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Vida que se perde

Amarildo Cavalieri, 35 anos, morreu ontem, após bater a moto contra um caminhão na estrada para Santa Luzia.
_

PÁGINA 20

Para reservar

Festa da pesada
Festival New and Old Metal
será o destaque na Sociedade
Guarany, no dia 4 demaio.
CABANA CUlT, PÁGINA 11

Opinião
Viagem de avião
"Se alguém for educado, discreto,
vai sofrermuito andando de avião.
Molambentos tomaram conta."

lUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2

Há mais de 20 anos em Jaraguá do Sul

47 2i,õ��2200
Guaramirim.

Recurso ainda
não localizado
Destino de dinheiro usado

para pagamento em obra é

questionado na Prefeitura.
PÁGINA4

Jaraguá do Sul
Câmara bem
movimentada
No começo do mandato foram

protocolados 52 projetos de lei.
Destes, 29 são do Executivo.
PÁGINAS

Música

Showduplo
.em Jaraguá
Banda Dazaranha na Epic
e o músico Gui Boratto
na The Way vão MIXagitar o sábado.

Região planeja unificar
as atividades esportivas

MOBILIZADOS Representantes das-entidades ligadas à área estudam formas para elaborar ações
conjuntas para os programas direcionados aos jovens, como o Segundo Tempo. PÁGINA 22
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. DO LEITOR

Seuplano de saúde
te deixa na mão?

Ce você nem pensou duas vezes antes de responder afirma
Utivamente à questão acima, saiba que os planos de saúde
estão na mira da lei e isso significa que, finalmente, o consu
midor será amparado diante dos flagrantes abusos.Anegativa
de cobertura é o quemais causa revolta! Se paga a vida inteira

pelo plano de saúde, e quando mais se mostra necessário, a
operadora recusa o atendimento ou procedimento médico,
alegando, dentre as inúmeras "desculpas esfarrapadas", que
o contrato do consumidor não abrange tais serviços, ou então,
que a doença é preexistente à adesão ao plano.

. Primeiramente, destaque-se que, o direito à informação
deve ser amplo. O usuário tem direito a conhecer o exatomo
tivo da negativa, a data em que ocorreu tal recusa, quem a

determinou e, quando for o caso, o procedimento para pedir
a revisão dessa decisão. Ademais, as cláusulas que restrin
gem o direito do consumidor devem ser interpretadas da
forma menos gravosa, não sendo aceitável que o aderente a

plano de saúde veja-se desamparado no momento em que
mais precise da prestação do serviço!

Como exemplo de recusa injustificada, podemos citar
a seguradora que sequer exige exame prévio do segurado
e, posteriormente, alega que a doença existia antes mes

mo da adesão ao contrato de plano de saúde.
.

Outro exemplo recorrente, que caracteriza cláusula restri
tiva do direito do consumidor, é a negativa a consultas, exames
e tratamentos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
daAgênciaNacional de Saúde Suplementar, o qual descreve a

cobertura miníma obrigatória nos planos privados de saúde,
contratados a partir de IOde janeiro de 1999 e adaptados con
forme a Lei n? 9.656, de 3 de junho de 1998.

Fique atento! Comprovada que a negativa de cobertura
foi ilegal, a operadora de plano de saúde é obrigada a res

sarcir as despesas para realizar os procedimentos negados,
e, namaior parte dos casos, esse valor ainda é acrescido de

indenização por dano moral em razão do abuso e desrespei
to ao consumidor. Busque seus direitos!

• FernandaMoretti - Advogada especializada
.

em direitopúblico eprátiçajurídica

COTIDIANO
.

Paraparticipar desta seçõo envie suasfotos e sugestões
para Oredacao@ocorreiodopovo.com.br

Sesc
Restaurante abre segunda

Na próxima segunda-feira, o Sesc de Jaraguá do Sul
abre as portas do Restaurante do Comerciário. A meta é
servir até 600 refeições diárias. O atendimento será de

segunda a sábado, das 11h30 às 14h. O preço do quilo será
de R$ 18 para o comerciário e dependentes, R$ 25 para o .

empresário do comércio de bens, serviço e turismo, e R$
28 o quilo, para a comunidade em geral. Para ter aces
so ao serviço, é necessário possuir o Cartão Cliente Sesc,
atualizado. O interessado deverá creditar o valor mínimo
de R$ 30 para agilizar o atendimento, pesagem do ali
mento e o pagamento das refeições. O restaurante fica na
sede do Sesc, na Jorge Czerniewicz, 633.

COMENTÁRIO

Cuidado com o tombo
Frases bem mastigadas, isto é,

não engolidas, fazem bem à
saúde. Bah, já me esgotei de tan
to dizer isso por aqui, mas não há
saída, a saída é repetir obvieda
des, afinal, nelas moram a verda
de e a felicidade. Uma dessas fra
ses garante que "o seguromorreu
de velho". E o que significa isso?

Significa mais ou menos o que
Abraham Lincoln disse aos ame

ricanos: "o preço da liberdade é a
eterna vigilância". Se o sujeito se

descuidar o cachimbo cai, outro
dito popular e sábio.

Vim até, e você já adivinhou

isso, para dizer alguma coisa cal
cada sobre fatos, e .fatos, não é

preciso dizer, são verdades. Pois
o fato a que me refiro vem desta
manchete dos jornais: - "Otimis
mo vai sustentar o consumo". A
manchete é explicada nestes ter-

casados. Desse "casamento", legal
ou não, resulta a apatia, o desca

so, o "está no papo" e, assim, de
saparecem os cuidados, se é que
algum dia houve cuidados.

Casamento é para ser "rega
do" todos os dias... Cuidado, não
se acomode, não pense que está
no papo porque não está... Muitos

paspalhos caíram do cavalo por
que pensaram que podiam tudo

depois de "amarrar" a princesa no

casamento ... Esses cuidados valem
muito mais ainda para o trabalho,
quem se acomoda perde o trem, vai
ser trocado por outro ou vai ficar
no mesmo tranco até ser demitido.
Abrir o olho, caprichar, melhorar
a proficiência, competir e sempre
buscar fazer mais emelhor; aí sim,
aí o sujeito "talvez" se possa garan
tir no emprego. Fora disso é pensa
mento de delinquentes do trabalho.

-

lUIZ CARLOS PRATES

mos: - "O otimismo do brasileiro
com o emprego deve sustentar o
consumo de bens duráveis e ...

"

Nem preciso ir adiante. Quer di
zer que a brasileirada está con

fiante no emprego, isto é, não
teme ser demitida, nem duvida
de que ache onde se colocar se

for preciso, é isso? Estúpidos.
É o que acontece com muitos

casamentos que acabem desfei
tos. Os dois levianos se encon

traram na balada, no barzinho,
atrás do muro da igreja, onde for,
"acharam" que valia a pena, jun
taram os trapos e deram-se por

• Direitos
Nada pior que a igualdade entre os de�iguaisi As via

gens de avião produziram o insuportável convívio entre os
desiguais. Se alguém for asseado, educado, discreto, gente,

.

enfim, vai sofrer muito andando hoje de avião no Brasil.
Molambentos tomaram conta, é só chinelo de dedo, tênis
sem carpim, bermudões.camiseta regata, gente suja, mal
educada, ruidosa e se achando, ainda por cima se achan
do. Ah, os vôos da Emirates... Em tempo: Não se trata de

pobreza, trata-se de molambos sem educação.

tipos muitos "especiais" ... e paracompletar o quadro
o sujeito vestia uma camisa vermelha com a cruz dos

Salva-Vidas, mas é claro que ele não era um salva-vidas.
Em torno da cruz ablasfêmia suprema, lia-se: Afogue as

feias. Ele devia estar se referindo àmãe e às irmãs dele ...
Só podia. Afoga as "tuas" feias, machista idiota.

• Mensagem
Depois dizem que o encrenqueiro sou eu ... Estou no

aeroporto e passa pormim um molambo humano, difí
cil descrevê-lo. Na cabeça uma boina usada por certos

• Falta dizer
Depois sou eu ... Veja esta manchete do site Terra: -

"Jovens querem curtição e menos luxo". Seria só o que
faltava desejarein curtição e luxo. Menos mal que os ta

pados se dão conta de quem se atira na curtição nunca

vai chegar ao luxo, luxo como sinônimo de evolução e

coisas boas. Prefiro os jovens que desejam "ser" e par
tem para a luta dando a cara aos tapas dos desafios.

DIVULGAÇÃO/GERAR
Vacinas

Preparação
A Gerência de Saúde da Secreta

ria de Desenvolvimento Regional dê
Jaraguá do Sul (SDR) recebeu as pri
meiras 22450 doses para a campanha
de vacinação. A mobilização será feita
nos postos de saúde dosmunicípios da
região entre os dias 15 e 26 de abril. A
novidade da campanha de vacinação
2013 é a ampliação do grupo alvo a ser

, yacinado. Este ano, além das crianças
com idade entre seis meses e dois anos

incompletos, gestantes, idosos com"

mais de 60 anos, indígenas, popula
ção carcerária e trabalhadores da área
da saúde, foram incluídas as mulheres

que tiveram filhos no período de até

45 dias antes da data de vacinação e os

portadores de doenças crônicas.

PRONTOS PARA AJUDAR
Equipe do Grupo Voluntário de Busca e Salvamento Gerar, de
Jaraguá do Sul, esteve quarta-feira em Barra Velha, auxiliando
no atendimento às famílias atingidas pelas cheias. Os
especialistas em resgate fizeram parte do comboio da Defesa
Civil para atender ao pedido da Prefeitura do município.
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EDITORIAL

Importante é resolver
problemas da cidade

Em Joinville, o prefeito Udo Dôhler

(PMDB) assumiu a prefeitura e até

agora não direcionou discursos contra a

gestão passada. E ele encontrou dificul
dades como a falta de recursos para in

vestimentos, pagamento de salários e a

saúde mal das pernas.
Mas não perdeu tempo em acusações

contra o ex-prefeito. Direcionou o foco

para o futuro. Dõhler não é político. É
gestor. Quer as coisas acontecendo. Bus
ca agilidade e está implantando uma vi

são empresarial dentro do sistema públi
co. Terá dificuldades porque não' é fácil
mudar a cultura existente.

Infelizmente, ainda vemos novos

gestores gastando tempo para discursar
contra as administrações passadas. Em
Florianópolis, instalou-se uma guerra
de acusações entre o atual prefeito Cesar
Souza Junior e o ex - Dário Berger. O que

É fácil para o gestor encontrar falhas
nas administrações passadas e usar isso
como ganho político futuro ou como de

culpas para justificar a demora na execu
ção da obras. O que se espera dos novos
administradores 'é que sejam realizadas
as promessas de campanha.A população
quer resultados práticos.

foi encontrado de errado deve ser cor

rigido dentro das alternativas legais. Se
houve suspeita de mau uso do dinheiro,
com benefícios pessoais, a denúncia tem
de ,se levada ao Ministério Público.

"
o que foi encontrado de

errado deve ser levado ao

Ministério Público .

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

rii.� O Correio do Povo utiliza papel produzido a partir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo .

Recicle a info17nação. Passe estejornalpara outro leitor.• Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av, Prefeito WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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MONUMENTO
ESQUECI O
A antiga bomba d'água,
que ornamenta uma

praça no Bairro Nereu

Ramos, em Jaraguá do

Sul, bem que poderia
passar por uma

manutenção para se

manter preservada e em

bom estado. Ela guarda
um valor histórico.

Antigamente, era usada

pela rede ferroviária

para resfriar a saudosa _

Maria Fumaça.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO NO 891
01 - 05 - 06 - 07 - 08
12-14-15-16-17
19 - 21 - 23 - 24 - 25

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04752
1º 89,743 250,000,00

r 2º 48.479 17,100,00
3º 05.850 16,600,00
4º 92,343 16,100,00
5º 10,332 15,200,00

QUINA
SORTEIO Nº 3165
07 - 29 - 66 . 75 - 76

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1484
17 - 20 • 24 - 29 - 49 - 53

tOBITUÁRIO
• BÁRBARAFLORDASILVA
morreu quarta-feira, dia 10, com

apenas 14 anos. Deixou pais,
demais parentes e amigos. O corpo
foi sepultado no Cemitério da
Barra do Rio Cerro.

·BARTHOLOMEUBERNS

morreu quarta-feira, dia 10, em

Jaraguá do Sul. Tinha 92 anos.
Deixou filhos, noras, genros, netos,
bisnetos e amigos. Ele foi enterrado
rio Cerrútério daVila Lenzi.

"
É mais fácil eu comprar a

Playboy do que ela sair nua.
Ex-jogador Renato Gaúcho, ao

cortar o barato de quem esperava
ver a filha, Carol Portaluppi,

posar para a revista masculina.

• DELFINO PIREZWPEZ

faleceu terça-feira, dia 9, em

Jaraguá do Sul, com 72 anos.

Deixou esposa, filhos, genros, noras,
irmãos e amigos, O sepultamento
foi noCemitério daVila Lenzi.
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Aplicação causa desconfiança
GUARAMIRIM Atual administração
contesta uso de recursos que seriam

destinados a um posto de saúde

Natália Trentini

A movimentação de um

l'"\recurso estadual entre
contas da Prefeitura tem ge
rado discussão no Executivo
de Guaramirim. Enquanto
a equipe do prefeito Lau
ro Frõhlich aponta suposta
irregularidade no procedi
mento, com suposições de

que o dinheiro teria sido des
tinado para outras despesas
públicas, a administração
anterior afirma ter deixado
dinheiro em caixa.

A secretária de Admi

nistração � Finanças, Ma
ria Rosangela dos -Santos

Kuszkowski, diz que os R$.
350 mil, destinados pelo go-

.

vemo do Estado para opaga
mento da construção da uni
dade de saúde do Bairro Rio

Branco, foram movimenta
dos pela gestão passada para
o pagamento do convênio
com a Beneficência Cami
liana do Sul, que administra
o Hospital Municipal Padre
MathiasMaria Stein.

Segundos a secretária, o
recurso foi depositado pelo
Estado em uma conta cria
da especificamente para a

obra, vinculada ao Fundo
.

Municipal de Saúde, no dia
26 de junho do ano passado.
Em 28 de setembro, todo o

valor teria sido repassado
para uma conta da Prefeitu
ra e no mesmo dia deposita
do para a entidade.

"O repasse foi feito para
uma finalidade, que era a

construção do posto, e só

pode sair da-conta median
te a parecer do engenhei
ro que faz a medição da
obra", explicou o prefeito,
Lauro Frõhlích. Diante da

situação, foi necessária a

aprovação da Câmara de
Vereadores da liberação
do uso de recursos próprios
para a conta destinada ao

pagamento da construção
do posto, já que a obra está

próxima de ser finalizada.
Uma nota fiscal no valor'

de R$ 142.657,85, referen
te ao primeiro pagamento
à empresa responsável pela
obra, teria sido encontrada

pela secretária de Adminis

tração. O valor seria prove
niente de unia contrapartida
em recursos prÓprios. o cus

to total do novo posto é de

poucomais de R$ 392 mil.

EDUARDO MONTECINO

POSTO DE SAÚDE
Obras estão sendo
realizadas no

Bairro Rio Branco.
Destino do dinheiro

para pagamento
da unidade é
contestado

Alagamentos emBarraVelha

Jaraguá do Sul arrecada doações
Água, leite e cestas bá

sicas são as principais ne
cessidades dos moradores
de Barra Velha, atingidos
pelo temporal de quarta
feira. Em Jaraguá do Sul,
as doações estão sendo
coletadas pela empresa de

carrocerias Argi, -no Bair

ro São Luís, que pretende
entregar os produtos na

tarde de hoje.
Mais de 12 mil pesso

as foram atingidas pelo
desastre, quatro mil estão

desalojadas e 24 pessoas
foram abrigadas no Co

légio Manuel Antônio de

Freitas, no Bairro Itajuba,
de acordo com o Centro de

Coordenação de Desastres
domunicípio, que decretou
situação de emergência.
"Existe um ponto isolado
no Bairro Itajuba devido a

queda de uma ponte. Tam
bém estamos fazendo um

levantamento sobre o dano
estrutural das residências",
informou uma das coorde
nadoras da equipe, Ana Ca
rolina Gomes. As doações
foram concentradas na

Cozinha Comunitária, an

tigo Sopão, no Bairro São
Cristovão.

Na empresa Argi, algu
mas doações começaram
a chegar na tarde de quar
ta-feira e seguem até as

17h de hoje, quando par
tem os caminhões para a

entrega dos donativos. "Já
recebemos materiais de

limpeza e higiene, roupas,
colchões e cestas básicas.

