir
com enorme facilidade. Vocfpode
se interessar por um projeto pio
neiro ou ter sucesso para come

çar novos empreendimentos. No
campo afetivo, o desejo de agradar
vai prevalecer. É tempo de zelar

pela sua relação. Cor: verde.

g•• Sagitáriolia 22/11 a21/12-Fogo
É um ótimo dia para conciliar

prazer e diversão com metas a

cumprir. Tarefas que envolvam es

porte, lazer ou entretenimento con
tam com ótimas vibrações. A noite
é ideal para investir em uma nova

conquista. O seu lado atrevido
deve semanifestar. Cor: branco.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Este é um bom dia para cuidar
de si e de suas coisas pessoais. As
suntos ligados à família poderão
se desenrolar com mais facilida
de nesta quarta. A dois, o clima é
dos mais aconchegantes. Curta os

momentos de sensualidade com a

pessoa amada. Cor: branco.

Aquário
21/1 a-18/2-Ar

Hoje, você terá facilidade para
aprender e assimilar novas in

formações. A sensação de que as

coisas vão fluir com mais rapidez
pode vir à tona. Seja mais gentil e
amável esta noite e sua vida amo
rosa vai se beneficiar das suas ati
tudes. Cor: vermelho.

Peixés
19/2,a 19/3 - Terra

Bom dia para investir na con-

, cretização de suas ideias. Tudo
indica que terá uma maior per
cepção do valor das coisas e do
seu próprio valor. No campo senti
mental, o clima é dosmaisgenero
sos. A lealdade e o desejo de agra
dar predominam hoje; Cor: rosa.
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Escola Brasileira
Em 1931, foi criada a Escola Brasileira, na

Rua Abdon Batista (atual Mal. Floriano Peixo
to). Era dirigida porMário Rey Gil. No anuncio
publicado no Jornal Jaraguá, em abril de 1934,
relata suas atividades de cursos rápidos pre
paratórios e de aperfeiçoamento para todas as

profissões, com aulas individuais e em classes.

ACERVO ARQUNO HISTÓRlCO

Escora 'rasifeira

Escola brasllelra. Anúncio de 1934

Surto de Febre
Devido a um surto de febre no mu

-nicípio, o Departamento de Assistência

Social, dirigido por Cecília Jensen, re
solveu iniciar campanha contra a mala
ria, distribuindo quinino gratuitamente
aos mais necessitados. Foram instala
dos postos de distribuição em Jaraguá
com os seguintes responsáveis: sede -

Farmácia Estrella, Rio Serro - Carlos

Guenther, Rio da Luz I - Carlos Eichs

taedt, Barra, Eugênio Wensersky Mar-
- tins - Leopoldo Augusto Gerent, Mo

lha - Alfredo Stahl, Trindade - Ignácio
Steinmacher, Jaraguá Alto - Germano
Oechsler, Vieiras - Carlos Eggert, Ita-'
pocuzinho - Emilio Silva, Vila Char
tres - Waldemar Wetzel, Santa Luzia
� Leopoldo Flores, Três Rios do Norte
- Arthur Henschel, Três Rios do-Sul -

Oscar nagel, Chico de Paula - Arthur

Baumgaertel, Monos - Alfredo Bortoli

ni, Retorcida - Lino Piazera e Ribeirão
Grande - Alfredo Jung. Sobre o autor: Marco Bordoni

Viajador não profissional, sempre gostei de conhecer novos lugares,
as culturas e as tradições ali presentes. Acredito que seja umamaneira
para abrir a mente, aprender a respeitar as diferenças, se enriquecer e
até valorizar as próprias raízes.

Roma - Seconda parte
Nella prima parte di questo articolo descrive

vo come Roma sia una città ricchissima in quan
to a opere d'arte, monumenti e storia di qualsiasí
epoca, dall'antica Roma alle correnti artistiche deI
Novecento. Ma il valore aggiunto sono le emozioni
che trasmette anche aI visitatore che non sia uno

\ studioso di storia dell'arte.

Ogni volta che accompagno un amico forestiero
'

in giro per Roma, scopro anche io qualche cosa di

nuovo, qualche opera importantíssima della quale
non sapevo l'esistenza, qualche dettaglio a cui non

,
avevo fatto attenzione, uno scorcio unico che me-

riterebbe un pittore o un buon fotografo. Questa e
un'altra bellezza di Roma: sa sempre sorprenderti.

'Roma. non puô essere slegata daI Vaticano, daI
Papa e da tutti gli ecclesiastici che vivono non solo -

dentro aI Vaticano. Questo Stato indipendente,
grande neanche quanto un quartiere, inserito nel
tessuto urbano, rappresenta una meta'di pelle;
grinaggio per tutti.i cattolici sparsi per il 'mondo.
.Solamente nel1870 Roma venne conquistata dalla
corona Savoia per diventare degna capitale d'Italia
e da allora i Pontefici devono accontentarsi di reg
nare su questo fazzoletto di terra, quando prima
disponevano di buona parte dell'Italia centrale.

. Le specialità gastronomiche tipiche romane non
si possono certo definire raffinate. La classe popo
late non poteva permettersi costosi tagli di carne,
quindi ripiegava approfittando delle parti meno

,

nobili. COSI nel quartiere di Testaccio, antica sede
\

'

del mattatoio di Roma, nascevano pietanze come

__
la coda alla vaccinara ed i rigatoni con la pajata. La
fava e pecorino, 'invece, e un piatto semplicissimo
stagionale, che usanza vuole si mangi durante una
scampagnata il primo maggio. Mentre i carciofi
alla giudia sono una testimonianza della comunità
ebraicà presente nella capitale fin da tempi remoti.

La Roma moderna non puô competere con al
tre grandi capitali europee che hanno saputo rin
novarsi molto di piú, come Parigi o Londra. Roma
e una metropoli complessa, difficile da arnminis-

6:
Resumo emportuguês

Roma, a cidade eterna, um dos

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

A beleza deRoma está na riqueza, .
e na variedade de obras de arte,
museus e monumentos. Para um

estudioso dehistoria da arte dev� ser

umprazer infinitopoder admirar ao
vivo tudo isso. Na Praça Veneza, o
marco zero da cidade, se encontram
os For.os daRoma antiga, há a
igreja de Sta. Maria emAracoeli,
exemplo de gótico do século 13, a
praça do Campigoglio desenhada

porMichelnngelo e o Vittoriano,
monumento neoclassico do século 20.
Mas tambémpara quem não estudou
muito, Roma transmitemuitas
emoções. Entrar no Coliseu, é como
dar umpulo nopassado.'Umpôr do
sol na terraça do Pincio, observando
todas as tonalidades de cores dos
telhados, êltlfgo mágico.

-

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

trare, dove la convivenza con l'antico non e sempre
facile (vincoli architettonici su moltissimi edifici,
presenza di reperti archeologici nel sottosuolo,
ecc.), ma a mio vedere non sta vivendo una fase di
decadenza.

La Roma dei quartieri periferici e la Roma mul
tietnica e multiculturale sono due elementi che"
stanno portando mia ventata di aria nuova. Valo
rizzare altre culture, a volte altrettanto millenarie

-

come la cinese o l'indiana; e riuscire ad avvicinare

quartieri che il traffico allontana saranno le sfide
della Roma deI futuro.

r
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Desconto

especial
até hoje

�

SO
IPTU Quem pagar
a parcela única

recebe 18% de

abatimento extra

Carolina Veiga

Encerra nesta quarta
feira, o prazo para o .

pagamento em cota única
do Imposto Predial Ter
ritorial Urbano (IPTU)
em Jaraguá do Sul. Os

munícipes podem quitar
até hoje, o imposto em

cota única com desconto
de 18%. Hoje também é o

vencimento da primeira
parcela daqueles que prefe
riram parcelar o pagamen
to do tributo municipal.
Os munícipes que estão com
as contas em dia com a Pre

feitura ainda receberão 12%

de desconto sobre o valor do

IPTU, independente da for

ma de pagamento escolhida.
A expectativa da Prefeitura
é arrecadar R$ 15 milhões
com o pagamento do IPTU

e, de 76 a 80% deste valor

por meio dos pagamentos
em cota única. Ao todo, fo

.

ram solicitadas isenções de

750 carnês, 109 na área ur
bana e 541 na rural. Foram

entregues 49.599 carnês,
Aprincípio, 98% dos car

nês emitidos já foram entre

gues e umaparcela dos 2080
restantes foi retirada pela in
ternet (www.jaraguadosul.
sc.gov.br). Quem não têm
acesso à internet e ainda não
recebeu o carnê pelos Cor

reios _deve procurar o setor

de tributação da Prefeitura,
na Rua Walter Marquard,
1.111, Bairro Rio Molha.

Na região
Nos municípios da re

gião, esta também é a úl
tima semana para quitar o
imposto com descontos.

....uaramirim:
O prazo para o paga

mento
_
do IPTU

.

em cota

única encerra na próxima
segunda-feira, dia 15, e o

desconto oferecido para o

munícipe que optar por li-
.

quidar a fatura é de 20%. A

mesma modalidade de pa

gamento ainda recebe des
conto se efetuada até 15 de
maio e 17 de.junho, de 10 e

5%, respectivamente. Quem
.
não recebeu o imposto,
pode imprimir o carne no

portal da Prefeitura (www.
guaramirim.sc.gov.br) ou

buscar pessoalmente no se�

tor de tributação.

� :

O pagamento em cota

única com 10% de desconto
encerra amanhã e, com 5%,
até dia 11 de maio. Amanhã
também é o vencimento da

primeira parcela daqueles
que dividiram o pagamen
to do tributo. Os carnês

podem ser retirados no site
da Prefeitura (www.massa
randuba.sc.gov.br) ou na

sede do Executivo.

roed
Até sexta-feira, dia 12,

os moradores de Schroeder

podem pagar o carnê do
IPTU à vista e receberem
desconto de 10%. Após a

data começam a vencer os

boletos daqueles que deci
diram parcelar o pagamen
to. A primeira parcela deve
ser quitada até 10 de maio.

O prazo para pagamento
com desconto em cota única

. encerrou dia 15 demarço.

Santa Catarina

Governo empossa os
defensores públicos

O governador Rai
mundo Colombo empos
sou ontem os primeiros
45 defensores públicos de
Santa Catarina, admitidos
por concurso. No encon

tro, o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo foi

homenageado com a me

dalha Anita Garibaldi.
A Defensoria Pública

é uma instituição perma
nente, custeada pelo Esta
do, que deve garantir aos
cidadãos de baixa renda
o direito à defesa judicial
gratuita. Os nomeados
vão atuar como advogados
dessas pessoas, represen
tando-as judicialmente.

Além dos 45 defenso

res, há outros 1� que serão

chamados em julho.
-

Além da sede na Capi
tal, a instituição contará
com 20 núcleos regionais:
O prazo para iniciar os

atendimentos à popula
ção nas regionais é 15 de
maio. Porém, o defensor

público geral Ivan Ranzo

lin afirmou, em entrevis
ta ao OCP, que não está
confirmada a abertura em

Jaraguá do Sul porque

depende da realização de
mais um concurso para a

contratação de mais servi
dores para atender todas
as regionais.

Os advogados empos- .

sados ontem passarão
por um curso de capaci- .

tação e concluirão os tra

balhos da Força Nacional
de Defensores.

.

ANTONIO CARLOS MAFALDNSECOM

GES""O Raimundo Colombo entregou a medalha

Anita Garibaldi ao ministro José Eduardo Cardozo
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Edital de Convocação da
Assembleia Geral Ordinária e Reunião
do Conselho Fiscal e Deliberativo.

Em cumprimento aos artigos 16, 17, 18 e 19 do esta

tuto Social,a ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS
VOLUNTÁRIOS DE GUARAMIRIM - BOMBEIROS VO

LUNTARIOS, convoca os associados e conselheiros em

pleno gozo de seus direitos sociais.para a ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA E REUNIÃO DO CONSELHO
FISCAL E DELIBERATIVO, que será realizada no dia

17/04/13, com início às 18:30 horas em primeira convo

cação, e às 19:00 horas em segunda e ultima convo

cação, na sua sede social, situada àRua 28 de agosto
n02700, nesta cidade de Guaramirim (SC), com a se

guinte ordem do dia:

Apreciação do Balanço anual, relatório de auditoria ex

terna e relatório de atividades de 2012.

Guaramirim, 9 de abril de 2013.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFiCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Munlclpios que compOem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupã.
OFtCIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do Sul/se

ISA MART.A MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jarag"Uá do Sul/Se, toma público pelo presente edital, ql:le RUOI LEPINSKY,
nascido em 15/05/1945, agricultor aposentado, Cl n" 1.0Q6.B98-SESPDC/SC, CPF n"

292.259.309-68, e sua esposa REINTRAUT SCHUBERT lEPINSKY, nascida em 26JOBH956, do
lar, Cf n" 5.294.765-3-SESP/SC, CPF n° 004.820.399-81, casados pelo regime da comunhão
universal de bens, anterior á vigência da Lei Federal nO 6.515m, brasileiros, residentes e

domiciliados na Rua 560-0scar Schneider n" 73, bairro Barra do Rio Cerro, nesta cidade;
requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE

QESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 560-0scar Schneider, 502-Bertha Weege e 548-Clara
Hanemann, bairro Barra do Rio Cerro, perímetro urbano de Jaragua do SulfSC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme Oertldâc

n�. 2í4/2?12. expedida em 13107/2012. assinando como responsável técnico,' o engenheiro
CIVil Valdir Klemann, CREA n" 12531-9, ART nU 4366956-2. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 7.370,20m'l, sendo conslituldo de 10{dez) parcelas e

remanescente.
.

,
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze)

dias, contados da data da última pubuceção do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve eete, no endereço da Serventia; Rua
16-Barão do Rio Branco, nU 414, centro, Jaraguã do SuVSC.

Protocolo: 43149 Sacado:VALDESIR CAVALHEIRO - ME CNPi: 14.895.218/000).66 Endereço: Rua Pe·
droPaulo Streit - sLOI n' 237,Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI
SA CNPi: 01.18L521/0oo1 -55 Número do Titulo: 3629/1 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por In

dicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 20/03/2013 Vaiar: 450,00Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$24,50, Edital: R$15,00

Guaramirim, 10 de abril de 2013.
CHIUSTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

REPúBuCAFEDElWlVADOBRASlL-ES1ADO DESANIl\ CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim -

CHRlSTA INGE HlLLEWAGNER,lntervenlora
Rua 28deAgosto n' 1918· Telefone: (47) 3373·0404

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

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que.virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re

lacionados, 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 es
crita no mesmo prazo, sob pena de, em não O fazendo, ser lavrado eregistrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser(em) desconhecidas. sua localização incerta, ignorada: ou inacessível, ou fortem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a

receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/cl023, todos do CNCG).

Protocolo: 431J0 Sacado: CUBALUX IND. E COM. DE ARTEFATOS PlASTlCOS PARA CONSmUCAO

ÇML LIDA CNPi: 10.47U681000J.39 Endereço: Rua 84, rodovia SC 413, Guilherme Iensen n' 177,
Centro, 89108·000, MassarandubaCedente: BANCO DO ESD\DO DO 1U0 GRANDE DO SULSACNPi:
92.702.067/0001 -96 Número do Título: 14016O·B Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 20/03/2013 Vaiar: 332,85 Liquidação após a

inrimação: R$12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43298 Sacado: FRANCISCO ANDREI DA SILVA ME CNPi: 09.590.145/0001-64 Endereço:
RuaAthanasio Rosa_n' 427, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: GREEN COMERCIO DE PEÇAS
PARA REFRlGERAÇAO LIDA CNPi: 09.058.55010001 ·36 Número do Título: 5677/2 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 15/03/2013 Valor. 3J3,56 liquidação após a intimação:R$12,25, Condução: R$ 5,00,
Dili�ência: R$ 24,50, Edital: R$15,00
Protocolo: 43330 Sacado: lllANE KANCZEWSKI UBINSKI CPF: 769.814.289-20 Endereço: RuaVitor
Marcarini n' 262, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVREAD·
MISSÃO DEASSOOADOS DEGUARAMIRIM - CREVISC CNPi: 10.143.743/0001-74 Número doTítulo:
000001/0006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRlMDataVencimento: 10/03/2013 Valor: 318.00 liquidação após a intima
ção: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43302 Sacado: KATlKFERREIRA CNPi: 17.144.292/0001-39 Endereço: Rua Padre Hora
cio Rabelo n' 595, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: PlRAMIDE AUTO PEÇAS LIDA CNPi:
04.408.767/0001-05 Número do Título: 4000/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 15/03/2013 Valor.
500,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: RS 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

Proroco.o: 43232Sacado:SIDNEYROGERlOTOMASICPF: 577.716.009·30 Endereço:RuaFerdinando
Campigotto Primo n' 255, Aval, 89270-000, Guaramirim Cedente: AR FREE COMERQO DE EQUIPA
MENTOS ElETRO-ELETRONI CNPi: 03.895.171/0001· 14 Número doTítulo: 5759/5 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 20/03/2013 Valor. 1.996,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
5,00, Diligência: R$24,50, Edital:R$15,00

Protocolo: 43054 Sacado: TRANSPORTES GES&.N LTDA CNPi: 04.335.969/0001-74 Endereço: Rua
Paulo Schmidt n' I I, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: POSTO MOlAS GDARAMIRIM
LTDA ME CNPi: 00.804.148/0001·89 Número do Título: P1271,934 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA DataVencimento: 12/03/2013 Vaiar:
611,60 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$
15,00
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Recomaq
Muito significativa a presença

de Ronaldo Koentopp na plenária
AcijsjApevi para comunicar que,
depois de 43 anos, a sua empresa
deixará de existir. Tanto Ronaldo
como a Recomaq têm uma história

para ficar eternizada, pois a empre
sa e o empresário sempre pàrticipa
ram das atividades das entidades

empresariais. Claro que o legado
não poderia morrer, e não vai, pois
seu genro Eduardo Schiewe incor

porará as atividades da Recomaq
em sua própria empresa e manterá
o atendimento aos clientes. O nome

Recomaq continuará sendo utiliza
do pela administradora de bens. .

Se�c
Sergio Luiz Pedrotti apresentou

o balanço social do Sesc estadual e
adiantou algumas novidades du
rante plenária AcijsjApevi. Esta
entidade utilizou no ano passado
R$ 22,8 milhões para manter suas

_

- atividades voltadas para o lazer e

bem estar dos comerciários. Com'
um quadro de pouco mais de 1.700
colaboradores, o Sesc realizou 40,6
milhões de atendimentos no Esta

do, em 2�12.

Mesa Brasil
Um. dos projetos do Sesc

�sa arte�dar doações de aIi-
mentos que são repassados
para quem precisa deles. O

objetivo não é- só alimentar
os necessitados, mas também
combater o desperdício de ali-
.mentos. Este é uni programa
que em nossa região ainda ca

rece de maior adesão.

Lourival Karsten

MERCADO
Becrutamento e seleção
Este foi o tema abordado pela empresá

ria Maria Elizabete Mattedi na plená-
-

riaAcijsjApevi, Ela é uma das mais expe
rientes profissionais desta área na região
e defendeu alguns pontos que, embora
sejam óbvios, a maioria relega a um se

gundo ou terceiro plano. Seu comentário:
"Colocamos as nossas empresas nas mãos
das pessoas que contratamos". Ainda as

sim, em muitos casos o recrutador não

sabe muito bem o que quer e está focado

apenas em saber se o candidato tem o co

nhecimento requerido. Deixar de ouvir o

pretendente à vaga normalmente resulta
em um rápido rompimento do vínculo en- -

tre a empresa e o profissional. Lembrou
ainda, que as empresas também são esco

lhidas pelos colaboradores e a imagem de

algumas delas faz com que o profissional
não deseje o cargo oferecido.

Couros.
No primeiro

trimestre deste ano, o
setor de couros e peles
apresentou exportações
de US$ 543,7milhões,
crescendo 17,1% em

relação ao volume

exportado no primeiro
trimestre do ano

passado. Existe uma forte
campanha para expandir
estas-exportações,
inclusive daApex-Brasil.
Enquanto isto, setores
que consomemmuito

couro, como o calçadista,
estão indo cada vez pior.
Incoerências do Brasil.

<'

Educação·
,

Avançam as obras da esco

la que está sendo construída

junto ao Centro de Atividades
do Senac, que além de atender
crianças de 2 a 5 anos, também

proporcionará escolarização
até o 90 ano. Deverá atender
1.200 crianças, prioritaria
mente filhos de comerciários.