Alguns colaboradores fo-
o

ram até Barra Velha aju
dar na limpeza de casas",
disse o supervisor de ven
das que organiza as doa

ções, Jair Machado.

COMO DOAR:

Endereço da Argi:
• Rua Dr. Enrico

Fermi, 113, Bairro São
Luís - próximo ao

o

Arroz Urbano.
• Telefone: 2106-7600

Outro lado

Dinheiro teria
sido depositado

O ex-secretário de Administra

ção e Finanças do governo anterior,
Rolf Werner Júnior, explica que a

movimentação dos recursos da obra
foi feita para uma conta poupança
com objetivo de obter rendimentos.
"Em determinado momento, a obra
estava devagar, o valor foi utilizado,
mas depois foi compensado e ficou
em outra conta'vdisse.

A medida não é irregular, res
saltou o ex-secretário. "Tudo isso foi
dito e esclarecido no começo do ano, e

foram repassadas todas as informa

ções e números de contas para a ad
ministração atual", comentou

Em resposta às declarações de

Júnior, Maria Rosangela contestou

novamente o procedimento, já que
o dinheiro veio "carimbado" e não

poderia ser usado para outra finali
dade. Ela confirmou a existência dos
recursos em conta poupança e afir
mou não entender como tudo foi fei
to. ''Vamos chamar o ex-secretário

(RolfWerner Júnior) para explicar".
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Demandas
para melhorar
o atendimento
NOVA GESTÃO
Rodoviária de

Jaraguá do Sul

pretende ampliar
serviços oferecidos
aos usuários

Carolina Veiga

Pela RodoviáriaMunici

pal de Jaraguá do Sul

transitam, todo mês, cer
ca de 60 mil pessoas. São
12 mil embarques e 50 mil

desembarques ou paradas
pela' cidade. Entretanto,
para atender a esse públi
co, o local carece de servi

ços básicos, como opções
de mais estabelecimentos
de alimentação, acesso à
internet ou a caixas eletrô
nicos. Não há transporte
público após as 19h45 de

domingo ou informações
com opções de hospeda
gem ou serviços ao turista.
O serviço de táxis conta

.com dez veículos, porém,
apenas cinco trabalham
em turno de 24 horas e

não há mais do que três
ou quatro carrinhos para o

transporte de bagagens.
Entre as 300 pessoas

que passam pela rodoviária
todos os dias, está o cozi
nheiro Lindomar Miguel
de Lourenço, de 36 anos.

Lourenço ia deixar Jaraguá
do Sul depois de viver seis
anos na cidade, Na manhã
da última terça-feira, en

tretanto, ele aguardou das

çh às 13h por um ônibus

que o levasse até Curitiba e,
neste intervalo, ficou refém
do único entretenimento

disponível a quem precisa
esperar no saguão da rodo
viária: uma televisão. Sen
tado no banco de plástico
azul, ele reclamou: "Não há
muito o que comer. Fiquei
sem comunicação e não
tem onde colocar créditos
no celular, observou.

Os taxistas que traba-

lham no local também se

queixam da estrutura. Se

gundo Rolando Schulz, de
61 anos, um dos principais
pontos é a falta de segu

rança e de policiamento no

local. "Domingo à noite ti
vemos briga na lanchonete.
Temos muitos marginais
andando por aqui e para
aumentar a segurança do
local o ideal seria: a instala

ção de câmeras", declarou.
Passar as horas esperando
os clientes durante os dias
de baixo movimento tam

.bém é, segundo ele, um teste

de paciência. "Não há o que
fazer. Precisaríamos, ao me
nos, de uma banca de jornal
e revistas", concluiu. Outra
demanda dos taxistas é o
asfaltamento das ruas que
dão acesso à rodoviária.

Ao mês, são 12 mil

embarques e 50 mil

desembarques ou

paradas pela cidade.

Proposta é preencher os espaços
. 'Para o responsável pela

rodoviária, Riolando Petry, a
permanência das empresas
de transporte na rodoviária
também precisa ser regula
rizada e os espaços cedidos
às entidades municipais
fiscalizado. "Estou aqui há
dois meses e têm espaços
cedidos que eu nuncavi fun
cionar. Há entidades que

não abriram as portas des
de o início do ano. Isso está
errado".. Sobre os guichês,
ele diz que os contratos de

permanência das empresas
concessionárias dos "Servi

ços já venceram e precisam
ser renovados. Mas, a forma'
como isso será feito ainda
está em estudo. Para solu
cionar o problema da falta

de serviços ao público, Pe
try apoia a instalação de um
caixa eletrônico 24 horas.
Ele também garante que
após a regularização dos gui
chês, seis salas comerciais
do piso térreo serão licitadas
para comércios e serviços.
"Já temos uma pessoa inte
ressada em abrir uma lan
chonete aqui", afirmou.

Transporte público é problema
O turista oumorador de

Jaraguá do Sul que chegar
à cidade no domingo, após
as 19h45, não terá outra

opção de transporte a não
ser o serviço de táxi. É que
depois deste horário não há
linha municipal de trans-

porte público em frente à
rodoviária. No sábado o

problema se repete, mas o

último horário disponível
é às 20h25. De segunda a

sexta-feira também. Quem
precisar ir ou vir só conse

guírá usar o transporte pú-

blico de hora em hora. Petry
disse que vai encaminhar
um pedido à Auto Viação
Canarinho para a amplia
ção do número de horários
das linhas que passam pela
rodoviária, principalmente
durante a noite.

LÚCIOSASSI

ESTRUTURA Local não tem serviços como caixa eletrônico 24 horas e internet

Pedidos de melhorias são diárias
Os pedidos de melho

rias que chegam ao geren
te de uso de bens públicos,
Riolando Petry, responsá
vel pela administração da

estrutura, são muitos e,

segundo ele, serão aten

didos assim que possível.
Ele explica que o principal
entrave para que a manu

tenção do equipamento
público seja realizada é a

falta de recursos. No orça
mento do município des-.
te ano estão previstos R$
45 mil para manutenção
do espaço: "Apenas para
reformas emergenciais
precisaríamos de R$ 500
mil", pontuou.

Apesar da falta de re

cursos, algumas medidas

começaram a ser tomadas.
A substituição das lâmpa-

das de iluminação interna,
por exemplo, é questão
de tempo. "O material foi

comprado e só falta ser

entregue", afirmou. Está
sendo providenciada a lim

peza externa dos vidros su

periores e da caixa d'água,
a pintura do meio fio e a

instalação de placas de si

nalização interna. O piso
da rodoviária, tanto do sa

guão quanto das áreas de

embarque e desembarque,
também precisa de manu

tenção. A instalação de um
fraldário está em fase de
conclusão e as empresas de

transporte deverão provi
denciar caixas rebaixados

para o atendimento de pes
soas com pouca estatura e

de cadeirantes.
Outro ponto em discus-

Prefeitura

IPTU rende até agoraRâ 11,87 milhões em Jaraguá do 'Sul
O pagamento à vista dos carnês

do IPTU feitos atéontem renderam

para a Prefeitura de Jaraguá do Sul
a arrecadação R$ 11,87milhões. O
secretário da Administração e Fa

zenda, Sergio Kunchenbecker, fez
uma avaliação positiva da receita

"Está dentro de nossas ex

pectativas. Isto corresponde a

75% da meta total de arrecada

ção com este tributo que é de R$
15 milhões, ou seja, está dentro
de nossa expectativa", observou.

Foi registrada ainda a receita de

R$ 4,81milhões referente ao paga- becker, dos R$ 49,59 mil con
menta antecipado da taxa de lixo, tribuintes donos de imóveis em

que somado ao valor arrecadado' Jaraguá do Sul, 68,58% fizeram
com o IPTU fez com que arreca- o pagamento à vista devido ao

dação municipal registrada nesta desconto de 18% concedido este

quarta-feira fosse de R$ 16,75 mi- ano pela Prefeitura para quem
lhões.. Segundo Sergio Kuchen- .escolhesse esta opção.

,
Também foram registrados

883 processos ligados ao IPTU,
sendo 147 pedidos de isenção na

área urbana, 557 solicitações de
, isenção na área rural (agricultura
familiar) além 179 pedidos de re
visão do vaiar do carnê.

são é a instalação de qua
se 500 inetros quadrados
de manta asfáltica sobre a

cobertura de zinco. No pri
meiro orçamento foi pre
visto gasto de aproximada
mente R$ 120 mil para a

melhoria. "Amanta ajudará
a diminuir o calor duran
te o verão e a mnenizar o
barulho durante os dias de

chuva", afirmou. O projeto
ainda precisa ser licitado e

não há data prevista..

"
São necessários

R$ 500 mil somente

para reformas

emergenciais.

Riolando Petry
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Protesto contra fim do subsídio
Vereadore� �a região s; ?rganizam

para partícípar, na proxima sema

na.i.da mobilização nacional contra a

Proposta de Emenda à Constituição -

PECj035, que vai acontecer em Brasí

lia, no Auditório da Interlegis, nos dias
16,17 e 18. A comitiva será comandada

pelo presidente da Avevi, Valmor Pia
nezzer (PSD). A proposta, que tramita
no Congresso, acaba com o salário dos

parlamentares nos municípios com até

50 mil habitantes, o que atingiria todas
as Câmaras da região, com exceção de

Jaraguá do Sul. Na programação, ve-

readores de diferentes Estados devem
debater o texto com o senador CyroMi
randa, autor da PECo Um dos temores
é de que a medida torne a política um

. exercício apenas para a elite brasileira,
o que não garantiria uma representa- _

ção fiel da sociedade.
'

.--'

. Os 100 dias, por Fernan�a
No ritmo de avaliações pelos 100 dias, quem fez um

texto reflexivo sobre o período foi a chefe de gabinete, Fer
nanda Klitzke (PT). No Facebook, ela postou: "Não conse

guimos acertar sempre, erramos por vezes, é verdade ... no
entanto, estamos todos imbuídos de uma vontade imensa
de fazer uma nova (e ativa) Jaraguá. (...) Agora, Jaraguá é

transparente, participativa, popular, é funcional, econômi
ca... tem à frente umjovem honesto, de bons princípios, que
carrega o dinamismo, a novidade e o respeito, cara de gente
boa (e não pensem que não é crítico e exigente) e que tem
ao seu lado a personificação da popularidade (nosso super
vice prefeito!) ... e assim, teremosmais 265 dias pela frente".

Vai dar sinal
Gerente institucional da TIM para a região Sul,

Kleber Rodrigo Affanio garantiu que o município de
Guaramirim será um dos primeiros beneficiados com
a cobrança da Anatel para que as operadoras tenham
cobertura de 80% nas áreas rurais.

Bylaardt chia
O ex-prefeito de Guaramirim, Nilson, Bylaardt

(PMDB), criticou a forma como a atual administração
está apresentando os números das dívidas que, segundo
o prefeito Laura Frõhlich (PSD), chegam a R$ 9,4 mi
lhões. Bylaardt questiona como a cidade pode ter uma dí-

,

vida alta e ao mesmo tempo a atual gestão nomear todos
os cargos comissionados que, segundo o ex-prefeito, re
sultam em um custo elevado paraa cidade. "Esse discur
so da dívida é uma falácia para acobertar a compra de um

terreno, com valor superfaturado, para construir o novo
parque de eventos", acusa Bylaardt.

Lauro contesta
Já o atual chefe do Executivo, Lauro Frõhlich (PSD),

reafirma que a dívida deixada pelo antecessor foi de R$
9,4 milhões e promete divulgar o relatório que estásendo
elaboràdo no Portal da Transparência. "Guaramirim não

precisa e eu não quero ficar batendo boca. Mas precisa
mos ter transparên-cia com o dinheiro público", retrucou.

Rede Feminina
Presidente da Câmara, José de Ávila (PSD);deu garan

tias de que o Legislativo irá contribuir para a construção
da nova sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer.
A obra deve custar em torno de R$ 1,5 milhão. O recurso

repassado deve sair das sobras do Orçamento da Câmara,
mas para isso a autorização precisa partir do Executivo.

Defesa dos trilhos
Deputado federal, Pedro Uczai (PT), esteve ontem na

região apresentando o livro de sua autoria 'Ferrovias e
r

Desenvolvimento'. O parlamentar estuda o tema há 15 anos
e entre as suas prioridades agora está a luta pelo contorno
ferroviário de Joinville, Jaraguá e São Francisco do Sul.

Eles não param
A dupla do Ipplan, Benyamin Fard e Márcio Silveira, está

com o pé no acelerador para colocar em prática os diversos

planos que têm para cidade. Com a confirmação da instalação
do Centro de Inovação em Jaraguá do Sul e o apoio da Câmara
em aprovar o projeto que doa o terreno para o Estado, através
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável
(SDS), os dois garantem um projeto modelo para o plano' de
atração para Jaraguá de empreendimentos com perfil de alta
tecnologia. "Essa conquista é resultado de um trabalho rea

lizado há J.ll.U, ano e meio, entre eu e o Márcio, desde quando
atuávamos no meio associativista", ressaltou Fard.

EM FOCO

No dia 27 de abril, o PT realiza
encontro para avaliar o desempenho

dos companheiros que fazem
parte da administração municipal.

"O PT está no governo, então, tem
que ser governo, em cima do muro

não dá para ficar". Afirmação de
Pedro Uczai, sobre possível divisão

da sigla em Jaraguá do Sul.

.. .. .,

João Cícero dos Santos, que teve
como advogada Fernanda Klitzke, levou
a melhor. No entendimento da Justiça,
a ex-prefeita Cecília Konell não finha
motivos para alterar o projeto de _

construção da Ponte do Rau.

NoPAC2
Oitenta milhões de reais. Este é o mon

tante pleiteado até agora pela Prefeiturade
Guaramirim ao governo federal, através
do PAC 2. Os projetas incluídos no pacote
são: Cidade Digital, que prevê a instalação
de 16 quilômetros de fibra ótica, uma Uni
dade Básica de Saúde para a Estrada Bana

nal; um ginásio no Bairro Ilha da Figueira;
120 residências do Programa Minha Casa,
MinhaVida; pavimentação de ruas e sane

amento básico com estações de tratamento
de esgoto e tubulações.

Sinalização
Vereador Pedro Garcia (PMDB) suge

re que a Prefeitura realize a pintura das
rotatórias e trevos com tinta refletiva. O

parlamentar lembrou que à noite a sina

lização fica pouco visível, aumentando o

risco de acidentes.
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Alta deve ser
confirmada
o núcleo do governo federal já traba

lha com a possibilidade de o Banco Central
elevar os juros na próxima semana, apesar
de fazer uma avaliação positiva da inflação
oficial de março. No mês passado, o IPCA

avançou 0,47%, contra os 0,60% registrado
em fevereiro. Na avaliação dos que acredi
tam na alta, o Banco Central precisa mos

trar que não é mais possível conviver com
uma inflação rondando o teto da meta, de
6,5%, sob risco de estimular uma onda for
te de indexação da economia.

Desaposentadoria
A Comissão de Assuntos Sociais do Se

nado aprovou o projeto de lei que permite
aos contribuintes da Previdência Social se

aposentaram por tempo de contribuição ou
pelo critério da proporcionalidade, reque
rer novo cálculo do benefício e optar pelo
mais vantajoso, caso permaneçam na ativa.
É a chamada desaposentadoria. Pela legis
lação atual, a Previdência Social não reco

nhece a renúncia de aposentadoria a esses

beneficiários e mantém a contribuição ao

INSS sem qualquer contrapartida. O texto

ainda será analisado pela Câmara.

Reforma emperrada
Mais uma tentativa de votar a refor

ma política foi por água abaixo nesta se

mana. Irritado, o presidente da Câmara,
Henrique Alves (PMDB-RN), disse que

agora "só Deus sabe" quando o tema será'

aprovado. Em discussão no parlamento há
mais de 15 anos, a reforma política deve
ria ter sido colocada para debate na última

quarta feira, o que, por falta de consenso,
acabou não acontecendo.

BRUNO OLlVEIRNDlYULGAÇÃO

Fatmamudará serviços'
Presidente da Fatma, Gean Loureiro, deve apresentar napróxima semana,

na Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera os serviços da autarquia. As
propostas preveem a desburocratização do sistema e a valorização dos servidores
por produtividade. O texto deve trazer novas definições sobre o que é essencial ser

, licenciado, a reestruturação da tramitação dos processos, à fixação de prazos, a

implementação de renovação de licenciamento com perfil autodeclaratório e uma

fiscalização mais rígida. "A intenção é dar agilidade para�o licenciamento ambiental.
Vamos apresentar essas questões aos deputados para queamatéria tenha um
trâmite rápido e que seja colocada em prática ainda neste ano", diz Loureiro. A
região, hoje dependente de Joinville, ainda aguarda a instalação de um escritório em

Jaraguá do Sul, mas, até agora, a sala continua vazia e os processos se acumulam.