Restaurante Senac
Sergio Luiz Pedrotti confirmou que o Centro de

Atividades Senac de Jaraguá do Sul vai disponibilizar
para os comerciários um restaurante dimensionado

para fornecer 600 refeições diárias. Seu preço de R$
18 por quilo será subsidiado. O objetivo é proporcio
nar aos comerciários mais uma opção gastronômica,

.

enquanto desfrutam das outras facilidades do moder-
no Centro de Atividades. I

• MARANGONI

AUTOPEÇAS
Focada no mercado de
acessórios automotivos,
conseguiu construir em
seus 13 anos de atividades
uma sólida posição no

mercado regional.

Clínica médica
Marcada para o próximo dia 22 a entrega da Cli

nica Médica Integrada, que será disponibilizada pelo
Senac para o atendimento dos comerciários. Trata-se
de mais uma ótima ação da entidade, que beneficiará
os profissionais da área.

• DOIS ANTONtOS
Completa hoje 24 anos

de fundação esta oficina
mecânica focada no

. segmento de tratores.

Contabilidade
�6.""
�,

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

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

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

. , •.•••• I ••••••••••••••••.••••.••• , •••••.•••• _ •••••• , ••••••.••.
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íNDICE PERíODO
SELlC 7,25% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% 9.ABRIL.2013

CUB 1.215,40 ABRIL2013 .

BOVESPA +1,49% 9.ABRIL2013

NASDAQ +0,48% 9.ABRIL2013

AÇÕES PETR4 18,15 +4,25%
VAlE5 34,08 +4,22%
BVMF3 13,46 -O 66%,

,

POUPANÇA 0,4134 10.ABRIL20)3
COMMODITlES
PETRÓlEO: BRENT +0,88% US$105,250
OURO +0,01% US$1585,700

CÃMBIO C-OMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 1,9840 1,984y -0,15%
DÓLAR TUR. 1,9200 2,0500 0,00%
EURO 2,5887 2,5911 -0,10%
LIBRA 3,0320 3,0349 -0,17% _

Decoração
natalina'

Em nome da CDL, Eduardo
Schiewe apresentou imagens e nú
meros relativos à decoração natali
na, conduzida pela CDL e demais

-

entidades empresariais, embora
conte com um grande aporte de
recursos do governo municipal.

,

Em 2012, foram arrecadados R$
424,7mil e os gastos com o evento

sornaram R$ 415,3 mil. Portanto,
sobrou um saldo de pouco mais
de R$ 9 mil que ficaram no banco

para serem utilizados no próximo
Natal, A decoração de 2013 já está
sendo planejada pela comissão.

Cesta básica
A pesquisa do Dieese (Departa

mento Intersindical dê Estatística e

Estudos Socioeconômicos)mostrou
uma -elevação dos preços da cesta

básica em 16 das 18 capitais pesqui
sadas, mas o aumento foi contido

pela redução nos impostos. Floria
nópolis eNatal (RN) tiveram queda
nos preços da cesta básica. Fica cla
ro que a inflação conseguiu ser con
tida) pelo menos parcialmente, com
jnnamedida mais- que óbvia, que é
o corte dos impostos que incidem
sobre alguns alimentos,

Redes sociais
Cada vez mais, empresas estão

presentes nas redes sociais, mas nem
todas têm uma clara compreensão
das. vantagens e riscos inerentes i
esta exposição. Pensando nisto, a

Apevi promove no próximo dia 25,

palestra que abordará o uso eficaz
das redes sociais digitais, desenvolvi':
do para ganhos corporativos na bus
ca da aquisição, fidelização e rentabi

lização de clientes na esfera digital. .

Palestrante será Josiane Fernandes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GoveTIlO vai
trabalhar com
setor privado
COMPETITIVIDADE

Proposta é dar força
a 19 segmentos da

economia, para que
eles operem'com.
metas de atividades

Brasília/Agência Brasil,

A implementação de pro
rlpostas para melhoria
de competitividade da eco

nomia brasileira são alguns
-

desafios previstos para as

agendas estratégicas seto

riais (AES) de 19 segmentos
econômicos, cujas metas

devem ser implementadas
até o final de 2014.

o documento final, que
contém mais de 200 ações,
será apresentado amanhã
no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Industrial

(CNDI).
Os segmentos econômi

cos estão organizados em

conselhos de .eompetitivi
dade, que organizaram o

debate das agendas. Esses
colegiados são integrados
por representantes do go
verno, do setor privado e

dos trabalhadores. Entre

os setores beneficiados
estão complexo da saúde,
automotivo, construção ci

vil, agroindústria, energias
renováveis, comércio e pe- .

tróleo, gás e naval.

Quem vai trabalhar é o

governo e a iniciativa pri
vada. Um esforço será fei
to não só para finalizar a

área de planejamento, mas
a própria implementação
das medidas.

A agenda automotiva
inclui elaboração de metas

compulsórias' para veícu
los pesados e leves a serem

comercializados no Brasil a

partir de 2017; atualização
de regulamentos e normas

brasileiras sobre desempe
nho em ensaios de seguran
ça de veículos com padrões
internacionais; e audição e

monitoramento dos produ
tos do regime automotivo

nacional, entre outros.

Thcnologia

Preços de smartphones vão cair
A desoneração de

aparelhos smartphones,
anunciada pelo governo
federal, foi publicada on

tem no Diário Oficial da

União, e deve chegar ao

consumidor final antes do

Dia das Mães.
De acordo com o M�

nistério, está prevista
também a definição de
cotas para tecnologia na

cional. Aparelhos que se

enquadrarem nessas es-

pecificações' e que custa

rem até R$1,5 mil terão
as alíquotas do PIS/Pasep
e Cofins reduzidas, o que
deve resultar em quedas
de até 30% no preço final
do produto.

-�
Registro de Imóvefs da Comarca de Jaraguâ cJo SullSO

ISA MAR'rA MOHR ZIEMANN Ofic:iala do Reg!wo ele lmov_ da
Comarca de Jaraguâ do Sul/Se, torna público peto P'"elõente edílal que SOH ADMINISTRADORA
DE BENS LTOA pessoa jurtdica de direito privado, insctlta no CNPJ 501:1 rF 08.714 52a1000"l�
estabelecida na Rua Donaldo Gehring nO n, Apto 701, Centro. "Mia Qdad.e. requer com nue
no art. 18 da Lei n° 6.766179, o REGISTRO 00 LOTEAMENTO aerràmírnWo
RESIDENCIAL MONTREAL, situado nas Ruas 897-Helmum Manso e 844-Cmo Sdlvr.n.
Bairro Três Rios do Norte. perimetro urbanô de Jaraguá do SuIJSO. � cara-:'�.
aprovado pela Prefeitura. Municipal de Jaraguá do SIIlISC. conforme 0eae'.l3S �
8.904(2012, expedido em 19/0912012 e 8.97012012 I!)(peOldo 0511112012. Wcet-.ça Amb�
de Operação - LAO nO 059/2012. FUJAMA nO 1526-m, PMJS �2.12712012, _irrlU)Ó(l wmo
responsável técnico. o engenheiro clvil Adriano AntonIO da FOtI$eCa CREA ",. 36812..f1.AAT n$
4451225-5. O loteamento é de caráter residencial pO!llIU' a área fOtiil de 152.n3.t7�
sendo consntutco da 278 (duzentos e setenta e oito) lotes comercializáveis, A.U.F" E-5, éroa$

r
verdes e sistema viário.

.

, O prazo de impllíl�o por tereelro!> é de 15 (Cjltrt!2e) C!!as.
contados da data da última publicação dO presente edítal. e de'IIerá .5er 3p'l!5etltada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no eMetl!ÇO da Sewenlia: Rua 16-&1"10
do Rio Branco, n° 414, centro, Jaraguá do Sul/SC.

s;ljjacaó-:---:-W1
TRÉS RIOS DO HORTE

doeletronlco@brtu com

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro

Apontamento: 242743/2013 Sacado: JOSE MARIA CORDEIRO Endereço:
CARLOS HARDT,2600 APf 24 BLC 8 - AGUAVERDE . jaragué do SuI-SC -

CEP: 89254-580 Cedente: BANCOVIPAL SA Sacador: AM MORENO PNEUS
ITD Espécie: DMl- N° TItulo: 57003EI/4 - Motive: falta de pagamentoValor.
R$ 660,00 - Data para pagamento: 15/04/2013- Valor total a pagar RS739,00
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 660,00 . Juros: R$I,32 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$17,83

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
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 contardesta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal FICAMINTIMADOS DO PRcrrES1D:

Apontamento: 243331/2013 Sacado: ARJCOMERCIO DE PECAS IlDA Ende

reço: RNEREU RAMOS, 150-SI.01-CENlRO - RNEREU RAMO - CORUPA
SC· CEP: 89278-000 Cedente: BANCODAYCOVALSA Sacador.lNDUSfRIAL

REXIlDAEspécie: DMl' N° TItulo: 814280/01 - Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 799,76 "O Data para pagamento: 15/04/2013- Valor total a pagar
R$912,92 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 799,76 - Juros: R$ 1,86
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência:R$ 51,45

Apontamento: 243189/2013 Sacado: ARJ COMERCIO DE PECAS ITDA ME

Endereço:RUANEREU RAMOS SAlA 01150· CORUPÁ-SC - CEP: 89278·000
Cedente: lMIlEPAROLAM - !MP E COM ITDA Sacador. - Espécie: DMl - N°
Título: 113066123 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 316,95 - Data para
pagamento: 15/04/2013- Valor total a pagar R$429,62 Descrição dos valores:
Valor do título:R$ 316,95 - Juros: R$I.37Emolumentos:R$12,25· Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51 ,45

Apontamento: 243328/2013 Sacado: C J DISTRIBUIDORA ITDA ME Ende

reço: RUA RIO GRANDE SUL 165 - CZERNlEWlCZ; - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89255-290 Cedente: MEfALURGlCA SAO RAPHAEL IlDA Sacador.
- Espécie: DMI - N°TItulo: 234682703 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
500,00 . Data para pagamento: 15/04/2013-Valortotal a pagarR$576,89 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 2,33Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R� 14,71

Apontamento: 242359/2013 Sacado: CACIPORE RODRIGUES SANTOS En

dereço:RUACIZINOGARCIA433AP04-TRESRIOSNORrE - J"'i'gtiádoSul
SC· CEP: 89266-310 Cedente: BVFINANCEffiA S/A CFI Sacador: - Espécie:
CBI - N° TItulo: 750113916 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.348,81 -