Brasil-Argentina
- Dilma Rousseff deve ir à Argentina no

próximo dia 25, para encontro com Cristina
Kirchner. As presidentes deverão discutir te
mas relativos ao comércio entre os dois países,
principalmente a questão das exportações de

produtos brasileiros, após a adoção de novas

medidas cambiais na Argentina. As novas re
gras atingem vários setores, especialmente o

agrícola e o automotivo. As chefes de governo
deverão abordar ainda a suspensão de licenças
automáticas e a criação de cotas de importação.

,
.

Pacto e reeleição
Geraldo Althoff, ex-secretário de De-

,

fesa Civil do Estado e hoje na Secretaria
de Assuntos Estratégicos, participou da
coletiva de imprensa que o governador
Raimundo Colombo concedeu a jorna
listas dos principais veículos de comuni
cação dó .Wtênor do Estado, na quarta
feira. Fez avaliação positiva do momento
vivido pelogoverno e disse acreditar que
o Pacto Por Santa Catarina coloca Co
lombo firme na disputa pela reeleição.

QUEM DEVE SEVA�INAR? =��====-

• Crlol"lçCls do a mesel CI 5 CIMOS Incompletos
• GestClntes Cem, qUClJquer pertodo)
• Pu§rporat (multjerot Clt. 45 dlal dopoll do parto)
• Pessoo§' oelmQ da ao anOJ
• Portadores do doençQI c:r6nlc:as
eeme. dlabetos, hiperton30o, entro outras.
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A cena se repete
Foi triste passar por Barra

Velha na quarta-feira e ver o de

sespero de centenas de famílias,
que tiveram suas casas invadidas

pela água. Muitas delas revivem
a tragédia de quatro anos atrás
e perderam tudo mais uma vez.

"Em 2008, chegou muito dinhei
ro aqui, mas o povo 'não recebeu
um real de ajuda sequer e agora
lá se vai tudo outra vez", disse o
maquetista João Magno, de 54
anos, ao tentar tirar o barro que
tomou conta da casa. As investi

gações indicam que mais de R$ 1

milhão que deveriam ter sido uti
lizados para auxiliar os atingidos
pela enxurrada foram desviados
dos cofres públicos.

PreQ�upação
com prazos

Propagando o Pacto por Santa

Catarina, que ao total disponibili
zará R$ 9,4 bilhões para novos in
vestimentos pelo Estado, Raimun
do Colombo (PSD) deixou recado
às empresas contratadas para exe

cutar as obras. ''Vamos acompa
nhar tudo de perto. Não podemos
aceitar atrasos", discursou.

Pontos críticos
Todos os 147 pontos críticos'

das SC's, apontados pela Polícia
Militar do Estado, foram incluídos
no Pacto Por Santa Catarina. O

objetivo émelhorar amobilidade e

aumentar a segurança, diminuin
do o número de acidentes, que se

concentram nestas rodovias.

ONDE SE VACINAR?
A vacina estará dlsponlvel em
todas ai unidades dE! sallde
com IQlas de v�clnQçOo.

;l!.,

!:lê�ffiit/jritl MUilletpel1. DASAQDE
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'_ Legislativo entrando no ritmo
100 DIAS
Presidente da Casa

avalia.primeiros
meses de trabalho

ressaltando relação
saudável com o

Poder Executivo

Verônica Lemus

No embalo dos primeiros
100 dias do governo

municipal de Jaraguá do Sul,
o Legislativo também come

ça a apresentar os primeiros
resultados do trabalho que
começou efetivamente no

dia 5 de fevereiro, quando
aconteceu a primeira sessão

legislativa do ano. Desde a

posse dos vereadores, em

primeiro de janeiro, até on

tem, já foram protocolados
na Câmara 52 projetos de lei
ordinária, sendo que 29 são
de autoria do Executivo.

No mesmo periodo em

2009, primeiro ano da le

gislatura passada, foram

protocolados 41 projetos,
com a maioria, 32, de au

toria do Executivo. Os

DIVULGAÇÃO

BALANÇO Vereadores apresentaram 349 indicações ao Executivo desde a primeira sessão, no dia 5 de févereiro

textos de maior destaque
apresentados pela atual

administração até o mo

mento são os que conce

dem o reajuste de 8% no

salário dos servidores efe
tivos e o aumento do vale

refeição, além da doação
de um terreno ao Estado

para construção do Centro
de Inovação Tecnológica.
Da parte dos vereadores,
não apresentaram projetos
até o momento os parla
mentares Amarildo Sarti

(PV), Arlindo Rincos (PP),
Jocimar de Lima (PSDC) e
Pedro Garcia (PMDB). Os

demais protocolaram em

média 2,7 projetos cada

um, sendo em sua maioria

nomeações de ruas e reco

nhecimentos de entidades
como utilidade pública.

O projeto de auto

ria parlamentar que teve

maior destaque foi o apre-

ARQUNOOCP

Relação.política
Acesso facilitado entre poderes

Na avaliação do presidente da

Casa, José de Ávila (PSD), o ritmo
de trabalho do Legislativo até o mo
mento

é

considerado normal para o

período. Sobre o volume de indica- .

ções protocoladas pelos vereadores,
quase 100 a mais do que no mesmo

período em 2009, Ávila diz que "faz

parte" e é compreensível que prin
cipalmente os vereadores estreantes

queiram usar este recurso. Já so-

.

bre a relação entre o Legislativo e o

Executivo, o presidente avaliou que
"está bem diferente de como era na

legislatura passada". Para ele, hoje
o acesso à administração está me

lhor, o que facilita o entendimento.
�'E a Câmara não tem mais intrigas
como tinha antes, entre vereadores
da oposição eda base", acredita.

Previsão de debates

Próximos projetos na pauta
Fechando os 100 dias de traba

lho desde a posse, a Câmara agora
se prepara para receber os projetos
mais importantes do ano. Ainda
neste semestre, a Prefeitura deve
encaminhar à Casa a reforma admi

nistrativa, que altera o organograma
do Paço. Para este ano; a adminis

tração também precisa apresentar o
Plano Plurianual (PPA), que planeja
as ações da Prefeitura para o� próxi-

mos quatro anos. Ainda na questão
de planejamento, a Lei das Diretrizes
Orçamentárias (LDO) também deve

chegar. A LDO estabelece as metas e

prioridades do Executivo e orienta a

elaboração do orçamento para o ano
seguinte. Já da parte da Câmara, o
presidente José deÁvila (PSD), con
firmou que vai apresentar neste ano
o projeto de construção de uma nova BANCADAS Presidente diz que
sede do Legislativo. . . .. .. _ .. . tempo de intrigas acabou na Câmara

sentado pelo petista João

Fiamoncini, que propôs o

benefício de meia-entrada

para professores jaragua
enses em exercício. Em

25 de março, 0_ texto foi
sancionado pelo prefeito,
Dieter Janssen (PP), e pas
sou a vigorar como Lei fio

6593/2013.
Já em relação a indica

ções, foram realizadas até a

tarde de ontem 349, exata
mente 99 a mais em com

paração com o mesmo pe
ríodo em 2009. O vereador
com o maior número de in

dicações nestes primeiros
meses é o pepista Arlindo

.

Rincos, com 87 proposi
ções protocoladas. Já o que
menos fez indicações foi o
vereador do PSDC, Joci
mar de Lima, com seis su

gestões ao Executivo.
Sobre requerimentos

feitos, foram registradas 12 .;.

proposições até omomento.
Entre as solicitações, como
de sessões itinerantes e ho

menagens, estão os pedidos
de presença de autoridades
no plenário para prestar in
formações sobre suas áreas,
como o secretário de Saúde,
Adernar Possamai (DEM).
Em março, o ex-vereador
esteve em plenário apresen
tando números de consul
tas e exames realizados, e

anunciou medidas como a

construção da UPA e o au

mento salarial dos médicos.

Presidência e Comissões

Primeiras polêmicas
Já no primeiro dia do

ano, a Câmara registrou sua
primeira polêmica, com a

eleição do vereador José de

Ávila, do PSD, para a presi
dência da Casa. Para con

seguir o cargo, o vereador

rompeu acordo firmado
com os demais parlamen
tares da oposição, maioria
na Casa, que havia decidido
eleger o vereador Amarildo
Sarti (PV) para o cargo. En

tretanto, a base governista,
que era minoria, conseguiu
o apoio de Ávila, conquis
tando a maioria ria Câ
mara e a composição da
Mesa Diretora. Integrante
do PSD, Ivo Konell, abriu
comissão de ética pedindo
expulsão de Ávila do parti
do, mas o processo não foi
levado adiante.

Em fevereiro, no dia 5, .

a eleição para os membros
das quatro comissões da
Casa também foi alvo de

polêmica. Na primeira ses

são do ano, os vereadores

aprovaram por unanimida
de a indicação dos três inte
grantes de cada comissão,
feita pela base governista
mediante acordo anterior.

Entretanto, no fim do mes

mo mês, o vereador Jair
Pedri (PSDB), que ficou de
fora das comissões, entrou
com um mandado de se

gurança contra o presiden
te da Casa, alegando que o

princípio da proporcionali
dade, previsto no regimento
interno, não foi observado.
No dia primeiro de abril, a
juíza Candida Brugnoli ne-

o

gou omandado de seguran
ça do vereador e ordenou a

extinção do processo.
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Gui Boratto e

Dazaranha de
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MÚSICA Banda

catarinense e musico

paulista se apresentam
em Jaraguá do Sul, no
fim de semana

�

umasovez
traz a banda catarinense
Dazaranha. Do outro, a

TheWay apresenta o mú
sico paulista Gui Boratto.

Não será a primeira vez
que os músicos vêm à ci

dade, mas os ingressos já
chegaram ao terceiro lote
nos pontos de venda. As
entradas no Epic custam

R$ 20 para mulheres e R$
25 para homens. Na The

Way, há ingressos somen-

ditas, lançadas no DVD ao

vivo. "O show é montado
com as canções mais pe
didas, mais cantadas, que
nós nos sentimos bem
tocando e que melhor re

presentam os 20 anos do

Daza", adiantou o guitar
rista, Chico Martins.

Gui Boratto conta que
preparou um repertó
rio especial, com músi
cas dos álbuns Chromo-

phobia, Take My Breath

Away e III. Como o mú
sico só faz shows "live", o
público pode esperar por
uma performance única,
com ritmos do house ao

progressivo.

ção aconteceu em Palhoça,
sob a produção de Carlos
Trilha - que já trabalhou
com Renato Russo e atu

almente é tecladista e pro
gramador de Marisa Mon
te. Os próximos shows da
banda serão em' Rio do

Sul, Brusque e Blumenau.
Na agenda de Gui Bo

ratto, estão Itapetininga
(SP), Países Baixos, Fran
ça, Rússia e Suíça.

te para pista, por R$ 32.
As reservas para backsta

ge, frontstage, camarotes e

mesas já esgotaram.
O show do Dazaranha

faz parte da turnê de 20

anos da banda, o mesmo

apresentado em Florianó

polis, mas com novidades

sonoras, e está mais ama

durecido. No repertório
estão os sucessos da car

reira e duas canções iné-

Bárbara Elice

ARua João Planinche
ck se transformará

em uma linha tênue entre
dois universos pulsantes,
neste sábado. Na mesma

noite, as duas casas no

turnas da rua apresen
tam atrações para deixar
o público em dúvida na

hora da escolha. De um

lado, o Epic Concept Club

Agenda
o Dazaranha está fina

lizando o quinto álbum de
músicas inéditas. A grava-

FOTOS DIVULGAÇÂO

Dazaranha
Banda de reggae rockformada por
seis músicos, mais os metais
do Trio Santo Amaro

musical. Tanto com elementos
sonoros presentes na nova música,
tendências, estilos, quanto na

parte burocrática e de socialização
dos trabalhos. A era digital tirou
do anonimato e elevou o nível de
muitas produções caseiras.

Gui
Boratto
Arquiteto, compositor
e produtor de música
eletrônica o Correio do Povo - Na visão

da banda, como está o cenário
musical em Santa Catarina?
Chico Martins - Santa Catarina
vive um grande momento de música

autoral, aos meus ouvidos. Temos
muitos compositores e bandas

talentosos, com trabalhos originais,
muito bem arranjados e executados,
bons estúdios (alguns excelentes); e o
mercado da noite crescendo também,
mas a passos mais lentos, comparado
ao que se vê em grandes metrópoles.

o Correio do Povo -

Quais os equipamentos
que você usa?
Gui Boratto - Um

equipamento bem
compacto. Um

computador, um sampler e
alguns controladores.

OCP - Vocês têm acompanhado
o trabalho de novosmúsicos do
Estado?
CoM: - Recebemos CDs de muitas
bandas quando visitamos as cidades.
Tenho ouvido muita coisa boa. Fiquei
impressionado e emocionado com

o trabalho do Karibu e de um cara

chamado Fraçóis Muleka. Recomendo
com entusiasmo.

OCP - O que está

preparando para a

noite?
GoBo - Posso adiantar

que será um repertório
especial, incluindo músicas
dos meus três albums.
Além de alguns remixes e coisas inéditas. Acho que público vai curtir muito.

OCP-Em
20 anos de

carreira, quais
as principais
�mudanças
que vocês

perceberam
namúsica
brasileira e

local?
CoMo-A

tecnologia
influenciou
muito o

J:ilO'V(!)1 C€nállli@!IIIII!1

OCP - Na tua visão, como está a cena eletrônica brasileira? Caminha
para o mainstream ou existem destaques?
GoBo - No Brasil tudo está caminhando para o mainstream, mas ainda há bons
clubs de vanguarda, como D-EDGE, Clash, BeeHive, Amazon, entre outros. Mas
eu transito nos dois lados. Como sabem, tenho músicas bem acessíveis, com
vocais e melodias. Mas tenho um lado mais introspectivo, que é o meu fort�.

OCP - Está trabalhando em um novo álbum?
GoBo - Sim, o meu quarto álbum, que será talvez o mais feliz de todos. Muitos
vocais. Um álbum solar.
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Mundo'Cão
Nossos livros de história relatam a

situação penosa de indígenas do
Nordeste, que buscavam o litoral à procura
de água e alimentos. Acabavam, muitos,
escravos dos brancos. Hoje, cinco séculos
depois, o que encontramos? Os índios foram

.

parcialmente dizimados, sua população
diminuiu consideravelmente. Os que vivem
de suas reservas, partilhando a vida dos
brancos, são uma grandeminoria, assim
como os quilombolas, amaioria sofrendo
grande pobreza. Há perguntas que sempre
afloram: o que mudou nestes últimos 500
anos? Ou nos últimos 50 anos?
A resposta é extremamente complexa e

requer cuidados, principalmente se levarmos
em conta omundo de tecnologia em que
estamos imersos. Notei isso pessoalmente, no
interior do Piauí. De acordo com
documentários, livros, artigos, as cidades
mudaram sensivelmente: carros, motos,
parabólicas. Nas feiras livres, praticamente
tudo vem de fora. Mas por quê? Não existe
o pequeno agricultor. Existem farmlias que
plantam para comer. A ideia de produzir e
viver de sua venda é uma espécie de ideal
longínquo, apenas sonhado. As casas são
extremamente precárias, geralmente feitas
em locais que não lhes pertencem, como nas
favelas das grandes cidades. Nenhuma tem
banheiro. A população infantil é imensa,
o que toma mais cruel a constatação da
ausência de iniciativas que tornariam a vida
dessas populações mais suportável.
Moradias precárias, atendimentos de saúd€
precário, educação precária. O que há de .'

.

positivo? S9 conseguimos pensar numa
resposta: a vida vale pela vida. Émuito? É

Çlique' animal

Envie a foto do seu animalzinHo para
.

contato@beatrizsasse:com.br o� encontre um

companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do

Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Charles Zimmermann . Escritor

G charlesautortg'gmail.oom

pouco? É o desejável? Diante de um córrego
altamente poluído, no município de Piri Piri,
(no Piauí) Maria Nadiene fala dos políticos
que pedem votos e depois desaparecem.
No mesmomunicípio, Santelmo, com sua

mulher Lucicleine, e 11 pequenos filhos
vivem na incerteza de poderem continuar na,

. precária casa, que nem lhes pertence.
Maria Gilda, no município de Pedro II, faz
vassourinhas que vende a R$ OAO e cuida
da criancinha recém-nascida, filha de um
homem que foi para São Paulo. No interior
de Parnaíba encontrei Maria Zilma, de 24
anos, sete filhos, o primeiro nascido quando
ela tinha apenas 13 anos, todos no casebre
onde vivem, os partos atendidos por uma
senhora vizinha. Omarido, Pedro, pergunta '

orgulhoso: "Não temos que povoar o Brasil?"
Olga da Luz, jovem mãe de quatro filhos,
declara conformada: "Quandomeu

marido não arranja trabalho alugado,
passamos a semana como Deus

quer". Os governantes existem para
promover o desenvolvimento dos países e,
sobretudo, dar segurança e estabilidade à

sociedade, valorizar a vida de seus habitantes,
com atenção constante, com afeto, com
respeito, sem esquecer que é o povo que dá
vida ao governo. Caso contrário, essa relação
será danosa, corrosiva, perversa ...

"
Os governantes existem para promover o

desenvolvimento dos países e, sobretudo,
dar segurança e estabil.idade à sociedade,
valorizar a vida de seus habitantes ...

ADOTE Estes dois
lindos cachorros

procuram um lar com
amor e proteção.

Caramelo já é adulto
e muito querido.
Pintadinho ainda
é filhote e ficará
de porte médio.
São carinhosos e

tranquilos.Vacinas
em dia. Contato:

. 3373-6720

Consultório Vetetinádo
8anho e Tosa I Hospedagem
TáxiPet

ESTRUTURA E TRANSPORTE
TOTALMENTE cUMATIZADO

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2013

12/4
Aline Mazutti Venceslau

Angelino Sevegnani
Arlete C. Jahn Laube
Adriane Hudema

Bujung Witarfa
Carlos Eduardo Hrustka
Cleverson Roberto Voelz
Deivis L. Silva

Denny Cristian Schwartz
Doraci Braun
Lourdes Modro
Eduardotía Silva Junior.

. Eduardo de Assumpçâo
Elizangela Mueller
Elizete R. O. Andrealta
Errol Maiochi
,Gabriela Luana Schiochet
Geremias C. Petri

Ingo Romig
Jaqueline Pereira
Jonerci Godoi dos Santos
Juliana Franzner

Kely Andressa Kath
Lauro Klann .

Leda Mara Lescowicz
Lian Tomaz
Lindalva Reinke
Lion Grawieski tomas
Luis Eduardo'Petry
Luis E. Rodrigues
Lurdes Modro
Maiene Oliveira Berch
Marlene Herrmann
Darcizio Ropelato
Marta Maria S. Pfiffer
Núbia Ruan
Raulina Z. Constantino

Rodrigo Cardoso
Rudinei Sasse
Salete Formigari
Sofia Stefanes Pacheco
Ursula Bening
Valci Maria Wasch

ValquiriaVolles
Vilmar Pinheiro

Walfried Schroeder

• carnua Morgado - atriz
• Fernando Melígerii - tenista
•Walter Saltes - cineasta

Curiosidade
12 de abril. ...

�
... é o 102.o dia

do ano no calendário

gregoriano. Faltam 263
para acabar o ano. Dia da
Obstetriz e do Obstetra,
Dia da Intendência do
Exército Brasileiro, Dia
do cosmonauta e Dia
Internacional do Voo do
Homem ao Espaço.

'

Fonte:Wikipedia

--i
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• Pretinho Básico em Jaraguá do Sul;
• FestivalNew and OldMetal; _

• Na seção Entrevistas, conheça o maior

§ colecionador brasileiro de itens do PinkFloyd. I
'\./llllIlllllllllllIIIIUllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllml111111111111111111111111111U1111111111111111I\\\\\�§

• Bono quer trabalhar com Lula na criação do "BolsaFa
mília Planetário". R: Além do Bono ser um arroz defesta,
agora ele tá viajando.
• Rolling Stones confirmam turnê comMick Taylor.
R: Pormais que ele seja ex-integrante, acho que o motivo é

que o Keith tá velhinho.

• JonBon Jooi comenta saída de Richie Sambora da turnê.
R: Todo mundo sabe que oproblema do cara é a bebida.

• Chris Comell confirma apresentação solo e 'desplugada'
noBrasil. R: E claro, o cara está sembanda!
• Julian Lennon divulga parceria musical com Steven

Tyler. R: Esse acertou, o trabalhoficou muito bom! Confira
no Youtube: Julian Lennon - Someday (featSteven Tyler).

Fazendo arte
Sabe aquela expressão "Faça você mesmo"? É essa a pro

posta da fan page Reciclagem, Jardinagem e Decoração no

Facebook. Os responsáveis pela página postam diariamen
te várias dicas de reaproveitamento de material. Mas não é
um reaproveitamento que termina com uma peça estranha
ou um objeto de arte não identificado. São soluções criativas
para decoração commateriais que você tem em casa.

.

Está aí uma ótima atividade para você desenvolver como

hobby. Quem quiser saber um pouquinho mais, basta aces

sar: www.facebook.comjReciclagemJardinagemEDecoracao
e conferir as ideias. A gente tomou a liberdade e separou al

,gumas imagens para vocês!

Paulico e Vini

ana
OCPIl

Amanhã

www.ocponline.com.br

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2013

ê paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com @cabanacult Ucabanacult

Agenda

nhum tipo de mídia, mas sim, como
uma opção vintage e maravilhosa,

O disco de vinil surgiu no ano de

1948, tomando obsoletos os antigos
discos de goma lacade 78 rotações
- RPM (rotações por mínuto) -, que
até então eram utilizados. Os discos
de vinil são mais leves, maleáveis e

resistentes a choques, quedas e ma

nuseio (que deve ser feito sempre
pelas bordas). Mas são melhores,
principalmente, pela reprodução de
um númeromaior de músicas - dife- '

rentemente dos discos antigos de 78
RPM - (ao invés de uma canção por
face do disco), e, finalmente, pela
sua excelência na qualidade sonora,

além, é lógico, do atrativo de arte nas
capas de fora.

A partir do final da década de

1980 e início da década ,de 1990,

\

a invenção do CD prometeu maior
capacidade, durabilidade e clareza

, sonora,
.

sem chiados, fazendo os

discos de vinil ficarem obsoletos e

desaparecerem quase por comple
to no fim do século 20 .

No Brasil, o LP começou a per
der espaço em 1992. Em 1993, fo
ram vendidos no País 21 milhões
de CDs, 17 milhões de LPs e i mi
lhões de fitas cassete

A partir de 1995, as vendas do
LP declinaram acentuadamente.
Artistas que pertencem a·, grandes
gravadoras, gravaram suas músicas
em LP até 1997. Aos poucos, o bom
e velho vinil saía das prateleiras do

varejo fonográfico, mas para nossa

alegria, está voltando, e o número de
fãs aumentando consideravelmente.

. ''Vida londa ao Bolachão!".

Eles voltaram, aliás nunca dei
xaram de existir,. o disco de vinil,
carinhosamente conhecido como

:...:bolachão, está despertando o inte
resse dos amantes da música de uns

tempos pra cá, mais do que o nor
, mal. Alguns artistas estão fazendo

lançamentos de suas músicas em

CD e simultaneamente embolachão.
, Surgiram no mercado, alguns fabri
cantes e como a demanda começou
a rolar, os preços também ficaram
mais acessíveis: E tem coisa mais
charmosa que um disco de vinil? Ele

pode vir com aqueles encartesmara
vilhosos com fotos, letras das músi
cas e tudo em tamanho normal con-

, trário do CD, pois apesar de alguns
virem com encarte e fotos é tudo
muito pequeno. Enfim, sabemos que
o vinil não voltou pra desbancar ne-

.Ys11
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Bom dial
Bom dia, amigos! Hoje é sex

ta-feira, dia 12 de abril, Dia do
Obstetra. Viva a todos os pro
fissionais! E São Pedro mandou
avisar que talvez o dia será de
sol. Dia màravilhoso para pla
nejar o fim de semana e celebrar
a vida intensamente. Vamos

que vamos à coluna, que será
lida por mais de ;30 mil pesso
as em nossa região, sem contar

os virtuais. Antes, uma frase de
Mário Quintana para refletir:
"Quantas vezes a gente, em bus
ca da ventura, procede tal e qual
o avozinho infeliz: em vão, por
toda parte, os óculos procura
tendo-os na ponta do nariz!".

1
I

&íi�
Naciollais e lmpsrtadas

(47) 3370-7348I
I
'! Rua Ângelo Rubini, 62 - Barra do Rio Cerro

l__ INAUGURAÇÃO Darlon Souza e os pais Adolar e Salete Souza
quarta-feira, na-inauguração do Espaço Buena Eventos

'

-'"

Fernando Luis e Patricia
Assini conferindo os lugares da moda

Dance
Hoje, o agito vai ser um só

.na Upper FIoor. O comando
do som fica por conta de duas

atrações: o famoso DJ Cabeça,
um dos tops do cenário eletrô
nico, e o super grupo de pa
gode Levando Um Lero. Todo
mundo vai, claro.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Márcia Alberfon já está no

meio de nossa galera. Depois
de temporada de pesquisa de
mercado no México, a fofa anda
no maior agito e energia para ela

não falta. Ela quer badalar.
• • •

A publicitária, Kátia Kohlbach, da
KWB, deu uma pausa em sua

agenda profissional e foi conferir,
ao lado dos filhos, dias de férias
na Disney. Volta no início do
mês recarregada de energia,

comprinhas e muitas novidades.
••• •

Paulinho está no maior agito com

a Kia, a concessionária que está
sob sua responsa. Ele é gente
boa e merece o sucesso que a

sua grife de autos tem feito em

nossa urbe sorriso. Está dito!

Festival
Os meus amigos o casal San

dra e Fábio, comandantes do Res
taurante Park Aurora, movimen
tam hoje à noite o 20 Festival de
Frutos do Mar. Vai perder?

Noite Oriental
Hoje à noite, todos os cami

nhos têm uma direção. O único
sentido é a Confeitaria Bela Cata
rina, pois é lá que rola nesta sexta

feira, ala Noite Oriental do Bela.

Imperdível

�úJtO/J7Ó} e ({j}D!fffO/Jf@
3370-3242.

Brasão
O amigo Dinor, o grande

Brasa, comandante do Brasão
em Jaraguá, e um dos impor
tantes incentivadores do espor
te, além de apoiar as iniciativas
do "Moleque Travesso", abriu as

portas dos supermercados para
ponto de venda dos ingressos da
Feijoada do Juventus, que rola
dia 20 de abril, na sede do clube.
O valordo convite é R$ 30.

Hummm
Pelo meu fio vermelho, fiquei

sabendo que quarta-feira de meio '

dia dois nominhos vips de nossa

jovem sociedade estavam coladi
nhos numa mesa no Restaurante

Típico da Malwee. Pelo andar do

andor, que não é de barro, vai dar
namoro. Depois eu digo!

Energia
O lançamento na mídia da la

Noite do Blues já é o maior ti-ti
ti de nosso high. A contagem re

gressiva para a grande noite do

.diá. zôde abril, no Lehmann's, já
está com as suas turbinas acio
nadas. Energia, alegria e muitos

amigos vão fazer parte do cardá

pio deste evento. Ingresso e reser

vas de mesa podem ser feitas no

3376-4822 ou 9958-0807.

Buxixo
Uma darling do co

lunista está reclamando
e muito da mesada. Se-
gundo ela, o marido, um
grande empresário da

urbe, repassa uma mer

reca todo mês. O salário
mínimo é R$ 678 e ela re
cebe R$ 630. Vixi! R$ 48
amenos. Tá bufando!

.Ioinville

PARABÉNS
Bruna Jaqueline, que cursa
Escola de Magistratura, no
Rio de Janeiro, é a grande

aniversariante de hoje

PRESENÇA Cindy Muller
e Jonas Viebrandtz no

prestigiado Cheers Irish Pub

MAURICIO HERMANN

ARQUIVO PESSOAL

Hoje
O empresário Alberto Cor

reia vai formatar um happy
hour na tarde de hoje no fa
moso quiosque da sua empre
sa Dipil, em Massaranduba .

Vai reunir seus coleguinhas
da press e alguns convidados.
O cardápio será uma deliciosa

dobradinha, com tempero as

sinado pelo próprio anfitrião.
Dizem que é de comer de joe
lhos, se é que você me entende.
Thanks pelo convite.

Pensando bem
"O valor das coisas não está

no tempo que elas duram, mas na
intensidade que acontecem. Por

isso existem momentos inesque-
,

cíveis, coisas inexplicáveis e pes
soas incomparáveis ...

"

Outono

VARIEDADES

Hoje você terá um
motivo a mais para
conferir a noite de

outono, tornar aque
la cerveja gelada e

saborear um cardá

pio diferente e com

muita gente bonita.
Este colunista está
se referindo ao Che
ers Irish Pub, um dos

points mais concorri
dos de nossa região.
No comando musical,
o excelente cantor,
Enéias Raasch na voz

e violão. Anotem.

J
(41) 3055-8024
(4D 3022-1355

,

TE CONTEI
.. Neste sábado, o
saxofonista, Ingo Reeck,
com um repertório com

mais de 200 músicas, vai
movimentar as comensais
do Super Angeloni. Já no

domingo, ele dá o shaw na

Churrascaria Bimbos.

,. Ana Paula Debiasi é
daná de um belo rostinho,
unanimidade entre a

a galera. É a gata do
momento.

,. Continue enviando e-mail

para moa@moagoncalves.
com.br e concorra, dia 15
-de abril, a uma camisa
oficial da equipe Futsal
CSM/Mannes.

.. O meu amigo, Elsrnar
José Stinghen, é outro.qúe
está caminhando nas ruás "

das cidade para manter o ','

corpitcho em dia:

• Nos dia 8 e 9 de junho,
rola a 1 ª Trator Fest, em .

Schroeder.

J

.. Boa sexta-feira a todos'
e cuidado: você está sendo
filmado.

• Com essa, fui!

Aterrissou ontem'à noite, em
Joínville, o artista plástico, escri
tor e colunista Marcelo Bertoli.
Antes deu um tempo na casa do
colunista! Foi conferir compri
nhas fashion e alimentar o seu

lado amoroso. Volta hoje à noite

para sffi[RtWntiiIDlh®, 8m,A�ílÍl!naJ BI' i I! 1111� II! 1I111 i, III" IIIHf II i jJllll nll tllll ------�--������----------.....

CASAMENTO
Nesta sexta-feira, sobem
o altar c;la Igreja Nossa
Senhora de Rosário, em
Nereu Ramos, Daiane
Minei eWagner Anacleto.
Felicidade ao casal
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Tirinha

Piada

Fazendo cachorrinho

o menino está passeando com o pai quando vê um casal de cães
acasalando no meio da rua. Ansioso por conhecermais sobre a vida, ele
pergunta ao pai o que eles estavam fazendo.

- Eles estão fabricando um cachorrinho - explica o pai.
Naquela mesma noite, o garotinho entra no quarto dos pais e os

encontra em pleno ato. Diante da pergunta inevitável e, para manter a
coerência, o pai responde:

- Estamos fabricando um irmãozinho para você, meu filho ...
- Ah, pai! Então vira a mamãe pro outro lado, porque eu prefiro um

cachorrinho!

Cinema -

Programação de 12 a 18/4

JARAGI!JIÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Oblivion - Legendado - 14h, 16h30,

• 19h,21h30

ARCOPLEX2
• G.I.Joe: Retalhação - Legendado -

16h50
• O Lado Bom da Vida - Legendado -

14h30, 19h10, 21h30

ARCOPLEX3
• A Hospedeira - Legendado - 19h,
21h20

• Os Croods - Dublado - 15h, 17h

o Lado Bom '

da Vida
Por conta de algumas

atitudes erradas que
deixaram as pessoas de
seu trabalho assustadas,
Paf Solitano Jr. (Bradley
Cooper) perdeu quase
tudo. Depois de passar
um tempo em um

sanatório, ele sai e volta
amorar com os pais.
Decidido a reconstruir
sua vida, ele acredita ser
possível passar por cima
�e todos os problemas
do passado recente
e até reconquistar a
ex-esposa. Até que
ele conhece Tiffany
(Jennifer Lawrence),
uma mulher também

problemática que
poderá provocar .

mudanças significativas
em seus planos futuros.