Data para pagamento: 15/04/2013· Valor total a pagar R$2.684,90 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.348,81 - Juros: R$ 250.53 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 243245/2013 Sacado: CELSO DA SILVA ODORCIK Ende

reço: RUA EXP EWAlDO SCHWARZ, LOTE D-05 - Iaraguã do SuI-SC . CEP:
89255-810 Cedente: lNFRASUL - 1NFRAFSIRlITURA E EMPREENOIMENf
Sacador: - Espécie: DMl - N°TItulo: 0227794001 . Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 253,41 - Data para pagamento: 15/04/2013- Valor total a pagar
R$335,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 253,41 - Juros: R$ 1.60
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 243260/2013 Sacado: lN MAQUINAS E MANUTENCAO
IlDA-ME Endereço: RUA PAUW EGGERf 153 - Jaraguá do SuI-SC - CEPo
89257-770 Cedente: H SOLDAS E EQUIPAMENTOS IlDA Sacadoc . Espé
cie: DMl· N° TItulo: 0441411A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I72,62
- Data para pagamento: 15/04/20i3- Valor total a pagar R$256,94 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 172,62 - Juros: R$ 0,46 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,01

/

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CAll\RINA

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

ApÓntamento: 243053/2013 Sacado: LABOVEr LAB VEr JARAGUAENSE rr

Endereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER -, 75 - SAlA OI - RAU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89254-100 Cedente: BIO BRASIL COM PROD VEfERIN
Sacador. - Espécie: DMl- N°TItulo: 000OO8354C - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 473,57 - Data para pagamento: 15/04/2013- Valor totala pagar
R$554,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 473,57 . Juros:lR$ 3,31
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$17,83

Apôntamento: 242862/2013 Sacado: MAR! ELIllACOMERCIO DEPRFSEN
TE5 ITDAME Endereço: RUA ERWlNOMEMEGaITlI721 APTO OI - VIlA
RAU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: REVALAD\CADO DE
PAPElARIAIlDA Sacador. - Espécie: DMl- N° TItulo: 001254965 - Motivo:
falta de pagafuentoValor: R$ 353,01 - Data para pagamento: 15/04/2013- Va
Iar total a pa!;flIR$432.33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 353,01 -

. Juros: R$1.64Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 243150/2013 Sacado: MARILDA APARECIDADA PAZ Ende

reço: RUA LEODATO JOSE GARCIA 274 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265·575
Cedente: CONEXAO C R COMERCIO DE CARIDES TELEFONI Sacador.
- Espécie: DMl - N° Título: 22172EN - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
509,73 - Datapara pagamento: 15/04/2013-Valor total a pagarR$612,43 Des
crição dos valores: Valordo título: R$ 509,73 -juros:R$6,96Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução;R$ 24,50 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 2424ll6/2013 Sacado: RITA DE CASSIA BRUNA SANlDS

Endereço: RUA LUDOVICO WEILLER 292 - CORUPA-SC -.CEP: 89278-000
Cedente: UNS IDIOMAS ESCOlA ENSINO DIFERENCIADO L Sacado�

Espécie: DMl- N° TItulo: 5000000800 - Motivo: falta de pagamento '1alor. R$
219,00 - Data para pagamento: 15/04/2013-Valor total a pagar R$330,73 Des
crição dosvalores: Valor do título: R$ 219,00 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos:R$
12.25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 51,45

Apontamento: 243193/2013 Sacado: ROSELENE MACHADO Endereço: R
ABILIO LUNEU, 3848 - lTAPOCU - CÔRUPA-SC - CEPo 89278-000 Cedente:
NUfRlPLAST lND E COMERCIO IlDA Sacador. - Espécie: DMl-N' TItulo:
1045801101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 401.83 - Data para paga
mento: 15/04/2013-Valor total a pagarR$544.73 Descrição dos valores: Valor
do título: R$401,83 - Juros: R$1.87Emolumentos: R$12,25· Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 68,08

Apontamento: 243210/2013 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA:
ROBERID ZlEMANN, 521- JARAGUADO SUL-SC· CEPo 89255-300 Ceden
te: RODOILDlSTRIB COMBUST ITDA Sacador: - Espécie: DMl . N° Titulo:
24/36 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$8.713,26 - Dara para pagamento:
15/04/2013- Valor total a pagar R$8.843,00 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 8.713,26 - Juros: R$ 55,18Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 -Düígência R$ 14,71

Apontamento: 243248/2"13 Sacado: VALMIR CORRFA DOS SAlfTOS En

dereço: RUA CONRADO ERDMANN WTE 06 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89254-105 Cedente: INFRASUL - 1NFRAFSIRUTURA E EMPREENOIMENf
Sacador: - Espécie: DlVlJ ; N° TItulo: 0220954005 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 237,02 - Data para pagamento: 15/04/2013- Valor total a pagar
R$322,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 237,02 . Juros: R$ 1,50
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 -

Diligência: RS 24,08

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OConeio doPovo'; na data de 10/04/2013. Iaraguã do Sul (SO. 1.0 de abril de
2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 14
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Polícia Civil faz ,a maior
apreensão de .maconha
ERVA Onze quilos
da droga foram
apreendidos em
Guaramirim. Dezoito

pessoas foram ç:letidas

Débora Remor

Uma quadrilha de supos
tos traficantes foi presa

e dois pontos de comércio de

entorpecentes foram descober
tos pela Polícia Civil de Guara
mirim, na tarde de ontem, no
Bairro Rio Branco. Ao todo, 18

pessoas foram conduzidas à

delegacia, entre elas três mu

lheres
.
e um adolescente de

17 anos, e quatro veículos fo
ram apreendidos numa casa

que funcionava como ponto
de tráfico no mesmo bairro.

.

Na ação que culminou com

a prisão da quadrilha, a Polícia
Civil realizou uma das maiores
apreensões de droga da cidade.
Numa das residências, os inves
tigadores encontraram 11 quilos
de maconha.

Os suspeitos estariam en

volvidos com o comércio de

entorpecentes na região Norte
do Estado, porém apenas cinco
foram éncaminhados ao Presí
dio Regional de Jaraguá do Sul.

LÚCIOSASSI

r'

APREENDIDA Droga foi encontrada na residência de um dos suspeitos, no Bairro Rio Branco

Um deles seria o segurança do

ponto de tráfico, pois portava
a arma. Havia também uma

jovem de 19 anos que cuidava
do local, um horií.em que esta
va com a droga para abastecer

o ponto e mais. dois acusados
de serem os chefes da quadri
lha, ambos foragidos que ti
nham mandado de prisão em

aberto. Todos vão responder
por tráfico de drogas e forma-

ção de quadrilha. Os demais
detidos vão responder por
porte de drogas, como usuá
rios. "A equipe investigativa
da Polícia Civil monitorou os

locais por três semanas, iden-
\

Compá
"-

Briga termina com um ferido grave
O jovem Jakson Douglas da

Silva, de 18 anos, permanece in
ternado no Hospital São José,
em Jaraguá do Sul, se recupe
rando de uma facada na barriga.
O ferimento foi o resultado de
uma briga entre dois grupos de
estudantes rivais, no Centro de

Corupá, na noite de segunda
feira. De acordo com a Polícia
Militar, a discussão teria come

çado por volta das 21h30, quan
do cerca de dez jovens se enfren
taram na Rua Roberto Seidel.

A PM também recebeu de
núncias de que alguns dos envol
vidos teriam ameaçado funcioná-

rios do Posto de Atendimento de

Corupá que socorreram Jakson
é depois teriam tentado agredir
outro jovem, descrito pela vitima
como autor da facada.

.O adolescente, de 15 anos,
foi detido e confessou ter usa

do um canivete durante a bri

ga. Ele está detido na Delega
cia de Proteção à Criança e ao

Adolescente de Jaraguá do Sul
e, acompanhado da mãe, parti
cipou de uma audiência com o

Ministério Público, que pediu
novas investigações antes de se

pronunciar sobre o futuro do
adolescente.

tificamos que o maiormovimen
to de pessoas acontecia por volta

.

do meio dia e realizamos o fla

grante de todos eles", explicou o

delegado de Guaramirim Daniel
Dias. De acordo com os investi

gadores, um dos detidos, Rohan
Edinei Pereira, seria integran
te de uma facção criminosa;
Ele cumpria

-

pena no Presídio .

de São Pedro de Alcântara, na

Grande Florianópolis. Também
foi levada para a delegacia a es

posa do suspeito. O filho dela,
de 4 anos, deve ser encaminha
do ao Conselho Tutelar. O outro

"sócio" da boca, Valmir da Silva
Santos, responde por triplo ho
micídio em São Paulo.

Além dos 11 quilos de maco

nha, a Polícia Civil encontrou

102g de crack, que renderiam
200 pedras da droga, outras 74
gramas de maconha, um revólver
635 sem munição, dinheiro, ce
lulares, relógios e objetos pesso
ais. Quatro veículos, com placas
de Florianópolis, Guaramirim e

Jaraguá do Sul, também estão à

disposição da Polícia, que inves
tiga se eles são furtados ou foram
utilizados em outros crimes.

'li"ânsito

Ciclista atropelado no domingo
permanece internado naUTI

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

-facebook.com/ocorreiodopovo

A delegada responsável pelo
caso, Milena de Fátima Rosa

,ouviu depoimento de todos os

envolvidos, exceto da vítima, e

acredita que houve uma tenta

tiva de homicídio. "Todos esta

vam brigando com chutes e so

cos, e ele foi o único a usar um

canivete, provocando um feri
mento grave, com perfuração de
diversos órgãos vitais", explicou.
O infrator pode ficar no máximo
cinco dias detido na delegacia e

.

depois deve ser transferido para
um Centro Socioeducativo ou li
berado, devendo comparecer no
julgamento do caso.

Permanece internado na

UTI do Hospital São José,
o ciclista de 49 anos que foi

atingido por um Tempra, com
placas de Corupá, na noite de

domingo, na Avenida Walde
mar Grubba, no Bairro Cen

tenário, em Jaraguá do Sul.

João Antônio dos Santos foi
socorrido por volta das 21h,
com afundamento de crânio
e diversas fraturas, e encami
nhado ao hospital pelos Bom
beiros Voluntários. O moto

rista do veículo, de 30 anos,
não se feriu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Power Imports
8!umenau • Bal, Camboriú • Jaraguá do Sul

[oinville • Florianópolis' São José

Preço promocional válido apenas até o dia 30/04/2013 para Cadenza cód.: 2.555. frete não ínciuso rio valor RS 2.000,00. Estoque de 5 unidades na 'cor prata'. Garantia de 5 anos ou
100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas.
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FOTOS, DIVULGAÇÃO

LeMondeCítroén recebe premiaçãomundial
emParis e projeta crescimento em 2013

FONTE

Grupo Le Monde

A Le Monde Citroén rece

beu no último dia 20 de março,
em Paris, o prêmio CITROEN
AWARDS 2013 - LA PASSION
OU CLIENT, que destacou as 26
melhores concessionárias da
marca no mundo,

A premiação reconhece o de

sempenho das concessionárias
nos quesitos satisfação de clien

tes, aplicação dos' padrões ope
racionais da marca e desempe
nho comercial ao longo do ano

de 2012.

A premiação for entregue
pelo Diretor Mundial da Marca
.Citroên, Sr. Frederic Banzet, ao

diretor-geral da Le Monde Cí

troên, Nelson Füchter Filho, qll_e
viajou para a França a convite da

empresa.
"Dedicamos essa premiação

aos nossos colaboradores, que
na verdade são os grandes res

ponsáveis pela aplicação bem
sucedida dos padrões opera
cionais da Cítroên no nosso dia
a dia. Dedicamos também esse

prêmio aos nossos clientes, que
disseram através de pesquisas
que estamos no caminho certo,
'o caminho da sua satisfação!",
diz Nelson.

A Le Monde Cítroên repre
senta a marca Cítroên há 12
anos em Santa Catarina, conta
hoje com oito concessionárias (
Florianópolis, Blumenau, [oin
ville, Criciúma, ltajaí, Lages, Ja
raguá do Sul e Tubarão) e pos
sui 370 colaboradores.

Para �013, baseado na força
de sua ampla gama de produtos,
a projeção é de um crescimen

to de 10% sobre as vendas de
2012. Outra meta é a padroni
zação de 100% das suas lojas no

novo conceito Créative Techno

logie. Esse conceito, que tem no

layout e na comunicação visual
seus diferenciais, já está presen
te em cinco das oito concessio
nárias do grupo. Mais moderno
e dentro da nova filosofia de tra
balho da marca em nível mun

dial, ele pretende dar suporte a

chegada da Linha OS e de outros

produtos que a marca pretende
lançar em um futuro próximo,
fortalecendo sua imagem Pre

mium no mercado de carros do
Brasil.

CITRDan

A vida acontece aqui.
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CITROEN C4 PICASSO
20132.016V

NOVO CITROEN C3 A PARTIR DE CITROEN C4 A PARTIR DE

2013Gl.)( 1.6 FLEX 49 990R$ .

À VISTA

j

1VERSÕES A PARTIR DE

R$39.9901 R$ 82.990

1
'1

À VISTA

10.000 .20.000 30.000 40.000 .50.000

3XR$109,00 3XR$174,00 3XR$166,00 3XR$174,00 3XR$174.oo·

NOVOC3 3XR$89,OO 3XR$153,OO 3XR$161,00 3XR$153,00 3XR$153.oo

UNHAC4 3XR$121.oo 3XR$185,00 3X.R$166,00 3XR$185.oo 3)(R$185.oo

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

1 -Preços à vista, não incluem pintura metálica, .seguro e opcionais. CitroênÃirCross - série especial Atacama - GLX 1.6 Flex 8tart 12/13 com valor à vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSA com

entrada de 30% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Novo Cítroén C3 Origine Flex 12/13 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas-com taxa 0,99%
a.m + IOF. Citroén C4 Picasso 2.0 16V 12/13 com valor à vista de R$ 82.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 24 parcelas com taxa 0,89% a.m + IOF. Citroén C4 GLX 1.6 Flex 12/13
com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco P8A com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco P8A e-TC de R$ 855,00 para Banco Alfa. Confira
a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco P8A Finance ou Banco Alfa. F: e.....�� a�.tL.:.�.I�
Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 20104/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça r�� en1�� (�"I"�'R.�'
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tado para manter a primeira
colocação de sua categoria, já
o experiente Michel Giusti vai
em busca de um melhor re

sultado, já que ocupa a quinta
colocação até o momento. O
final de semana será de sol e

iremos procurar levar o nome

da cidade ao maior degrau do

pódio", destaca Marquinhos
Pauli, chefe da equipe.

Equipe Jaraguaense confirma presença no
CampeonatoMetropolitano deVelocidade noAsfalto

FONTE

Barulho de Motor

[araguá do Sul - Neste final
de semana, a Equipe MP Com

petições, estará se deslocando

para a cidade de Pinhais no vizi
nho estado do Paraná, para, no
Autódromo Internacional Raul
Boesel, participar da 2a Etapa
do Campeonato Metropolitano
de Velocidade no Asfalto. Esta
é também a2a participação da

Equipe MP Competições neste

campeonato.
Sempre muito competitiva

e estruturada, a competitiva
Equipe MP Competições se

fará presente e participante
com 4 pilotos nesta 2a Etapa do
Campeonato Metropolitano..

Almir Morales e Marcos

Pellense, pilotos da cidade de

Jaraguá do Sul, dividirão a con

dução do carro n° 123 na cate

goria Turismo B.

Marcos Pellense pilotará o

carro na primeira bateria, que
acontecerá na tarde de sábado

<'

e Alrnira Morales irá enfrentar bateria é realizada no domingo.
as longas retas e fechadas cur- A Equipe MP Competições já
vas do Autódromo Raul Boesel, acumula bons conhecimentos e

na tarde de domingo, quando muita experiência noAutódromo
será real-izada a 2a bateria das Internacional Raul Boesel, pois já
categorias Turismo A/B.. há algum tempo vem participan-

JORGE MARTELLI, que está do de eventos neste autódromo.

disputando a categoria Mar- Marcos Pellense eAlmirMa
cas A, muito motivado com os rales, pilotos que podem ser

excelentes resultados conquis- considerados como novatos no

tados na la etapa, vem com autódromo de Pinhais, rapida
a mesma determinação para mente se adaptaram às exigên
esta 2a etapa buscando repetir cias do circuito e com certeza

os resultados alcançados nas obterão bons resultados neste

corridas de 9 e 10 de março. final de semana. Jorge Martelli,
MICHEL GIUSTI, piloto sabe que enfrentarámuita con

sempre muito combativo e rá- corrência para repetir os bons

pido, vai com dedicação total resultados da la etapa e manter

para esta 2a etapa, na esperan- a liderança do' campeonato em

ça de reverter o resultado con- sua categoria. MichelGiusti, que
seguido na la etapa, quando teve problemas na la Etapa, vai
problerrias o alijaram da 1 a po- para esta 2a Etapa com muita

sição na corrida. � determinação para conseguir
A categoria Turismo A/B e resultados que o aproximem dos

a categoria Marcas A/B/S, tem líderes da categoriaMarcas A.
suas corridas realizadas em duas A previsão é de muito sol
baterias de 30 minutos mais para este próximo final de se

duas voltas.A 1 a bateria acontece mana o que motiva ainda mais
na tarde de sábado e a segunda a Equipe MP Competições na

busca de levar o nome de Iara
guá do Sul ao mais alto degrau
do pódio, desta Marquinho
Pauli, chefe da equipe.

"Já estamos habituados ao
.

certame, até mesmo os nova

tos Marcos Pellense e Almir

Morales, que irão realizar a

segunda etapa com o VW Gal
#123, JorgeMartelli terá a tare

fade manter o.excelente resul-

JIMMI TORRES

--
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Terreno com 411m2 -100% asfaltado
Localizado na Rua Bertha Weege

R$ 145.000,00

(47) 3084-0408 (47) 9655-5663�
9103-7819 ·il
8429-9334

J

CfW11lJJ
:: Excelente localização ::

:: Próximo à João Januário Ayroso ::

:: Excelente para Ponto Comercial ::
� :: 1000/0 legalizada ::

:: Pode ser financiada::

(47)

(47)

Ref: d195

APTO com 2 dorm + sala/ cozinha + BWC + dep,
Cozinha, quarto e BWC mobiliados

R$ 124.300,00

Ref:,d252

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

((a tua palawta é f.âmpada que ilumina CM meus P"""CM e Cu.z que daseia O- meu. ca.minf'w.».
Saime« 119:105

APTO contendo 2 dorm + sala + cozinha +

BWC + área de serviço
R$ 133.900,00

APTO novo c/64m2 contendo 2 dorm + sala +

cozinha + BWC + área de serviço
-

R$ 119.900,00

APTO novo c/90m2 - 3 dorm + sala + cozinha +
APTO novo c/2 dorm + sala + cozinha + copa + 1 suíte + 2 dorm + cozinha + sala + BWC social

I sacada c/ churrasqueira + BWC + a' rea de serviço
BWC + área de serviço + sacada c/ churrasqueira L derl

.

/ E
-

I t A b t+ avan erra + garagem xce en e ca amen o
,

R$ 137.950,00 R$ 140.000,00 R$ 27_4.900,00

1 Suíte + 2 dormitórios + Sala Estar
Sala TV + Cozinha + Copa + BWC social
Área de Serviço + Garagem para 2 carros

Ampla área externa
Lindo Jardim + Móveis sob medida

APTO c/ 1 suíte + 1 dorm + sala + cozinha +

BWC + área de serviço + área festas

R$ 179.500,00

Terreno Residencial Ville Dy Lyon
c/ 336 m2

R$ 98.000,00-

Ref: d121

APTO cf 6tm2 - 2 dorm + sala + cozinha + BWC Casa com 3 dorm + cozinha + sala de TV + BWC
+ área de serviço + Sacada cf churrasq,· social + garagem + demais dependências,

R$ 127.900�OO R$ 240.00Q,00

Sobrado com 3 dormitórios + sala + cozinha +

demais dependências
R$ 150.000,00 -t

J

Casa com 3 dorm + sala de estar+ cozinha +'
BWC social + área 'serviço + área de festas,

Aceita financiamento bancário

R$ 164.900,00

Ref: d117

1 suite + 2 dorm + sã la + copa + escritório +

cozinha + forno a lenha + área de festas

R$ 265. 000,00

Ref: d128

Casa com 1 dorm + cozinha + sala de TV +

Banheiro social + lavanderia, Terreno com 301 m2

R$ 129.000,0

A C e 5 5 e m o v e 5W; W W '. d a u e r

Ref: d254

LOTES PRONTOS PARA CO�SIRUIR
Excelente locali:zação

C

-----ç-....
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o Contrata-se serralheiro com

experiência. Empresa Metalflex.
TeI33;76-5296.

o AF Rodas - Conserto de rodas

importadas e nacionais. Auto

Center{Suspensão, freio,
pneu, roda, balanceamento e

geometria Contato: 3371-3040.

o Aulas particulares de Língua
_

Portuguesa para ensino
fundamental, médio e

concursos públicos. Profs.
Marilene Maria Schmidt. (47)
9955-5948. E-mail: mary.
ms23@gmail.com.-

o Contrata-se Eletricista: A

empresa Tubofibra do Brasil
contrata Eletricista Mecânico

para unidade de Massaranduba.