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:10, 19:45 - DUB

• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 22:10 - LEG

• Os Croods (3D) - 13:00, 17:30 - DUB
• Vai Que dá Certo - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC

• Angie -17:1019:3021 :50 - LEG

• Os Croods - 13:10, 15:10 - DUB
• Mama - 14:40, 17, 19:10, 21 :20 - LEG
• Oblivion -14:15, 16:45, 19:20,21 :40 - LEG
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 16:10 - DUB
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 19:00, 21 :30 - LEG

·Oz - Mágico e Poderoso (3D) - 13:45 - DUB

• GNC MUELLER

• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 19:30 - DUB
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 21 :50 - LEG
• Os Croods (3D) - 13:15, 15:20, 17:30 - DUB

• Invasão a Casa Branca - 19:00, 21 :30 - LEG

• Jack - o Caçador de Gigantes - 14:00, 16:30 - DUB
• Oblivion - 14:15, 16:45, 19:15, 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.
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PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora
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Palavras Cruzadas

Sexta-feira com
mudança no tempo
No decorrer do dia chove em todas
as regiões, com intensidade forte
e acompanhada de temporais em
algumas cidades, devido ao avanço
deuma frente fria No Iítoràl eNorte
a chuva chegano decorrer da tarde,
mais intensada tardepara anoite.

Temperaturamais elevadano litoral .

•
-

I

"

AMANHÃ
MíN: 19C
MÁX: 27°C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

HORIZONTAIS
1. Genuína, não adulterada / Bacia oblonga de banhei

ro

2. Medida de superfíoie equivalente a cem metros
quadrados / Deitar cola em

3. Gravar, entalhar
4. Diz-se de batalha travada no mar entre barcos de

guerra 4
5. Meia-noite do dia 31 de dezembro
6. A cor violeta I Um número como oito ou vinte 5
7� A fábrica do mais comum dos detergentes
8. Comissão julgadora I (Ingl.) Quadrante graduado 6

nos aparelhos de rádio usado para localizar as

emissoras
9. A pátria de um célebre mágico do escritor norte

-americano Frank Baum I (Ingl.) Comando muito
utilizado em programas de computador

la. O político, jornalista e jurista baiano Barbosa
(1849-1923) I Luta, esforço incomum

11. Grupo de duas letras que representa um úOico
1D

som ou articulação
12. Que tem chamai Pesar, remorso
13. Barro pegajoso I O navegante português Vaz de 12

Caminha, escrivão da frota de Pedro Álvares Ca-
bral.

VERTICAIS
1. Quadro para pendurar chaves, ferramentas etc. I

Folha cotidiana de notícias
2. Recipiente eleitoral I Marca de carros e motores

com sede em Tóquio, uma das maiores produtoras
de motor a diesel I Cento e um, em algarismos
romanos

3. Passar de leve I Termo usado para evitar repetições
4. Gênero de ervas na qual se inclui a maconha I Pre-

fixo: igualdade
5. Ávido por "Comida I Qualquer coisa
6. Abreviatura (em português) da Bollvia / Suceder
7. Uso de palavra ou frase inadequada ao que se pre-

tende significar
.,

8. Desse lugar I O ator Nuno leal/Afeição viva por
alguém

9. A 13a consoante / Escória social/Círculo metálico
a que se adapta o pneu dos automóveis.

DOMINGO
MíN: 14°C
MÁX: 25°C J

Nublado

, .

•
Chuvoso

.411
1 :.,

LUAS

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

fi CHEIA 25/4

SEGUNDA
MíN: 15°C
MÁX: 28°C
..
Trovoada

234:5 6 789
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Novelas
• FLOR DO CARIBE _ GLOBO -18H

Cassiano fica comovido ao ver Samuca. Alberto orienta

Hélio a encontrar um-comprador pará a mina. Cassiano resol

ve abrir um bar com o dinheiro que o pai lhe deu, e o batiza de

Flor do Caribe. Alberto manda Yvete pesquisar sobre Duque.
Donato devolve o dinheiro que Bibiana emprestou, sem saber

que a quantia era de Hélio. Duque consegue alguns fios de

cabelo de Samúca, para que Cassiano faça o exame de DNA.

Juliano beija Natália. Cristal aceita se apresentar em turnê

pelo Brasil. Duque avisa a Cassiano que Cristal vern ao Brasil.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO -19H
Dino mostra o laudo pericial para Felipe, e Carolina pede

perdão ao noivo. Charlô e Roberta pensam em como desco
brir o responsável pela sabotagem no desfile. Carolina tenta

convencer Dino a não levá-Ia para a delegacia. Juliana e Nan
do encontram Nenê e Veruska em seu apartamento. Manoela
convida Fábio para jantar com ela e Ciça. Nieta descobre o

falso exame de gravidez de Carolina. Frô fica impressionada
com o comportamento de Kiko. Vânia cobra de Dino que ele
conte a verdade para Roberta sobre Carolina. Nando avisa a

Roberta que Nenê e Veruska estiveram em sua casa procu
rando a boneca russà. Carolina ameaça Felipe para que ele
mantenha a decisão de se casar com ela. Dominguinhos fala
como Otávio e Charlô se espanta.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Theo tenta se explicar para Érica. Élcio conta para Lívia

que Érica não se separou de Theo. Wanda embarca mais

pessoas traficadas e policiais avisam Helô. Antônia encontra

Wanda na rua. Deborah instrui Celso sobre como agir diante
do juiz. Aída e Nunes voltam de lua de mel. Amanda discute
com Caique. O juiz repreende Celso e Antônia. Um espião da

quadrilha observa Helô entrando no esconderijo de Morena.
Jéssica fica doente e Morena pede ajuda para Helô. Stenio
descobre a nova armação de Pepeu e Drica. Dudi e Anita são

Flor do Caribe

Juliano parte parau ataque e dá um beijão em Natália
Natália (Daniela Escobar) não está gostando da proximidade de

Juliano (BrunoGissoni) comMila (TaináMüller) eCarol (MariaJoa
na).Abióloga suspeita que o pescador esteja interessado emuma das
duas e decide descobrir as reais intenções dele com as garotas. Ela o
chama parauma conversa em sua casa. "Juliano, se está interessa-

recebidos por Russo ao chegar em Istambul e descobrem

que foram traficados, Helô decide levar Jéssica ao médico,
Ekramreclamà de Bianca para Zyah. Ayla pede para Esma

entregar a agenda do marido para ela. Ros§ngela descobre
onde WaI1da vai encontrar achete, A vilã espera Theo na por
ta do regimento.

• CARROSSEL � SBT'_ 20H30
Graça conta o que aconteceupara Firmino. O zelador ri e

lembraseda notapromssõrla que deixaram em seu quarto
no lugar do ovo. Toca o sinal, Jaime e Paulo contam o plano
de soltar aranhas na sala de aula para Davi. O menino diz que
isso só poderá ser feito se a rnaioria da Patrulha Salvadora

aprovar a ideia. Firmino pergunta pra Jaime se foi ele que dei
xou '3 nota promissória em seu quarto. Jaime acaba revelando
tudo para Firmínio e leva uma bronca dele. O zelador promete
guardar segredo, Na casa abandonada' acontece a reunião
sobre o plano das aranhas para assustar as meninas. O plano
é aprovado e os meninos saem em busca das aranhas. Na

casa dos Palillo, a avó de Jaime diz que vai à feira comprar ba
tatas pra preparar nhoque. Eloisa fica incomodada com as cri
ticas que a mãe de Rafael está fazendo sobre suas comidas.

• BALACOBAC,O _ RECORD· 22H
Norberto propõe que Isabel troque de lugar com Taís e '

proíbe que a arquiteta fale corn seus familiares. Magno teme
que Celina ainda tenha sentimentos por Vicente. Plínio pro
voca Violeta e ela confessa que sua família já sabia sobre o

disfarce de Vitor. Diva dizque se Eduardo a estiver enganan
do, passará o endereço de Norberto a Magno. Dóris reprova
o comportamento da irmã. Gabriela reclama ao ver Mirela.
Vice�te repreende a filha e Mirela pede que ele tenha paci
ência. Com a ajuda de Diva, Cremilda arma um sequestro. A
trambiqueira convoca Zé Maria para o plano, mas Dóris tenta
impedi-los. Duílio pressiona Violeta para saber a identidade
de Marcelona. Luiza diz que não está interessada em Pedro

Henrique e Marlene fica revoltada. Isabel sofre por não contar

para Eduardo sobre a ligação de Norberto, deixando o namo

rado ressabiado com seu comportamento. André pressiona
Luiza a assumir o romance, mas ela teme a mudança.

"

� O resumo dos capítulc;s é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Jackson tinha implante
para combatervício

Michael Jackson, que tinha um sério pro
blema com drogas controladas, até falecer, em
2009, vítima de uma dose letal do anestésico

hospitalar Propofol, tinha um implante secre

to para impedí-lo de sentir prazer ao consumir

opiáceos. O pop star colocou o implante em

2003 para ajudá-lo a combater o vício em me

dicamentos, que acabaram por matá-lo. O im

plante liberava pequenas quantidades de Nar

can, medicamento usado para tratar víciados
emmorfina e heroína.

Tyson deixou'drogas
ao virar vegetariano

o campeão dos pesos pesados, Mike Ty
son, passou muitos anos atormentado pelo
vício em álcool e drogas, que lhe renderam
uma grande instabilidade emocional. Tyson
conta que transformou sua vida em 2009,

quando passou a se alimentar com um dieta
baseada em legumes e verduras. Graças aos
novos hábitos, ele venceu o vício em drogas
e garante ter se tornado um pai e ummarido
melhores. "Eu perdi peso, me livrei de mais
de cem quilos. Queria mudar a minha vida,
fazer algo diferente", relembra. Tyson é ca
sado com Lakiha "Kiki" Spicer, de 35 anos.

r

do numa dasminhas filhas, vou aprovar o namoro, mas não aprovo
essas coisas de só ficar.. ", diz a bióloga, que é interrompida pelo pes
cador, que aproveita a chance para mostrar que suas intenções são
outras. "Eu quero namorar, sim, mas não é com nenhuma de suas

filhas. Eu quero namorar você!", declara, beijando-a com paixão. '

Estarcheio de vida é respirar
profundamente_.mover-se livremente

e sentir com intensidade. AlexandetLowen

: '20/3 a 19/4 - Fogo
Não tenha receio das mudanças

que acenam em sua direção, pois,
elas serão favoráveis. Não deixe o

amor em segundo plano no decor
rer do dia. Q momento é dos mais .

indicados para mostrar a generosi
dade do seu coração: você pode sur
preender! Cor: azul-claro,

formações como uma nova oportu
nidade em sua vida. Cor: verde.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

Você terá necessidade de si
lêncio e recolhimento.

-

perca a

oportunidade de fazer", autocrí

'tica, nem de ficar mais consêiente
.,

dos seus limites. O pesejo de ficar só
pode aumentar, niàs um romance

I1�O �tit descartad��c;o.F' peg� �

Câncer
I 21/6a21/7-Água

Bom astral para se chegar a um
ponto consensual com seus clientes,
colegas e familiares. As parcerias e

associações de uma forma geral es
tão protegidas. No amor, não é hora
dê ficar só, mas de aprofundar o re
lacionamento com a pessoa amada.
Cor: tons claros.

,

I
22/7 a 22/8 - Fogo

'

. Mudanças no campo profis
sional podem favorecer esta sexta

feira. É hora de canalizar as suas

energias no trabalho e lutarpor suas

ambições: aja com praticidadé. Ê
possível que a sua vida sentimental

fique em um segundo plano hoje.
Cor: azul-escuro.

Virgem
, 23/8 a 22/9 - Terra

Bom dia para expressar as suas

crenças, ideais e filosofias de forma
'concreta. Não tenha medo de exer
citar a sua solidariedade. Profissio

nalmente, o seu lado criativo está
mais apurado: viva intensamente
as suas emoções ao lado da pessoa '

amada. Cor: creme.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

As transformações na sua vida
cotidiana, doméstica e familiar só
trarão beneficios. Terá sucesso

para lidar com questões ligadas a

herança, pensão e tudo que seja
seu por direito. No campo senti

mental, há chances de retomarum
laço rompido. Cor: creme. 1

I

Escorpião
23/10a21/11 -Água

Você estará captando melhor
o deseJ� dos outros e isso torna

o momento muito propício para .

conversas esclarecedoras! Sua

vida amorosa estábem-amparada.
Há boas chances de receber uma

declaração de amor no decorrer
desta sexta-feira! Cor: vermelho.

Sagjtário
22/11 a21/12-Fogo

Tudo o que você conseguir
nesta sexta-feira será como seu es

forço e sua dedicação pessoal. É o

momento certo de valorizar o seu

trabalho. O desejo de segurança
vai prevalecer na vida a dois, por
isso as relações estáveis terão a sua
preferência. Cor: verde.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

A Lua transita pelo seu "paraí
so astral" trazendo à tona a chance
de se dedicar a uma tarefa praze
rosa. Quanto maior o seu envolvi
mento no trabalho, melhores se

rão os resultados.A paixão vai dar
o tempero que faltava à sua vida
afetiva. Cor: tons escuros,

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Convém se recolher um pouco
mais. A fase é ideal para fazer um
retiro ou meditação. Aproveite o

astral para fazer uma autocrítica
e ver o que precisa corrigir em seu

comportamento. No campo afeti-
'

vo, é tempo de retomarumvínculo

rompido. Cor: amarelo.

'I

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

O seu crescimento vai estar
vinculado às alianças e associações
que fizer. O dia de hoje favorece
a tomada de decisões e as provi
dências práticas qUE; favoreçam 0-

trabalho de rotina. Na vida a dois,
o astral é de grande sintonia e pro
fundidade. Cor: marrom.
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Pagamentos
aos professores

Em 1928, a Administração Municipal pu
blicava os pagamentos realizados pelo mu

nicípio em'março. Dentre eles, são listados

pagamentos para prestação de serviços de

conservação de estradas, boeiros e pontes,
viagens, aquisição de madeira, salários de
funcionários da Prefeitura, aluguel de esco

las, remédios na farmácia etc.

Entre os funcionários, temos os professo
res: José Correa de Miranda, Giardini Luiz
Lenzi e Quiliano Martins. Também são qui
tadas subvenções para as escolas de Rio da
Luz Vitória, Ribeirão Grande da Luz e Colé
gio São Luiz.

o trabalho nas malharias contava
também com mão 'de obra feminina, hoje
preponderante nas empresas têxteis da região

A vocação para
a indústria têxtil

Em 1937, teve início a primeira empre
sa têxtil de Jaraguá, a Malharia Marquardt,
identificando neste ramd uma tendência a ser
seguida nas décadas posteriores. Nesta fase,
e por algumas décadas, o esforço humano

para produzir as peças de tecidos era grande.
Omaquinário era precário, mas com o passar
dos anos a tecnologia trouxe algumas modi
ficações que se efetivaram em ampliação da

produção,melhoria na qualidade do produto
e rapidez na confecção.

Herton Schünemarm

eutsche 1:CKe_
Ein Vorteil dabei sind die echten
Freundschaften.

Studeií"ten als Hauswâch
ter. Das passt ja gut. Wenn alte

Fabriken, Krankenhâuser oder
Schulen leer stehen, haben die
Besitzer Angst, dass Râuber oder
Einbrecher Probleme bringen.
Seit 2010 kõnnen sich Studie
rende daher als Hauswãchter be
werben. Die Studenten müssen

aber dafür Schâden melden und
Fremde femhalten. Und es gibt
auch strenge Regeln dabei: Keine
Haustiere, keine Zigaretten und
keine groBe Partys.

Egal wo mm einen SchlafpIatz
findet. Sache ist ein Zuhause ha
ben, sei esmit Studierende aus an
deren Lândern, mit freundlichen
alten Menschen oder allein. Jeder
wohnt letztendlich im eigenen Stil
mit einem Dach über dem Kopf.

e hertons@gmail.com a twitter.com/hertonls

mer zu haben ist rar, meist wohnt
man zu dritt oder viert zusammen.

Richtig billig ist es auch nicht, be
sonders inMünchen oder in Kôln,

In Deutschland sind Wohn
container schon lange eine Blei
be für Studierende, nâmlich seit
den Soen Jahren. Sie waren

zuerst nur als Notquartier und
Übergangslõsung gedacht. In
München kommen die Container

sogar wieder in Frage.
Die Mehr-Generationen-WG

ist ebenso eine Altemative. Stu
denten untervermieteri bei Rent
nem ein Zimmer. Der Deal ist
einfach: SÍe bekommen ein Zim

mer, dafür helfen sie in Haus und
Garten, gehen eínkaufen oder spü
len das Geschirr. Es gibt sogar seit
1992 "Wohnen für Hilfe"-Büros

bundesweit, die die Studierende
und Senioren zusammenbringen.

Ein Dach über dem I{opf

Resumo em português
É início de semestre de verão nas universidades

alemãs e a corridapor um teto esquenta a cabeça dos

estudantes, uma vez que nem sempre
é

facilmorar
numa casa estudantil. Cidades como Colônia eMunique
são, inclusive, earaspara bolsos estudantis e dificultam
ainda mais achar um quarto.Mas há outras opções
curiosas e atraentes que satisfazem o desejo dos
estudantes demorar bem ou independentemente.