Desejável com experiência. Os
interessados deverão enviar

currículo para rh@tubofibra.
com.br ou entrar em contato

pelo telefone 47 3379-5900.

[ ,

f
-

o Precisa-se de pessoa do sexo

-feminino, maior de idade, pàra
trabalhar como atendente
e caixa, comércio na Ilha da

Figueira. Mais informações
tratar com Oinaldo - 3273-
2423.

I ,

o Excursão: Patagônia/
Argentina/Chile de 20/04/13
a 02/05/13 - 13 dias e 12

noites. Saindo de Porto Alegre
e seguindo á Buenos Aires/
Ushuaía/Punta Arenas/ El -

Calafate. Pacote inclui aéreo/
hoteljterrestre com rodoviário
e todos os passeios locais com

guia acompanhante desde o

Brasíl.A partir de U$ 2.986 por
pessoa, parcelados. Maiores,
detalhes tratar fone - 3371
3993 ou 9973 8281.

o Escultura.em frutas. Chef
Guilherme Silva. 47-)275-6487
ou 47-9700-2254.

o Borges Eletricista residencial
e comercial, ligações novas
e consertos em geral. Fones:
9926-1371,9994-8588 ou

8437-5260 - Ivonei.

o Atelier de costuraMarlene, faz
reformas de roupas. Contato:
3275-4315 ou 9194�2435
Marlene.

\ _

o Renda extra. Procura-soe pessoas
dinâmícas,e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram _

desenvolver um negócio
lucrativo. Trabalhando a partir
de sua casa. Aprenda a ganhar
"ate R$ 600 reais (período
parcial) ou acima de R$ 2.000
mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento
e alto retorno. Contato 47

8418-3292/9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.

com.br

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

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

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

TR: 8406-2183 / 3276-2100

o SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas
em gerál.Tr: 9197-1665 / 9702-
9093 com Silvio.

o Ofereço serviços de podas de
árvores. Tr: 9158-0019.

o Procuro serviço terceirizado
,

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

,
o Hotel para cães - faça a-sua

reserva com antecedência, Tel:

3375-2006/9146-4864.
'

o Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos
do seu animal na sua casa). Tr:
9181-9625,

- ,COMPRA-SE

o Compro aparelho de som 3 em 1.

(coní'Toca disco) 9953-5554.

-o Vende-se máquina de costura
Overlock.e fios de costura. Valor a
combinar. 3376�0745 Ester.

o Locação de escorametálica e '

andaime. Contato ,3 376-4963,
9615-6097 ou 8466-.:7814 Admir.

o Vendo Esteira ElétricaWeslo
4500, se{lli nova - 1 ano de uso.

Valor 600;00. Contato_3370-8684
QU celular 9935-8751 [uliane,

o Vende-se compressor de ar Shults
10bar, valorcR$1.500, tratar com

_ A1exand�e 9101-7885 32750-128.

o Vende-�e filhotes de Pinscher. Tr;
3273-2347.

_

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

o Vendo cachorro yorkshire, com
_1 ano 3 meses e vacinado. R$
500,00. :rr: 3370-0719.

o Vende-se duas câmaras frias

para congelamento. Tratar com

Edemar 3376-1481 ou 9973-
8743.

o Vende-se pranchões para
fabricações de mesas. Valor a
combinar. Tratar com Luciana:

3370-4924 ou 9934-4300

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

o Vendo oficina elétrica no

seguimento de motores e bombas
com pessoal qualificado para dar
continuidade no trabalho. Valor
R$50.000. Contato 3273-661_5.

o Vende-se artesanato, tudo em
madeira, tábua de carne, vasos,
etc. Tratar comWilson 3376-
0726.

APARTAMENTOS

o Procura-se moça para- dividir
apartamento. Bairro Baependi
Apartamento semi mobiliado.

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

o Alugo apartamento com 2

quartos, 75 rnt, com garagem, na
rua Francisco Píermann, aluguel
R$ 650;00 + condomínio (média
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

o Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueirà. Entrada
de R$JO.OOO,OO. Valor de R$
125,000,00. Tr: 47-8499-4778.

o Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueíra, 2 vagas de
garagem. R$ 130.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

CASAS

o Vende-se em-Balneário Piçarras:
Casa geminada nova, 150 mts _

da praia com 03 quartos sendo "

uma suíte; sala, cozinha, WC, área
de serviço e garagem. Valor: R$
180000,00, Financiável. Contato:

(47)3345-0780 ou (47) 9711-
7631 Delano.

o Vende-se casa de alvo com 125 m
com laje, garagem para 2 carros,
3 quartos, sala, cozinha, copa,
portão eletrônico, interfone:'
Próximo de Mercado, Faculdade.
R$ 225,000,00. Fone 9919-1152
ou 3376-3089 (após horário
Comercial)

. I J <.: i 1 I.

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

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

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

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

/

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

conjugada, garagem para 2

carros, murada, portão eletrônico,
interfone, estrutura para receber
outro piso. Próximo de escola,
farmácia, faculdade, mercado. R$
225.000,00, lugar tranquilo, rua
sem saída, Tr: 9919-115213376-
3089 (após horário comercial)

CHÁCARA

o Vende-se chácara no Garibaldi/
São Pedro, 240.000m2, casa
mist-a, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés de
eucalipto.Dportunidade de
investimento. Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-
4615 (3376-0081.

SALA COM'ERCIAL

• Alugo sala comercial com 3

quitinetes, valor R$ 1.200,00.
Na Rua Valdemar Rau, 2280.
Tel: 3371-6968.

_. Á venda, franquia de mini
sanduíches assados, situado á
rua Reinaldo Rau. Inaugurada
em julho de 2012. Tratar
479709-0649 ou Jaraguá@

- I

vininha.com.br.

• A Associação Recreativa

dós Servidores Públicos
Municipais (ARSEPUM),
informa aos interessados que
está disponível para locação
a quadra do. Ginásio de

Esportes no período matutino.

Interessados entrar em contato

pelo telefone 3371-3232.
-

• Aluga-se sala comercial 30m2
perto do Museu da Weg,
R$400,OO mensal. Tel 3275-
2264,

L V-l'I(l._:

• Alugo quartos, livre de água
e luz. em Schroeder, na Rua

Marechal Castelo Branco, 21�8.
Tr: 3374-1488.

o Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila .

Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no Bairro

Rau, próximo a 'faculdade. R$
�50,00. Tr: 9958-8075 com

Bruno.

• Aluga-se galpão 160m2, bairro
Nova Brasília, valor a combinar.
Tratar com Marlene 3371-5904
ou 9933-9964.

• Aluga-se galpão, rua Campo
Alegre, 196. Metragem 270
a 300 m '. Preço a combinar;
Tratar com Aniceto 3372-1173

ou 9997-0019

• Aluga-se Galpão de 160 me na

Nova Brasília. Valor a combinar.
Tei: 3371-5904/9933-9964.

TERRENDS/LOT�S
o Terreno em Corupá, próximo
ao seminário, 2 lotes de 723m2
cada, e I lote de 35_0m2• Valor
a combinar. Fone; 9911 8216 e

33752520.

.- Vendo Lote 15x26, frente para
asfalto, escriturado, pode ser

financiado, local alto. Valor
-

R$95.000,00. Tratar 479955-
0833 Irineu.

• Vende-se terreno em Schroeder

I, Vila Paraíso, casa mista de

15x30m2, terreno estruturado.
Valor a negociar ou troco por
casa na praia. Tratar com Saulo
3374-2252 ou 8825-3163.

• Vende-se Terreno em

Schroeder - Centro, com 450
m2 escriturado, R$ 95.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se terreno 12,5 x 30 m,

rua Guilherme Tornelin, Bairro
Caixa d'Agua, Guaramirim,

, perímetro rural, valor R$
50.000,00. Tel: 8815-3002 ou

8422-1925'. Tratar com Dário.

• Troco 'terreno na Vila Rau por
casa em Barra Velha. Tr: 3371-
6968

.-Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra. Tr:

3276-0264/8800-9346.
• Vende-se lote com 324m2,
12x27, Lot. Gadotti 1II - bairro
Santo Antônio. R$ 60.000,00.
Aceito troca. TT: 9979-2017

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

9979-2017
"l.I ,\ , J, l J I J._ 1- ••
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CHEVROLET

• Vende-se Corsa 2001, 2 portas,
preço bom a combinar, telefone
9241-4214 Theobaldo.

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

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

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

• Vende-se Captiva 2010 . R$
65.000,00 - Troco por material

de construção. Fone 3275-0128
ou 9101-7885.

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

9117-1176/9600-9002. Valor a
negociar.

PEUGEOT

• Vende-se Passion 207, 2009

completo, R$23.000,00. Tratar
com Denner(47) 9981-3102.

• Peugeot 207 1.6 XS 4 portas
2008/2009 completo(ar digital,
farol e limpadores automáticos)
R$ 25.500,00 tel: 96312125

• Vende-se Peugeot 206, ano 2008,
completo, 4 portas, prata.em
excelente estado. R$7.000,00 de
entrada e assumir financiamento.
Tratar com Leandro 9658-8618

ou 8455-6772.

• Vende-se Peugeot 207 1.4 XR

Sport- 2011- Branco 26.000 km
Ar, Direção, vidros, travas, MP3
Player, Rodas de liga. 29.800,00
sem troca. Marcel- 99124880 ou

3371-2106

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

Top de linha. R$26.000,00 +

Prestações. Tr: 8812-7170.

VOLKSWAGEN

• Vendo VW Gol LO G IV

2011/20124.000 Km. Branco. 2

'portas. Todas revisões na Caraigá.
22 Mil reais. Particular. 47 9177-
7003 Alfredo

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

, chave reserva. Manual, Nota
Fiscal, com todas as revisões

na concessionária, muito bem
conservado, troca por terreno.
(047) 9213-3567 com Alexandre,

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

9410 ou 8406-5033.

• Vendo Gol·1.0, ano 1994, azul,
em ótimo estado, R$8.000,00,
aceito material de construção no

negócio. Tratar: 3372-1303.