Die Tierliebe der Deutschen
Manchmal gehen die Deuts

che mit ihrem Hund besser um
als mit ihren Nachbarn. Das ist,
was sie sagen. Der Kõnig von

Preufíen, Friedrich der GroBe,
sagte schon: "Je mehr ich die
Menschen kennen leme, mehr
verstehe ich meinen Hund ..

"

Tatsache ist, dass der Deuts
che eine besondere Liebe für
sein Haustier hat. Über 80% der

Deutschen sagen, sie sind .sehr
tierlieb". Und die Katzen sind
die Nummer eins in der natio
nalen Prâferenz, Auííerdem sind

Hunde, Meerschweinchen, Ka

narienvõgel und WelIensittiche
sehr beliebt, und wenn .es geht,
halten Deutsche geme Ponys
und pferde.

Deutsche verbringen jâhrlich
ca. 4 Milliarden Euro mit ihren

fAlIR 51N'D TIERfREUNDé!

Haustieren. Die Hunde ran

gieren den vierten Platz bei der
Tierliebe. Die Rasse Dachshund
ist eine sehr geliebte Rasse, ei
gentlich ist der "Wackeldackel"
der Spitzenreiter unter der Hun
deliebe. Und typisch ist auch,
dass die Deutsche nicht die

Mõglichkeit verpassen, sie or

dentlich zu erziehen und sie ri- .

chtig zu trainieren.

.....

Resumo em português
"Quanto mais entendo os seres humanos,

mais gosto do meu cachorro", afirmava o

rei da Prússia, Frederico, o Grande. Vocêjá
deve"ter ouvido talmenção. Os alemães têm
um amor incondicionalpelos seus animais de
estimação e gastam 4 bilhõespor ano com eles.
ODachshund é a raça canina preferida, mas

'�' I
cães estão aAenas em quartaposição, atrás dos

��������������m������rn! II giUC!l$.er;zn.�ricy$ e,pDrquiTí.hos da inâie.
.

r
���������C�������,� �=- ��------------------------�------------�--�----j=

"� ;._; .>'.

Es ist Unibeginn in Deutsch
land, und die Studentenheime

platzen aus alIen Nâhten. Lei
der findet man nicht immer am
Schwarzen Brett einen Wohn

platz. Und wenn dann auch nicht
immer sehr günstig. Deshalb
wohnen vieIe Studenten beim
Hotel Mama. Rund 27 Prozent
alIer Studierenden wohnen noch
bei ihren Eltem. Es spart Kosten
und es ist auch komfortabel: sau
bere Wasche und gefül1ter Kühl
schrank sind immer prompt.
Doch das hat seinen Preis: Bei
den EItem ist man immer noch
'das Kind, und die Selbstândig
keit bleibt ein weiter Traum.

EineWG (Wohngemeinschaft)
ist auch eine Option, aber wenige
kommen in einem Studenten
wohnheim unter, nur 12 Prozent
alIer Studierenden. Ein Einzelzim-
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Mutirão visa ordenar
irregulares

• •�

unoveis
NA. lEI Ação
que envolve os

cartórios de todo o

País tem objetivo de

legalizar as áreas

Brasília/Agência Brasil

r-'1om o objetivo de dimi
\...muir o número de imó
veis irregulares no País, o
Instituto de Registro Imo

bitiário do Brasil (Irib) en
viou para os cartórios de

registros de Imóveis uma

orientação para que procu
rem as Prefeituras a fim de
fazer umamobilização para
combater o problema. A lei

11.977/2009 atualizou o

sistema registral brasileiro
no sentido de tirar os imó
veis da informalidade.

Uruguai
Paísaprova

.-

umaogay
Por 71 votos a favor e

21 contra, a Câmara dos

Deputados do Uruguai
aprovou ontem o chama
do "matrimônio igualitá
rio" no País, equiparando
o casamento entre homos
sexuais e heterossexuais.
O texto ainda precisa ser

sancionado pelo presi
dente José Mujica, que se

pronunciou a favor da me
dida. A nova lei determina

que "o matrimônio civil
é a união permanente de
duas pessoas de sexos di
ferentes ou iguais".

Em Jaraguá do Sul,
existem pelo menos 80 lo
teamentos irregulares. O

processo de legalização foi .

iniciado pela Prefeitura.
A nova lei, que também

regulamenta o Programa
Minha Casa, Minha Vida,
trata da regularização fun
diária de assentamentos

urbanos. De acordo com

a regra, é permitida a re

gularização de um terreno

ocupado de forma pacífica
por família de baixa renda

pelo período de, ao menos,
cinco anos. Outras regras,
no entanto, devem ser ve

rificadas. Uma delas é que
o terreno esteja localizado
em uma Zona Especial de
Interesse Social, área desti
nada predominantemente
à moradia de população de
baixa renda.

Saúde

Repelentes
•

mais seguros
Resolução da Agência

Nacional de Vigilância
Sanitária define requisi
tos técnicos para garantir
a segurança .e a eficácia
de repelentes de insetos.
A ideia é que os produtos
tenham rótulos mais cla
ros para o consumidor.

"

Uma das definições trata
dos rótulos de repelentes
que contêm um ingre
diente conhecido como

Deet. Nesses casos, o pro
duto deve trazer um alerta

específico para o uso em

crianças.

Regularizar um imóvel
traz benefícios para o mu

nicípio e também para o

próprio ocupante do ter

reno. O morador do local
não podia fazer melhorias.
na casa porque não tinha
como pegar um financia
mento. Para ter o finan
ciamento tem que ter a

comprovação de proprie
dade.

O papel dos cartórios

depende, no entanto, do

esforço de cada Prefeitura.
É dever dela convencer os

ocupantes de áreas irregu
lares a mudar a situação
do terreno onde moram. A

Prefeitura, ao ser procura
da pelo ocupante de área ir
regular, deve fazer um auto

de demarcação do local. O
cartório começa a trabalhar

após ter esse documento.

Dengue
Idosos têm

• •

mais risco

Ministério da Saúde re
vela que os idosos apresen
tam 12 vezes mais risco de
morrer por dengue do que
os brasileiros das demais
faixas etárias. De acordo
com o levantamento, pes
soas com mais de 60 anos

representam 42% do total
de óbitos em decorrência
da doença registrado nos

primeiros três meses des
te ano. Segundo a pasta,
a maior vulnerabilidade
entre idosos pode estar re

lacionada às doenças crôni
cas como diabetes.

LÚCIOSASSI

JARAGUÁ Loteamento
Souza deverá passar por
regularização imobiliária

Comunicação
Anatelquer
mais clareza

A Agência Nacional de

Telecomunicações (Ana
tel) tem o objetivo de
unificar as regras de te

lefonias móvel e fixa, da
TV por assinatura e da
internet de banda larga
fixa - para facilitar a com

preensão do público. De
acordo com a proposta, as
reclamações dos usuários
deverão ser resolvidas no

prazo máximo de cinco
dias úteis, a partir do rece
bimento. O cliente ainda

poderá ter!acesso ao seu

histórico de demandas.

Tabelionato Griesbach
Notas e-Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL· ES'lADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: RuaCeI.Procópio Gomes deOliveira, 380
Centro ·89251·201- JARAGUADO SUL-SC· Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

EDITALDE lNI1MAÇÃO DEPRorESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Nonnas da CGl !Se, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 243463/2013 Sacado: COM. DE MAT. DE CONSTRU·
CAO JC Endereço: RUA MANOEL FRANCISCODACOS).l\ 1200· Ia
raguá do SlU·SC· CEP: 89257·000 Cedente: DIFUSO DlSTR PARAFU·
SOS EWALD LTDA Sacador: - Espécie: DMI· N° TItulo: 504911HI
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 48,23 - Data para pagamento:
17/04/2013· Valortotal a pagarR$129,20 Descrição dosvalores: Valor
do titulo: R$ 48,23 . Juros; R$ 0,16 Emolumentos: R$12,25· Publica
ção edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 • Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 243412/2013 Sacado: 10SEANE DE MEDErnOS En·

dereço: RUAADOLFOTRlBESS350· Jaraguá do SuI·SC· CEP: 89256·
690 Cedente: BVFlNANCEIRA S/A CH Sacador.- Espécie: CBI·W
TItulo: 131038751 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.184,42
• Data para pagamento: 17/04/2013· Valor total a pagar R$2.876,13
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.184,42 . Juros: R$ 610,90
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$
24,50 . Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 243504/2013 Sacado: SALAGADULA FESTI\S E DE·
CORACOES lIDA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 589
.. jaraguã do SuI·SC • CEP: 89256·100 Cedente: RlNCAO FABRICA
DE RfEFATOS DE MADEIRA ElRELI.EP Sacador. . Espécie: DMI·
N° Titulo: 3707/E07 • Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.552,76
- Data para pagamento: 17/04/20]3. Valor total a pagar R$I.630,94
Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 1.552,76 . Juros: R$ 3,62
Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$
24,50 . Diligência:R$ 14,71Apontamento: 243525/2013 Sacado: LAFAYETE DECORACOES��

LTDA ME Endereço: RUA BERNARDO DORNllUSCH ii89 SL 2· la
raguá do SuI·SC . CEP: 89256·100 Cedente: FOCO DECORACOES
ITDA Sacador- Espécie:DMI·N'Titulo: 84oo/E02·Motivo: falta de
pagamento Valor; R$ 2.285,10 . Data para pagamento: 17/04/2013·
Valor total a pagarR$2.363,46 Descrição dos valores: Vãior do título:
R$ 2.285,10· Juros: R$ 3,80 Emolumentos: R$12,25· Publicação edi
tal: R$ 23,10 COndução: R$24,50· Diligência: R$I4,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no

jornal "OCOrreio do Povo", na data de 12/04/2013. Iaraguá do Sul
(SQ,12deabrilde2013.

MéY10el Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 4

CONTRATA-SE ESTUDANTE,
TÉCNICO OU ARQUITETO

para trabalhar na área de arquitetura
com experiência em auto cad e

detalhamentos de interiores em geral.
Interessados contatar

Fone. 3055-0023
1

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2013 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 56/2013·PMS· TIPO: MENOR

PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa para levantamento topográfico e

batimétrico; Sondagem a percussão e Sondagem rotativa da Ponte
Trindade localizada na Rua Marechal Castelo Branco, bairro Braci-

.

nho interligando os municípios de Schroeder e Jaraguá do Sul, con
forme ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA e ANEXO X- Memorial

descritivo, deste instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 29 de abril de
2013 às 14h.
Abertura do Processo: 29 de abril de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obti
das no site do Município de Schroeder '(www.schroeder.sc.qov.br)
ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 7h30
às 12h e das 13h30 às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-

mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
.

,

Schroeder, 12 de abril de 2013.
Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

EDITAL

DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiú

va, n? 2245, centro, Florianópolis, CEP. 88.015-530 - fone (48) 3224-1521/
(48) 9135-7414 FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário designado pelo credor exeqüente Empresa Gestora de Ativos
- EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Decreto-Lei nO 70, de 21.11.66, e
regulamentação complementar), em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, que
será realizado no dia 12/04/2013 ás 12:30 hrs, em frente ao Fórum da
Cidade de Jaraguá do Sul,SC, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço
mínimo indicado, para pagamento de dívida hipotecária em favor da EM

PRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

APARTAMENTO n° 302 do bloco 07 e vaga de Garagem n° 06 do Condo
mínio Residencial da Amizade, situado á Rua 383 nO 220, Amizade, Jara
guá do Sul,SC com área total de 87,36m2 e 14,53m2, respectivamente,
conforme descrito na matrícula nO 23.443 e 23.444, respectivamente, do
Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul,SC, financiado a IRMA MARIA

SALVADOR, brasileira, maior, professora, C.1. nO. 8/R-633.396-SSI/SC,
CPF n", 195.070.979-53, residente em Jaraguá do Sul,SC, conforme
consta no contrato habitacional nO 304170000006 financiado pela CAIXA
em 06/08/1990. Solicitação de Execução de Dlvida SED nO 0176/2012 - O

lanço mínimo para venda será R$ 190.200,67, mais atualização monetá
ria até o dia deste Primeiro Público Leilão.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indica-

dos, bem como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
/

- A(s) vendais) será(ão) feita(s) mediante pagamento á vista, podendo
o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do pre
ço da arrematação, além da comissão correspondente ao leiloeiro, e o

saldo restante no prazo impreterível de 8 (oito) dias; ou utilizar-se de fi
nanciamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito) e/
ou utilização de recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta de

Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qual
quer agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a obtenção de
maiores informaçôes a respeito da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABI

LITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
-

- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor
e acessórios, ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização até 24

horas antes da realização da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do

imóvel; como por exemplo, IPTUITLP, condomínios, dentre outras exis
tentes no município, que estejam em atraso, são de responsabilidades
do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de empre
gados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados
sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofer
tando lances no 1 ° e 2° leilões das execuções extrajudiciais.
- Caso 'O imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o

responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal
nO 7433/85 e na forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça
deSC.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos inte
ressados informações pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital
de' Primeiro Público Leilão e de Notificação.

de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 28 de Março de 2013.
CÉLIO DE SOUZA

.

Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

Publicações no Jornal O Correio do Povo - 28 de lIÍIarço;09 e 12
de Abril de 2013

)
I

)
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Gripe
Segunda-feira, dia 15, começa a

campanha de vacinação contra a gri
pe nos municípios da região. O foco
são pessoas dos grupos de maior ris

co, mas é um alerta para todos. As

campanhas de vacinação contra gri
pe já provaram a sua relevância.

Pesca
Pescadores de 15 municípios do

litoral Norte foram beneficiados com

•
a entrega de tratores e guinchos, para
retirada de embarcações do mar, e

de veículos para auxiliar colônias e

associações. Os equipamentos foram
cedidos por meio de termo de cessão
de uso, pela Secretaria de Estado da

Agricultura e da Pesca e devem aten

der aproximadamente dez mil pesca
dores. A compra dos tratores e guin
chos foi feita pelo governo do Estado,
com recursos do Fundo de Desenvol
vimento Rural, e somam um investi
mento de cerca de R$ 250mil.

Evangélico
O Colégio Evangélico Jaraguá

inaugurou nessa quinta feira, o
novo espaço edificado em suas

dependências. Com 440m2, a

nova aréa será destinada a salas
de apoio pedagógico aos alunos.

Lourival Karsten

ERC
Vale dos Encaritos
A região do Vale dos Encantos está pre
l"\.sente no Global Meetings Manage
ment, que ocorre em Blumenau até este

sábado, dia 13, com objetivo de incre
mentar a captação de eventos. Trata-se de
um encontro latino-americano que busca

gerar conhecimento, network e monito
ramento das sistemáticas de captação e

gestão de eventos internacionais; além do
fortalecimento do setor com benefícios
sociais e econômicos para as regiões onde
os Conventions & Visitors Bureau atuam,
principalmente por meio de novas oportu
nidades no mercado de congressos inter
nacionais. Nossa região está abrindo novas

portas para a captação de eventos.

Ampliação
As obras de expansão do Jaraguá do Sul Park Shopping chegaram à fase de fundação.

Essa semana, foram despejados os primeiros metros cúbicos de concreto no novo prédio.
A construção iniciou em janeiro deste ano e tem previsão de término para outubro de

2014. Após este período, o Jaraguá do Sul Park Shopping passará dos atuais 12milmetros

quadros de área bruta locável para 26.371metros quadrados. Com isso, o empreendimento
terá 16910jas e quiosques. O investimento total é R$ 80 milhões.

omapa da tecnologia
e inovação
Os institutos de inovação a serem im

plantados em SantaCatarina serão nas
áreas de Laser (previsto para São José)
e de Sistemas Embarcados (Florianó
polis). Os Institutos de Tecnologia são
nas áreas metalmecânica (Joinville), de
alimentos (Chapecó), eletroeletrônica
(Jaraguá do Sul), automação e tecno

logia da informação e da comunica-

ção (Florianópolis), logística (Itajaí),
materiais (Criciúma) e design têxtil e do
vestuário e ambiental (Blumenau).

se Gourmet 2013

_

No próximo dia 16, acontece no Sen
ca Bistrô, o lançamento da terceira edi

ção deste evento, que acontece de 17 a

20 de julho, no Parque Vila Germânica,
em Blumenau. Na programação da SC
Gourmet já estão confirmados chefs re
nomados nacional e internacionalmen
te. Thomas Troisgros e Heiko Grabolle
farão apresentações em aulas show so

bre diferentes temas, no "Espaço Se
nac". Além deles, instrutores do próprio
Senacministrarão aulas relacionadas ao
tema do evento deste ano: "Na busca de
uma gastronomia saudável".

SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRil.. DE 2013

íNDICE PERíODO

_ SELlC 7,25% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% 11.ABR11.2013

CUB 1.215,40 - ABRIL.2013
BOVESPA -1,40% 11.ABR11.2013

NASDAQ +0,09% 11.ABR11.2013

AÇÕES PETR4 17,99 -2,60%
VALES 32,40 -2,56%
BVMF3 13,61 -2,09%

POUPANÇA 0,4134, 12.ABR11.2013

COMMODITIES

jPETRÓlEO - BRENT -1,11% US$104,790
OURO 0,00% US$ 1561,580

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 1,9715 1,9730 -0,13%
DÓLAR TUR. 1,8.900 2,0300 -0,98%
EURO 2,5844 2,5859 +0,20%
LIBRA 3,0357 3,0368 +0,33%

Estágio 2013
Estão abertas as inscrições de

candidatos externos para o Progra
ma de Estágio Weg. São vagas para
áreas de engenharia, administrativa
e técnica. Os interessados em esta

giar na empresa têm até o dia 31 de
maio para se inscrever para áreas de

Engenharia e Técnicas. Para as áreas

administrativas, as inscrições ficam
abertas durante o ano todo. O cadas
tro é através do site http://www.weg.
netjbrjContatojTrabalhe-Conosco

Talentos
De forma muito estratégi

ca, a Boeing está estruturan

do um centro de pesquisa em

São José dos Campos. Desta
forma, terá a oportunidade de

contratar especialistasbrasilei
ros, reconhecidamente talen

tosos, sem o risco da expatria
ção. Como os pesquisadores
estão o tempo todo em comu

nicação através da rede, não é
muito relevante o local onde
ele está instalado, bastando ter
à disposição os equipamentos
necessários. Enquanto o Bra
sil patina no desenvolvimento
de tecnologia, muitos talentos
estão trabalhando no exterior,
principalmente nos EUA

Temos vári�s op�es de p�eote:
SKI'SANTlAGO. 5 noites de hospedagem • Traslados. 4-passeios dedta inteiro a Valle Nevado, !'hnilo e EI Colorado

• Assistência .viagem. E.IItrada R$ 396 + 4x231 I a vista R$1.320.au USS 617
VAlI.E NEVADOSUPER,ECONêMICO' 5 noites de hospedagem • Traslados. 110ur a vinícola. 3 passeios de dia inteiro

iiValfe Nevado c?m meios de e'eva�ão, bastões, skis, botas e aulas ooltitivas e-.Assistência viagem
1 • Entr"da R$ 851 + 4x 497 I ii vista R$ 2.838 ou US$ 1.32&

SKI Z VAKÊS (EI Coloradq, Valle Nevadol. 4 noites de hospedagem. Traslades • city tour
• 4 passeios de dia inteiro ii EI Coforado e Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skís, patas e aulas C{)(eti!1as

• Assistf!nçiaviagem. Entrada RS 582 + 11$ 339 I ii vista R$l,939 'ou tJSS 906
SKI EJV! PORT1UOo. 1 noites de hospedagem. Traslados", 1 city tour.> l.álmoço • 1 passeia de-dla.ínteiro ii

Portillo COm meíos de elevação, bastões, skí?, botas e-aulas coletivas' Assístênda viagem
• Entrada R$ ,40 + 4x R$ 2631 � vista RS-l.500 QU tJS$ 701
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A alimentação continua
cara para o consumidor
CUSTO MAIOR De

acordo com o IPCA, os

preços dos alimentos

subiram, em média,
1,14% no mês passado

Brasília/Agência Brasil

A desoneração de produtos da
..l"\cesta básica não foi suficiente
para evitar o aumento de preços
dos alimentos emmarço, segundo
dados do Índice Nacional de Pre

ços ao Consumidor Amplo (IPCA),
divulgados ontem pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE). De acordo com o IPCA, os
preços dos alimentos subiram, em
média, 1,14% no mês passado.

Segundo a coordenadora de
Índices de Preços do IBGE, Eulina

-.

GASTOS Desoneração da produtos da cesta básica não foi suficiente para evitar o aumento

Nunes dos Santos, ainda não é

possível avaliar, com clareza, o

impacto da medida na taxa de

inflação. Mas ela acredita que,
apesar de não ter impedido o au-

menta de preços, a desoneração (1,45%). Entre os alimentos

pode ter contribuído para a dimi- que tiveram maior aumento de

nuição do ritmo de crescimento preço em março estão a cebo
da inflação, já que em fevereiro la (21,43%), o açaí (18,31%) e o

a alta de preços havia sido maior feijão-carioca (9,08%) .

•

Mutirão de cirurgias eletivas.

Em Guaramirim, saúde é prioridade. Com o mutirão de

cirurgias eletivas foram realizados procedimentos em
<,

diversas especialidades: ginecologia, urologia,

otorrinolaringologia, ortopedia, oftalmologia, varizes e

pequenas cirurgias.

É aRfI'�SC'NMndO

esfarç-os11_ $adde do�

Estado

se faz operação
contra sonegação

A Secretaria de Estado da
Fazenda (SEF) iniciou esta se

mana a operação Malha Cartão

4, com o objetivo de verificar
as vendas do varejo feitas com

cartão de crédito e débito sem

a emissão de cupom fiscal. Se
rão fiscalizadas 179 empresas

que juntas sonegaram mais de
-'R$ 5 �ilhões em ICMS aos co

fres públicos de Santa Catarina.
Pela primeira vez, a operação
inclui varejistas que atuam no

comércio eletrônico.
As empresas foram selecio

nadas após o cruzamento de
dados obtidos junto às admi
nistradoras de cartão de débito
e crédito com as informações
prestadas

. mensalmente pelas
próprias empresas à Fazenda.
O faturamento das 179 empre
sas com as vendas por meio de
cartão chega a quase R$ 30 mi
lhões. Caso não seja regulariza
do dentro do prazo, o imposto
sonegado terá 100% de multa. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP20
www.ocponline.com.br SEGURANÇA SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2013

Morte poucos dias
antes do aniversário
LAMENTO

Motociclista, de 35

anos, colidiu com

um caminhão no

Bairro Santa Luzia

Débora Remor

LÚCIOSASSI

TIle trabalhava como ca

Lminhoneiro, mas foi

pilotando uma motocicleta

que perdeu a vida. Ama
rildo Cavalieri, de 35 anos, .

voltava para casa, no Bairro
Santa Luzia, em Jaraguá do
Sul, quando bateu na lateral
de um caminhão que se

guia em direção ao Centro
e morreu na hora, por volta
das 17h de ontem, na Rodo- . TRÂNSITO Este foi o segundo acidente fatal em menos de uma semana na região'
viaWaldemar Gumz, próxi
mo ao frigorífico Tomelin.

O motorista do cami
nhão de 45 anos contou que
omotociclista vinha em alta

. velocidade e não conseguiu
evitar a colisão. "Eu só vi o

vulto, ele vinha no meio da

pista, 'comendo a faixa', ten
tei tirar o caminhão, mas na
curva não teve como sair",

. contou. A vítima bateu na

carroceria e na roda esquer
da traseira, rodopiou no

asfalto e parou no acosta

mento. A moto, com placas
de Schroeder, ficou com a

frente retorcida.
Os Bombeiros Volun

tários e o Samu estiveram
no local, porém não havia

Corupá
Cresce furto de grãos daALL

Um homem, de 67 anos,
foi flagrado furtando soja
de um vagão estacionado
na estação ferroviária, no

Centro de Corupá, na tarde
de quarta-feira, É a terceira
ocorrência de furto de grãos
registrada este ano pela Polí
ciaMilitar.AAmérica Latina

Logística (ALL), concessio
nária da ferrovia e operadora
de transportes, não divulgou
os valores dos prejuízos, ale
gando que toda carga é segu
rada, e diz que uma empresa
terceirizada responde pelas
ações de segurança contra

furtos e vandalismo.
De acordo com a asses

soria de imprensa daAIl.., a
empresa terceirizada inten
sifica ações nos perímetros
urbanos, monitõrando ações
de vandalismo e seguran-

.,.

socorro para o motociclis

ta, que faria aniversário
na próxima sexta-feira, dia
19. A Polícia Militar isolou
a área e o Instituto Geral
de Perícias esteve no local

para coletar informações.
Até o fechamento desta

edição o local do velório
ainda não estava definido.

Cavaliere é o segundo
motociclista vítima de aci
dente de trânsito na região
em menos de uma semana.

No sábado passado, dia 6,
Márcio dos Santos de 24
anos morreu ao bater na

lateral de um caminhão, na
BR-280, em Guaramirim,
próximo aWeg tintas.

Prejuízo
,

Loja arrombada em Jaraguá
ça. Foi a equipe de Corupá Uma loja demateriais de
quem deteve o ladrão e acio-' construção foi arrombada
nau a PolíciaMilitar, que en- na madrugada de ontem, na
caminhou o caso a Delegacia Avenida Prefeito Waldemar
de Polícia. O homem usou Grubba, na Vila Lalau, em
uma barra de ferro para ar- Jaraguá do Sul. Os ladrões

rombar o vagão de cargas e levaram seis chuveiros, dez
já havia separado três sacas, torneiras, doze fechaduras

com cerca de cem quilos de de porta, 20 tomadas, 20 in
soja. O suspeito foi liberado terruptores, 20 cadeados, 15
depois de prestàr depoimen-

. to e vai responder a um in

quérito policial. Segundo o

responsável pela Delegacia,
Maurício Francisco, o nú
mero de casos temaumenta

do nos últimos anos. "Como
a empresa permite a entra
da de pessoas para fazer a

limpeza dos vagões, muito
moradores se aproveitam
para entrar no local e furtar
vagões que ainda estão car

regados", justificou.

pincéis, uma lata de espuma
expansiva e um pulverizador
manual. O proprietário da .

loja percebeu o furto quando
chegou para trabalhar, por
volta' das 7h, e viu a porta
lateral danificada. O estabe
lecimento não divulgou o va
lor do prejuízo e os suspeitos
não foram localizados.

Tráfico

Suspeito é levado ao presídio
Foi encaminhado ao Pre

sídio de Jaraguá do Sul o ho
mem de 23 anos suspeito de
tráfico de drogas, preso na

noite de quarta-feira, numa
residência da RuaMajor Jú
lio Ferreira, na Vila Lalau,
em Jaraguá do Sul. Com ele,
a Polícia Militar apreendeu

18 gramas de crack, oito gra
mas de maconha e R$ 830
em cédulas de buxo valor.
Outros três homens, usuá
rios de drogas, também fo
ram detidose liberados em

seguida, pois se comprome
teram a comparecer perante
Q Juizado Especial Criminal .

Segurança escolar

Proposta é aprovada
A Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul

aprovou, na noite de on

tem, a indicação contendo
a minuta de projeto de pa
dronização do modelo de
segurança nas áreas pró
ximas às escolas públicas,
estaduais e da rede privada
do município. A minuta,
de iniciativa da vereadora
Natália Petry (PMDB) e as
sinada pelos 11 parlamen
tares, será encaminhada à
Prefeitura para que o Exe
cutivo regulamente o texto

em projeto de lei, já que os

vereadores não podem re

digir projetos que versem

sobre despesas.
De acordo com Natá

lia, o objetivo da proposta
é padronizar a segurança
escolar tendo como base as

solicitações feitas pelas es

colas. Os pedidos que viram
indicações dos vereadores
são semelhantes. Eles soli
citam a implantação de fai
xas elevadas de pedestres,
lombadas eletrônicas, mais
iluminação, sinalização,
limpeza de terrenos no en

torno e mais policiamento,
principalmente nas escolas
com horário noturno.

"A ideia é juntar todas
essas solicitações e criar um

modelo padrão de seguran
ça. Da forma como aconte

ce hoje, as indicações vêm
isoladas, aí algumas escolas
são atendidas e outras não.
A ideia é contemplar todas
elas", disse Natália.

A mesma proposta de
minuta já havia sido apre
sentada pela vereadora na

gestão passada, porém não
foi acatada pelo governo.
Nesta nova versão, o texto
contou com a sugestão dos
demais vereadores, resul
tando na inclusão de pe
dido de câmeras de vídeo
nas escolas.

Para a diretora da Esco- .

la Municipal Ribeirão Ca

valo, Márcia Bobrowicz, a

proposta é importante e vai
de encontro com as reivin

dicações da classe, que já
vem pedindo há tempo por
melhorias na segurança.
"Mesmo a gente fazendo

parte do Conseg (Conselho
de Segurança), acaba sendo
uma coisa mais individual",
disse. Especificamente na

escola de Márcia, a sinali

zação é o maior problema.
A rua recebeu asfaltamen
to.mas ainda espera pelas
pinturas. "Não tem faixa de

pedestre nem qualquer tipo
de lombada", informou.

PADRÃO Iniciativa visa padronizar a segurança
escolar em todas as unidades de Jaraguá do Sul

Ação é viável, afirmaprefeito
Segundo oprefeito de Ja

raguá do Sul, Dieter Janssen
(PP), a proposta da minuta
de projeto é viável e está de
acordo com os interesses do

Executivo em dar mais se

gurançanão só aos alunos e

professores, mas também às
famílias. Contudo, segundo
explicou, o principal entra
ve será a questão financeira.
"Temos que colocar a ques

. tão da segurança nas escolas

como meta, e aí buscamos
recursos e economizamos

para conseguir alcançá-las",
disse o prefeito.

Em relação à questão do
policiamento, que é de com
petência do Estado, Die
ter disse que já existe uma

pressão sendo feita junto ao

governo estadual para um

reforço no efetivo militar e

para a instalação de mais
.

câmeras de seguranças .
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CSM- conta com o apoio
em massa da torcida
FATOR ARENA Apoiada na força de seu torcedor, equipe jaraguaense
quer fazer dos jogos em casa novamente seu diferencial na Liga Futsal

Faltando quatro dias para
a estreia na Liga Futsal, a

CSM continua ajustando os últi
mos detalhes antes da bola rolar.

Logo no primeiro jogo, a equipe
jaraguaense já terá a missão de

superar a Krona, de Joinville, no
clássico catarinense. O duelo é

difícil, mas para sairem vence

dores, os jogadores contam com

o apoio do torcedor.
Na análise do ala Dian, o fa-

tor casa será fundamental para
as pretensões da equipe neste

início de temporada. "Jogar na
Arena é um diferencial ao nosso

favor e precisamos saber explo
rar. O apoio da torcida tem tudo

para deixar a equipe animada e

fortalecida dentro das quadras
para encarar qualquer adversá
rio", destacou.

Seguindo a mesma linha de

raciocínio, o pivô Hugo acredita

em uma grande dificuldade de
vido à qualidade dos oponentes.
Mas frisou que uma vitória na

estreia pode desencadear um

sequência de bons resultados.

"Todos se reforçaram, devido a

isso acredito em uma Ligamuito
equilibrada. Cada jogo será uma
batalha e uma vitória diante da
Krona nos motivará para uma

boa arrancada na competição",
argumentou.

No lado adversário, a Krona
segue com apenas uma dúvida.
Tentando se recuperar de fra

tura na mão, o pivô Deives tem

participação incerta.
A Liga Futsal 2013 contará

com a participação de '19 equi
pes, que disputarão em turno

único a primeira fase. Poste

riormente, os 16 melhores con

firmam vaga na segunda fase,
onde serão divididos em quatro
grupos, com quatro times. Os

dois melhores estarão garantido
nas quartas de final, onde inicia
o "mata-mata".

COLETIVO Ontem, a CSM realizou uma movimentação na Arena Jaraguá, visando ajustar detalhes e se ambientar com o piso

Sport Chih Jaraguá
Leão do Vale procura profissional para a áreamarketing

Buscando cada vez mais se

profissionalizar, o Sport Club Ja

raguá está focado na contratação
de um profissional especializado
na área de publicidade e marke

ting. Segundo a diretoria do clube,

os pré-requisitos necessários para gmail.com. Posteriormente, caso

exercer a função no clube são pró- haja a apreciação do profissional,
atividade e residência em Jaraguá os dirigentes entrarão em contato

do Sul. Os interessados ao cargo _para agendar uma entrevista com

disponível deverão encaminhar local e horário a ser definido. Aju
email para sportclubjaragua@ dando o Juventus, o Leão do Vale

está também se preparando para
a disputa Divisão de Acesso do

Catarinense, almejando o título
da competição e o acesso a Segun
dona. A estreia do Jaraguá ainda

segue sem data definida.