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

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

• Vende-se VW Fax 1.0

Trend, 4 portas, Ano 2009,
Quilometragem: 42.000, cor
prata. Opcionais: Completo, ar
condicionado, direção hidráulica,
vidros elétricos, retrovisores
elétricos, banco motorista com

regulagem de altura, banco
traseiro retrátil, todas revisões
em dia, IPVA 2013 pago. Preço
R$28.500,00. Telefone (47) 8847-
8985 - Leo.

• Vende-se Golf Confort Line, 2.0

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

• Vende-se GolfSportline 1.6

2008, vermelho, 2° dono, 87.000
km. Valor R$35.000,00 ou

R$37.000,00 na troca. Tel: 9697-
3806 - Everton.

FIAT

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

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

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

Néia.

FORD

• Vende-se Del Reyano 1995, valor
à combinar. Tratar fone: 9159-
2149 com Célia.

• Vende-se Ford Ka GL 2004,
completo, prata, ótimo estado.
Tratar com Evandro 3376-1496.

-. Vende-se Ford Ka 2006 - 52.000

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

• Vende-se um Ford Focus ano

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

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec
muito econômico, 04 pneus novos
todo revisado em ótimo estado,

R$ 11.500,00 podendo financiar, ,

Tratar com Rafael (47)9617-2252
ou (47)8877-6219.

CAMINHÃO

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

• Vende-se caminhão Mercedes
66, gabine baixa, Lata, carroceria
e pneu em ótimo estado. Motor,
caixa e diferencial revisados
com mecânica de 1113. Preço
a combinar. Tratar comAniceto
Pedroti 9997-0019

• Vende-se caminhãoWolkswagen,
toco, modelo 17210 ano'2001.
Carroceria Graneleira. Preço a

combinar. Tratar com Valdemar
8855-2072 ou 3373-0190.

OUTROS

• Vende-se Cerato ano 2010, cor
prata, completo, único dono.
R$42.000 (negociável). Tratar
8902-0062 Crístían,

• Vende-se Siena Fire 2009

completíssimo (ar, direção, farol
auxiliar, som, vidros elétricos e
alarme). Único dono. Preço: R$
21.200,00 contato: 88144953 ou

33704553.
'

• Vende-se Kia Soul2010, cinza,
abs, airbag, bancos em 'couro,
câmera de ré, 60:000km. Valor
R$ 40.000,00 - á vista. Tratar com
André (47) 9993-2048.

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

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

, comArildo 3372-2435.

• Vende-se Renault Logan
Expressíon 2009, vermelho,

completo, commanual do

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

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

'. Vendo CoroIla Altis Prata
Automático 2010/201170.000
Km. Garantia de Fábrica 6 meses.
Todas revisões feitas na Toyoville.
Completo. R$67.000,00 Particular.
479177-7003 Alfredo.

• Vende-se Bros 125, ano 2004, ,

azul, partida elétrica. Valor
R$3.800,00. Tratar com Daniel
9602-9490.

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

• Vendomoto Honda CG Titan 125,
ano 2002, azul, em ótimo estado,
com bauzinho. Preço a combinar.
Tratar: 3372-1303.

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

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

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

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

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECl14482

Contato 47 8499-4778
acassio@lacasaconstrutora.com.br

DIARISTA

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

Limpeza de toldos e vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016
com Daniela.

Fll.HOTES

• Vende-se filhotes de Maltês

puros com 45 dias. Valor

a combinar. Tratar com
Viviane (49)'8835-5277 ou

Sérgio (47) 9706-7671. {
J

GALPÃO

•Aluga-se galpão novo na Barra
do Rio Cerro, com 330M2 ou

660 M2, próximo a LeisO!;
Malhas, excelente localização.
Tratar: 9185-4615/9655-6743

TEARES

• Vende-se 3 teares paramalharia,
em ótimo estado, oportunidade de
investimento. Aceito terreno e veículo.
mta:r� 91854615/9655-6743/
3376-1378 .

TERRENO

• Vende-se terreno com 412,00M2
(12,5 x 33,0) no 10t. Residencial
Mass - Rio da Luz - Acesso

asfaltado, contrato direto com

proprietário. Aceito veículo.
Tratar: 9128-5957/3376-0081.

COROILA .

• Vende-se CoroIla :xu 1.6,
,

automático, 16v, preto, 2006, 2°
dono, 82.000 Km. Original, em
perfeito estado, ótima procedência.
R$ 31.000,00. Tratar: 9185-4615
/9655-6743 / 3376-1378.

FIESTA

_

• Vende-se Flesta 1.0 Hatch 2007,
branco, baixa km, original, boa
procedência IPVA pago até 2014.

Apenas R$17.500,00.mim': 9128-
5957/3376-0081 /9655-6743.

Apartamentos na

Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014 '

Próximo a escola,
padarias, indústrias,

mercados:

Entrada +

parcelamento
direto + financiamento
bancário + Uso do FGTS

(conform!! regras SFH)
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.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE. �
Conte Comigo
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profissional mais jovem em ati- _

vidade no futebol do Brasil era

o contato com o novo grupo,
mas que logo foi administrado.
"Foi uma responsabilidade mui- -

to grande pelo fato do Juventus

estar na Primeira Divisão. Mas

fui bem recebido pelos atletas e

sempre houve respeito entre as

partes", comentou.
Com origem no futsal, a vida

de Rocha nem sempre foi das
mais fáceis. "Uma dasminhas di
ficuldades foi me sustentar e con
tinuar acreditando na possibili
dade de um dia estar trabalhando
somente com o futebol", endos
sou. Um dos pontos frisados pelo
técnico foi a superação da equipe.
"Minha missão era apenas não

perder os jogos por WO, mas a

, equipe se superou e hoje estamos
lutando para não cair. Aceitei o

desafio, pois notei que os atletas
estavam comprometidos", disse.

Sobre a possibilidade de perma
nência, Rafael tratou de descar
tar. "Meu retorno é inevitável.
Tenho ,contrato com o Jaraguá
até o final de 2013 e pretendo
cumprir. ° meu. objetivo é subir

1

I
.\

,

"
I
)
{-

�

TRANQUILIDADE Mesmo com todo o assédio que vem .sofrendo, tanto pela imprensa, como por torcedores, Rafael Rocha mantém seu jeito tranquilo de ser e agir

Rocha se firma como
técnico profissional

Minha missão era

apenas não perder os

jogos por WC, mas a

equipe se superou e

hoje estamos lutando

para não cair. Aceitei o

desafio, pois notei que
os atletas estavam

comprometidos.

.J

j

I
r

PROMISSOR Com bons resultados em campo, treinador mais jovem'do futebol brasileiro chama a atenção

Quando
Rafael Rocha chegou

ao Juventus, a situação era

crítica e praticamente irreversí
vel. Mas, contando com o apoio
de todos, conseguiu superar as

adversidades e fazer novamente

a equipe render em campo. Na

tural de Cascavel, no interior do
Paraná, o técnico se considera
um cidadão jaraguaense. Aos 11

anos, se mudou para a cidade e

constituiu toda a sua vida profis
sional. ° destino de Rocha se en

controu com o do Juventus.atra
vés da parceria com o Sport Club
Jaraguá. Até então treinador da

equipe que se preparava para a

Divisão de Acesso do Campeona
to Catarinense, ele resolveu acei

tar o desafio de salvar o Moleque
Travesso do rebaixamento.

Um dos receios do técnico

Quando entramos em

uma partida, o nosso

objetivo é sempre a

vltórla, Nem sempre
ela acontece, mas
vamos batalhar pelo
máximo de pontos
possíveis.

para a Divisão Especial".
Precisando matematicamen

te de dois pontos para salvar o

Juventus do rebaixamento, O co

mandante do Tricolor acredita

que um ponto já será suficiente,
mas não descarta o objetivo de
lutar até mesmo pelos seis que
estão em disputa. "Quando en

tramos em uma partida, o nosso

objetivo é sempre a vitória. Nem

sempre ela acontece, mas vamos
batalhar pelo máximo de pontos
possíveis", enfatizou.

. Por fim, Rocha frisou a im

portância de acreditar no futebol
local. "Nunca deixem de apoiar
o futebol de Jaraguá do Sul, pois
no futuro próximo muitas ale

grias ainda virão", finalizou:

l
J

CLASSIFICAÇÃO - GERAL 8' RODADA- RETURNO

P J V E O GP GC SG A% 14/4
16h - Figueirense x Criciúma
'16h - Metropolitano x Avaí
16h - Gamboriú x Atlético-IB .

18h30 - Guarani x Chapecoense
18h30 - Joinville x Juventus

.3 IGriaiúma 25 as 7 4 5 ,36 -ra !l8 52,!l%
1l Avaí 25 '![67 4 's 2626 10 52,!l%
s ,MetrqpDlifam> :24 ne '7 3 6 ;�1 :2'2 -!l B0.0%
(€i lIoinville :m ll.6 :!ii c6 !!ii 131.24 77 -4.3,8%
11 rhltlétiaoHIB :m 1[6 E!ii (€i $_ ::mJ1:8 <3 1I3f8l'k
fB .uuventus :l:9 116 (6 11 :9 :21 :35 �'lIt4:3.9,6%
"!l (Guarani 1111 !l" 4 &:> lU) 1E5 ,31 "tL6'�!!l:2%
_U'ID (Ga rriboriü :Ir'!:> .11" ]l '3 '11'ID :lr5 13!1 -,tl.6�!iir0%

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

GOls·'-'!!i1ililIi!mmii!i�B!llPró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. I:i '.' , •• , ., .
'
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DIVULGAÇÃO/UFC

Liga Aquatlo Pôker

Eleições são
"

Ultimos dias Torneio no
, convocadas de inscrição Beira Rio

A liga Jaraguaense de No domingo, dia 14, o Hoje, acontece mais um
Futebol convoca os presi- Parque Malwee recebe a evento promovido pela As-'
dentes dos clubes, filiados I Copa Malwee de Aqua- sociação Jaraguaense deTe-
para uma Assembleia Geral thlon. As inscrições podem xas HoÍd'Em (AJTII). Um
Ordinária, quando 'serão ser realizadas pelo telefone torneio" especial, no salão
eleitos o novo presiden- (47) 3055-0024, pelo e-mail social do Beira Rio Clube de
te, cinco vices, além dos atrijar@gmail.com ou pelo Campo, com início às 19h30.
três membros efetivos do Facebook. Para os adultos, As inscrições acontecem na

Conselho fiscal e seus res- a inscrição custa R$ 50 nas hora, com taxa de R$ 125. O

pectivos suplentes. Será na provas individuais e R$ 60 Beira Rio fica na Rua Wal-

terça-feira, dia 23, às içhs, nas de revezamento. A pro- ter Breithaupt, no Centro.
na sede da entidade (Arena va infantil (até 14 anos) não Informações com Jorginho,
Jaraguá). tem custo de participação. no (47) 9164-5055·

NOVIDADE Brasileiro Rafael 'Sapo' irá substituir o agora lesionado Cezar 'Mutante'

Expectativa
aumenta para
o UFC Jaraguá
ALTERAÇÕES Lesão de atleta obrigou a organização do
evento a p�omover mudança em uma das lutas principais

E: contagem regressiva
ara um dos maiores

eventos já realizados em

Santa Catarina, resta pou
co para o início do históri
co UFC Jaraguá do Sul. O

primeiro evento na região
sul do Brasil estámovimen
tando a população e será o

palco para alguns dos me

lhores lutadores de artes

marciais do mundo.
O norte-americano

Luke Rockhold, ídolo do
extinto Strike Force, será o

desafiante de Vitor Belfort Anjos, atual número oito
e não sabe o que é perder do ranking da categoria,
há nove lutas. Esta será está focado no desafio com

sua estreia no UFC, onde o norte-americano Evan,
ele ingressa cotado para Dunham. Uma vitória será
ser um futuro desafiante fundamental para creden
de Anderson Silva. dar Dos Anjos a buscar

Ex-campeão do Stri- vôos maiores.
ke Force, Ronaldo 'Jacaré' Rafael 'SÇlpÕ' também
também vai estrear no UFC é uma aposta da organiza
'em Jaraguá do Sul. Mesmo ção. Isso .fica comprovado
sem ingressar no octógono, .

,
depois da sua escolha para

Jacaré já é o oitavo melhor substituir o lesionado Cezar
do ranking dos médios. 'Mutante', campeão da pri-

No"S leves, Rafael dos meira edição do TUF.

Judô
,

Seis atletas participaram de seletiva
Destaques individuais

para Anselmo dos Santos e

KaironAntunes, respectiva
mente 20, e 30 titulares em

suas categorias.

"Nossa meta é formar
uma equipe competitiva
para 2014", disse Claudio

Almeida, mentor do projeto
"Educando para avida".

Seis judocas de Jaraguá
do Sul participaram no fim
de semana de uma seletiva
para a formação da seleção
catarinense da categoria.

Sesc

Duas equipes lideram no feminino
A quinta rodada da 2a Copa Sesc de ração (2X1) e o Nova Geração/CSM/Elian/

.

futsal feminino foi realizada no domingo, Mime venceu o Eagles (4X2). Restando

quando o Lion Sport bateu as Meninas de _uma rodada para o término da fase classifi
Ouro (5x4), a ReciclaEventos/Global Pisos catória, Panteras e Lion lideram a tábua de

passou apertado pelas Panteras/Nova Ge- classificação, com nove pontos cada.

Caminhos do Vale

Evento supera expectativa de público
A segunda etapa do

circuito "Caminhos do

Vale", realizada no domin
go, foi um grande sucesso.

Apesar das 96 vagas dis

ponibilizadas, 105 pessoas
participaram da caminha
da entre o Chico de Paulo
e Ribeirão das Pedras.

A próxima etapa do
evento está marcada para
o dia 12 de maio, Dia das
Mães, na Pedra Branca. A
iniciativa é uma parceria

, da Fundação Municipal de
,

Esportes e Turismo com a

Vivendo Agência de Via

gens e Turismo.

"Devido à grande pro
cura estudamos -disponi
bilizar a van da FME na

próxima etapa, aumentan
do em mais 15 o número
de vagas", informou Raul
Henrique dos Santos, sub
gerente de Eventos da au

tarquia.
DtvuLGAÇÃO/FME

SUCESSO·LCa",inh.a�a� se firmam como opção de lazer para a comunidade
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Dois grandes
•

estrelam na

Copa do Brasil
TRADICIONAIS Santos e Cruzeiro iniciam na noite desta

quarta-feira a participação na renovada competição nacional

Agência Avante!

A maior competição do

.11.futebol brasileiro terá

a estreia de mais equipes
nesta semana. Na abertura

da Copa do Brasil, apenas
o Internacional e a Ponte

Preta conseguiram vencer

por dois gols de diferença
e confirmar de forma ante

cipada suas vagas na segun
da fase. No Piauí, o Santos

de Neymar terá a missão

de também cancelar o jogo
de volta e eliminar o Fla

mengo, às 22h, no Albertão.
Com promessa de pressão
da torcida adversária, o Cru
zeiro viaja até Alagoas para

enfrentar o CSA, às 22h, no
Rei Pelé. No Mato Grosso,
o Vitória estreia contra o

Mixto, às 22h, no Presiden-:

te Dutra. Atual campeão da

Série B, o Goiás duela contra
o desconhecido Oratório, do
Amapá, às 20h30, no Glicé

rio Marques. Campeão da

edição primeira edição do

Nordestão, a Càmpinense
também quer surpreender
na Copa do Brasil e encara o
Sampaio Corrêa, às 20h30,
no Amigão. No Pará, oAtlé
tico-GO enfrenta o Carne

tá, às 20h30; no Parque do

Bacurau. No Rio de Janei

ro, o embalado Avaí estreia
contra o Volta Redonda, às

20h30, no Raulino de Oli

veira. Em território capixa
ba, o Joinville duelá.contra
o Aracruz, às 20h30, no

Bambu. No Espírito Santo,
o Figueirense vai tentarbus
car a classificação contra o

Desportiva Ferroviária, às

20h30, no Engenheiro Ara
ripe. No interior do Paraná,
o São Caetano encara o Ara

pongas, às 20h30, nos Pás

saros. No interior de Goiás,
o Náutico jogará contra o

Crac, às. 22h, no Genervino

da Fonseca. Na quinta-fei
ra, o Bahia fecha a rodada

e terá o desafio de superar
.

o Maranhão, às 21h50, no
Castelão.

CUIDADO Neymar prega respeito ao Flamengo, do Piauí, pela Copa do Brasil

Patrocínio

Caixa investe forte nas Paralímpiadas
A Caixa Econômica Fe

deral renovou o patrocinio
com o Comitê Paralímpi
co . Brasileiro. O vínculo foi

prorrogado até o fim das Pa

ralímpiadas de 2016, no Rio
de Janeiro. Em quatro tem

poradas, a Caixa investirá

cerca de R$ 30 milhões por

ano. No total, o investimen
to será de R$ 120 milhões,
que serão distribuídos a 13
modalidades e beneficiando

50 atletas.r'A Caixa sempre
foi uma grande parceira do

nosso esporte. Isso compro
va que nosso trabalho está

no caminho certo, Com issor!

vamos focar na busca pelo
quinto lugar no quadro ge
ral de medalhas", comentou

r .

Andrew Parsons, presidente
da Confederação. Segundo
o dirigente, o apoio fez o or
çamento paralimpico brasi
leiro aumentar para R$ 100

; ínilhõeSi€m12013·

Amistoso em casa

A Seleção Brasileira de Rúgbi segue
a preparação para o Sul-Americano. Os
canarinhos realizaram amistosos em

solo argentino. Desta vez o adversário
será o México, em dois jogos no Bra-

-

sil. O primeiro está marcado para o dia

16, no interior paulista. O objetivo é a

classificação para a Eliminatória das

Américas da Copa do Mundo de 2015.

Futuro ameaçado
Até então apontado como uma das

promessas de medalha do boxe nas

Olimpíadas de 2016, David Lourenço
modificou seus planos e vive incerte

zas, pensando até mesmo em encerrar

a carreira. O motivo é o de sempre: falta
de divulgação e apoio financeiro. Aos 21
anos, o atleta está indeciso sobre se pro
fissionalizar ou se manter no amador.

Timâo em campo
�

Classificado, o Corinthians encerra

a participação na primeira fase da Li
bertadores nesta quarta-feirá. O adver
sário será o San Jose, às 22h, no Paca

embu. Esta será a primeira partida em

que as duas equipes se reencontram

após a morte do boliviano Kevin Es

pada. O goleiro Cássio, com dores no

punho, é dúvida para o confronto.

,

E tudo ou nada
'-

Na terceira posição do grupo '8' da

Libertadores, o Grêmio está preparado
para a "decisão" contra o Fluminense,
hoje, às 22h, na Arena. Segundo a di
retoria gremista, a expectativa é por
um público de 45 mil pessoas. "É hora
de superação. Estamos em casa, temos

condições e vamos buscar a, vitória",
comentou o lateral André Santos.

OCP23
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Vida difícil
A vida do armador brasileiro Scott

Machado não tem sido das mais fáceis
na NBA. Aos 22 anos, Machado chegou
a ser draftado peloHouston Rockets no
início da temporada, mas acabou não
sendo aproveitado. Desta vez, havia
assinado com o Golden StateWarriors,
mas foi devolvido a D-League, divisão
de base da liga norte-americana.

Bernardinho volta
.�..

Comandando a Seleção Brasileira

de Vôlei Masculino desde 2001, o téc
nico Bernardinho confirmou que per
manece no cargo até o fim das Olimpía
das de 2016, no Rio de Janeiro. "Omeu

plano é voltado para os quatro anos.

Temos que termais tempo de prepara
ção e começar de trás para frente para
ajeitar os últimos detalhes", comentou.

Marémudando
Amaré está mudando e o Palmeiras

está se recuperando. Após vivenciar

uma crise interna, o Verdão se recu

perou no Paulistão e vai tentar efetivar
essa perspectiva na Libertadores. Na

quinta-feira, a equipe paulista encara o

Libertad, às 19h15, no Pacaembu. Uma
combinação de resultados pode garan
tir a classificação do Palmeiras.

Fred desfalca
Lesionado, o artilheiro Fred deverá

desfalcar o Fluminense no duelo contra
\

o Grêmio, na Libertadores. Desta for-

ma, o técnico Abel Braga vai dar mais
uma oportunidade ao jovem Michael,
que quando acionado tem colaborado
com a equipe. "Estamos motivados e

vamos tentar buscar a vitória. É o jogo
do ano", definiu o meiaWagner.

I
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C m mais cores.

Economia e Roll/t' .

- toa

Notícias para o

. seu dia a dia

AGO

. ,

COLORIDO!

\

. A vida acontece aqui
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