PROVA Se não sofrer gols nos
dois próxímos jogos, Tricolor
se garante na elite em 2014

Juventus

Amatemática
está favorável

A matemática está favorável
ao Juventus. Pelo menos é o que

garante o professor Kmarão, da
Universidade Federal de Santa

Catarina. Segundo o especialista,
o Moleque Travesso possui ape
nas 4% de chances de rebaixa
mento. Por outro lado, o Guarani
é apontado pelos números com a

probabilidade de 96% de confir
mar o retorno a Segundona. Na

,

prática, se não sofrer gols no clás
sico do Norte contra o Joinville,
combinado com empate ou derro
ta do Guarani, o Juventus estará
matematicamente confirmado na

próxima edição da Divisão Princi

pal. Entretanto, este fato ocorreu

apenas na vitória contra o Guara

ni (no turno) e Chapecoense (no
returno). Com 35 gols sofridos, o
Juventus possui a pior defesa do

Estadual, contabilizando média
de 2,18 gols sofridos por jogo. Po
rém, o Moleque Travesso já ano

tou 21 gols na competição e possui
o sextomelhor ataque, commédia
de 1,31 gols por partida. Vale res

saltar que, mesmo perdendo para
o Joinville e o Guarani vencendo
a Chapecoense, o Juventus ainda

dependerá só de si para confirmar
a sua permanência na elite. Nà
última rodada, a equipe de Rafa
el Rocha encara o Figueirense, no
Estádio João Marcatto.
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Badminton Voleibol Ciclismo

Estadual em Nova etapa TourdeSC
Blumenau do circuito

.-

I' na regiao
Neste fim de semana O 7° Circuito' Micro- A mais tradicional com-

acontece a 1a etapa do Cam- regional de Voleibol realiza petição do ciclismo na na-

peonato Catarinense de a terceira, de suas quatro cional passará porGuarami-
Badminton. Será em Blu- etapas neste sábado, em rim e Massaranduba. A 24a

menau, no clube Guarani. Massaranduba. A compe- edição do Tour de Santa
, A competição terá a partici- tição é organizada pelas Catarina terá 14 equipes,

pação de dez atletas de Jara- próprias equipes e envol- entre eles a Seleção do

guá do Sul, sob o comando ve meninas na faixa etária Uruguai. O evento ocorre

técnico do Professor Ma- entre 12 e 14 anos. O evento de 16 a 21 de abril, passan-
zinho Saganski. O objetivo serve como preparação aos do pela região no dia 17, na
da delegação jaraguaense é Jogos Escolares de Santa segunda etapa, entre São
ficar entre as três melhores. Catarina (Jesc). Francisco do Sul e Timbó.

UNIÃO Dirigentes esperam unir forças para pleitear recursos na esfera federal.
[,

Esporte estuda
ações conjuntas

.,-.1

t para a regtao
1

'ii FORÇA .Objetivo dos dirigentes esportivos do Vale é juntar
forças, para que o esporte regional cresça cada vez mais

I

1(
'i

Uma reunião ontem, na
Arena Jaraguá, foi o

primeiro passo para forta
lecer o esporte no Vale do

Itapocu. Representantes
das entidades que coorde
nam a área em Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schroeder
marcaram presença na con

versa, neste primeiro mo

mento informal, que contou
·também com a participação
de São Bento do Sul, na

condição de convidado. Os

municípios de São João do

Itaperiú e Barra Velha fo
ram chamados, mas não

puderam comparecer.
Em pauta, a troca de in

formações e a elaboração de
ações conjuntas, principal
mente no que' diz respeito
ao Ministério do Esporte.
Entre as ideias sugeridas,
estão uma atuação regional
do programa SegundoTem- ,

po, a realização de competi
ções entre os municípios e o

auxílio mútuo na busca de
recursos federais.

"Foi muito importante
essa troca de informações.
As vezes ummunicípio tem
alguma dificuldade que
'já foi resolvida por outro.

Dessa forma, a situação
pode ser equacionada de
uma maneira mais fácil",
analisou Jean Leutprecht,
.presidente da FME de Ja

raguá do Sul e mentor da
ideia. "Temos uma preo
cupação com a inércia em

relação às ações governa
mentais junto aos municí

pios da nossa região e nos

adiantamos, buscando pro
jetos que possam ser de
senvolvidos em conjunto",
acrescentou.

O grupo volta a se en

contrar no dia 8 de maio,
desta vez em Guaramirim.

Tênis

Etapa do Circuito ATJ em andamento
A primeira etapa do Circuito ATJ de programação inicia às 18h, com término

Tênis segue firme. Diversos jogos estão estimado para as 22h. A competição pros
marcados para a noite de hoje, nas quadras segue até a tarde de -domingo, quando se

de saibro do Beira Rio Clube de Campo. A rão conhecidos os campeões da etapa.
-

Futsal

SubI5 masculino joga naArena Jaraguá
Depois da equipe subig,

agora chegou a vez do fut
sal subig masculino de

Jaraguá do Sul estrear no

Campeonato Catarinense.
E será diante do torcedor,
naArena Jaraguá, que Casa
Caipira/Leier/FME fará
sua primeira apresentação.

Hoje os comandados
de Luís Dalprá jogam às

19h30, contra a Tuper, de
São Bento do Sul. Amanhã,
o adversário será a Krona,
de Joinville, às 1Sh. Os jo
gos terão entrada franca.

Neste ano a competi
ção conta com 30 equipes,

agrupadas em chaves. Elas

disputarão seis fases, em

turno e returno, até se co

nhecer o campeão.
O grupo jaraguaense

é formado por 20 atletas
oriundos do projeto 'Futsal
Menor', mantido pelo Co

légio Evangélico.
HENRlQUE PORTO/AVANTE!

REENCONTRO Jaraguá e São Bento voltam a se enfrentar pelo Catarinense Sub15
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JEC lidera o

Catarinense
em público
POR AQUI Em sua volta à elite, Juventus é o sétimo, com
quase mil pagantes por partida realizada no João Marcatto

Agência Avante!

Qcampeonato Catari
nense está cada vez

mais próximo do seu en

cerramento .e já é possível
realizar algumas estatísticas
sobre o torneio. Faltando

apenas dois jogos para o

encerramento da primeira
fase, a competição possui
uma média de 2.90.9 mil

pagantes por jogo, aponta
da como uma das menores

da história. A liderança na

média de público perten
ce novamente ao Joinville,
próximo adversário do Ju

ventus. Com cerca de 6.726
mil torcedores por jogo, na
Arena, o Tricolor está com

uma pequena distância para
o Criciúma. Na segunda co

locação, o Tigre está moti
vado pelo retorno a Série A
e possui 6.612 mil fanáticos
por jogo, no Heriberto Hul
se. Crescendo na reta deci

siva, o Avaí está em terceiro

lugar e conta com o apoio de
4-416 mil pagantes, na Res

sacada. Em queda nos nú

meros, o Figueirense ocupa
a quarta posição com 4.0.10
mil apoiadores por confron
to. Mesmo jogando grande
parte da competição longe
da sua cidade, a Chapeco
ense registra bons números
e está em quinto, somando
2-419 mil torcedores. Entre
os pequenos, o Metropolita-

no lidera na sexta colocação,
totalizando um apoio de

1.474mil, no Sesi. No retor
no a elite, o Juventus não
faz feio e está em sétimo.
Em média, o João Marcatto
recebe 982 torcedores por

partida. Atlético-IB, 9781
Guarani, 874, e Camboriú

581, respectivamente en

cerram o ranking. O maior

público do estadual foi re

gistrado na Ressacada, no

último domingo. O clássi
co entre Avaí e Figueirense
contou com a presença de

10.732 pagantes. Os núme- .

ros apresentados são basea
dos nas súmulas divulgadas
pela Federação Catarinense
de Futebol.

DIVULGAÇÃO

,.

FIDELIDADE Joinville arrasta quase sete mil torcedores aos seus jogos em casa

Interestadual

Copa Sul-Minas deve sair do papel
Após o sucesso da Copa

do Nordeste, no outro lado
do país, a Copa Sul-Minas

começa a ganhar corpo e

entrar em prática na região
sul e sudeste. Articulada

por dirigentes paranaenses,
o intuito da competição é
não interferir nos estadu-

ais. Nos moldes iniciais,
o torneio será composto
pelos quatro melhores no

- ranking da CBF em seus

estados. No entanto, este

será um tema que ganha
repercussão principalmen
te em Santa Catarina. Caso

, .l

esta perspectiva não seja

alterada, o Joinville poderá
perder a vaga para a Cha

pecoense. O contato com as

federações já ocorreram e

se mostraram positivos. No
dia 17 de abril, será realiza
da nova reunião. O objetivo
é oficializar a competição
ai�dt no �ês de maio.

�.- -

BRASIL

França passa Brasil
A Fifa divulgou o novo ranking e o

Brasil segue em queda livre. A equipe
comandada por Luiz Felipe Scolari foi

ultrapassada pela França e está na sua

pior colocação da história, a 19a posi
ção. A surpresa foi a Cróacia, que subiu
cinco posições e ocupa o quarto lugar.
A Espanha segue na liderança, seguida
por Alemanha e Argentina.

Silva festeja
Após a eliminação precoce para o

Barcelona, na Champions, o zagueiro.
Thiago Silva tem um motivo para fes

tejar. Em votação realizada pela Fe

deração Francesa, foi eleito o melhor

jogador do Campeonato Francês, em
março. O fato confirma a boa fase dos
canarinhos no País. Em fevereiro, Lu
cas foi o vencedor do prêmio.

CB
Mundial no Rio
O Rio de Janeiro está se preparando

para o Mundial de Judô de 2013 e com

o objetivo de chamar a atenção. Pelo.
menos é o que garante Paulo Wander

ley, presidente da Confederação Brasi
leira de Judô. "O nosso objetivo é reali
zar o maior e melhor mundial de todos
os tempos", definiu. O evento ocorre

entre 26 de agosto e r? de setembro.

Contra aAlemanha
Após o anúncio da Alemanha como

adversária do Brasil na repescagem da

Copa Davis, os canarinhos demonstra
ram desapontamento com o sorteio. "Es

perávamos ter a chance de jogar em casa,
com apoio da torcida", destacou o capitão
João Zwetsch. A preocupação brasileira
é quanto a presença do alemão Tommy
Haas, um dos melhores do mundo.

Santana valorizado
Revelado na base do Figueirense,

o zagueiro Felipe Santana escreveu o

seu nome na história do tradicional

Borussia Dortmund. Autor do gol he
róico da classificação as semifinais da

Champions, Santana está badalado e

não, teme encontrar o Barcelona. "O
nosso objetivo é vencer, independente
de quem for o adversário", comentou.

Dívidamonstro
.'

Contratada para verificar os débitos
do Flamengo, a empresa Ernst & Young
fez um balanço financeiro com dívidas
estimadas em cerca de R$ 750,7 mi
lhões. Os números são 300% maior do

que o esperado pelo presidente do clube,
Eduardo Bandeira de Mello. Deste valor

apresentado, uma fatia de R$ 184 mi
lhões é destinada a processos judiciais.

I

. Liderança perdida
Sem poder de reação, o San Anto

nio Spurs perdeu para o Washington
Wizards por 96 a 88, fora de casa.

Com isso, a equipe deixou a liderança
da Conferência Oeste na reta final da

primeira fase. O pivô joinvilense Tiago
Splitter atuou por zzmin e teve uma

boa atuação ao colaborar com dez pon
tos, três rebates e quatro assistências.

",
Massa quer feito
No Grande Prêmio da China, Felipe

Massa esta em busca de mais um feito
histórico. Pela primeira vez na carreira,
o brasileiro pode alcançar pela quinta
vez consecutiva o melhor tempo que o

espanhol Fernando Alonso nos treinos

qualificatórios. Desde que estreou na

Fórmula 1, nenhum adversário conse

guiu este feito contra Alonso.
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UM JARAGUAENSE DE CORAÇAO
Loreno Luiz Zatelli Hagedorn

Dano de 1916 viu nascerAugus
to Sylvio Prodhõl, a 16/3, em

Joinville, Se. Recebeu educação
esmerada no Colégio Franciscano
de Blumenau, exercendo a função
de professor de ensino médio em

Joinville e Florianópolis, onde
formou-se em Direito: aparenta
nunca ter exercido a advocacia,
suposição não confirmada. Afrâ
nio Coutinho, na Enciclopédia de
Literatura Brasileira, diz que "Syl
vio Prodhôl é poeta, romancista,
professor universitário, jornalista,
diplomado em Psicologia e doutor -

em Sociologia". Desde cedo se de
dicou às letras e, após 1940, publi
ca trabalhos literários na Revista
Mensal Ilustrada Vida Nova, de
Waldemar Luz, em Joinville.

No Álbum do Centenário de

Joinville, de 1951, Dr. Plácido Go
mes informa: C .. ) "Depois de 1940,
novos colaboradores vieram-se

juntar à lista dos precedentes:
C .. ); Augusto Sylvio Prodhõl ( ...)."
Na manhã de 31 de julho de 1948,
"

...no Clube Atlético Baependi,
participou da inau-guração da

ZYP-9 Rádio Jaraguá, em Jara

guá do Sul, SC, ao lado deAntônio
(Ico) Zimmermann, SeniraMafra,
Edith da Silva, Ruth Braun, José
Castilho Pinto, Senízia Mafra Pin
to, Olívia Wuenderlich, Eugênio
Victor Schmõckel, Otto Mey, C .. )
Aldo Prada, Clotilde Sansão, Mil
ton Stange, etc... O evento contou

com o apoio do elenco artístico da
PRB-2, de Curitiba, PR"C .. ).

Ainda nesse ano passa a cola
borar com o programa Deutsche
Stunde (Hora Alemã), que depois
produz até meados de 1961, quan
do retoma para Joinville e dirige

. o Jornal de Joinville. Em 1964 vai
residir em Florianópolis e leciona,
no Instituto Catarinense de Edu

cação, Psicologia Social, cadeira
da qual é titular. Logo após exerce
funções junto à Assembleia Legis
lativa-SC. Foi articulista e redigiu
crônicas periódicas para jornais
como A Notícia, de Joinville; O

Estado, de Florianópolis e Correio
do Povo, de Jaraguá do Sul. Nesse
último, atual O Correio do Povo,
manteve coluna de crônicas por
mais de 20 anos, sob o pseudôni
mo de Fritz de Itapocu.

I ,.

I

,
\
I

\

\

,.\
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AUGUSTO SILVIO PRODOHL
ARQUNO PESSOAL

Sul com pouco mais de 69 anos.

Possui ainda inédita uma obra, que retrata de forma polê
mica a história de Jaraguá do Sul e que merece ser editada. À
época da publicação do seu livro ÀSmargens do Cachoeira, foi
comparado ao professor e filósofo paranaenseWilsonMartins
e ao escritor gaúcho Viana Moog. De seus contemporâneos
jaraguaenses, dois já foram imortalizados: Emílio da Silva,
com a justa denominação do Museu Histórico Municipal e
Eugênio Victor Schmõckel, patrono do Arquivo Histórico.
Para fazer jus à história, Augusto Sílvio Prodhõl deveria,
perfeitamente, ter seu nome à frente da Biblioteca Pública

Municipal de Jaraguá do Sul. '

CRONISTA Prodhôl foi articulista e redigiu crônicas periódicas para O Correio do Povo com o pseudônimo de Fritz de Itapocu

Escritos

Prodhõl tem uma inédita obra sobre a história de Jaraguá
Augusto Sylvio Prodhõl foi contemporâneo de figuras im- .

portantes da intelectualidade jaraguaense: entre elas, Emí
lio da Silva, Eugênio Victor Schmõckel, Frei Aurélio Stulzer
e José de Castilho Pinto. Aliás, Eugênio Schrnõckel, após o

falecimento de Augusto Prodhõl, assumiu sua coluna sob o

pseudônimo de Barão de Itapocu, procurando manter o tom.
Augusto Prodhôl foi uma figura polêmica: enquanto escritor,

>

preferia dizer-se naturalista, estudioso das famílias que lidera- .

ram política e ecõnomicamente as cidades de Jaraguá do Sul
e Joinville. Chegou mesmo a escrever algumas biografias em
seus artigos como, por exemplo, a de Procópio Gomes de Oli

veira, Abdon Batista e outros.

Em 1953 passa conviver com sua segunda esposa, Adele
Ellen Andersen, em Jaraguá do Sul. Porém, é a partir da
década de 1970 que, estabelecendo-se definitivamente na

residência de Jacob Andersen, seu sogro, tem intensificada
sua atuação em Jaraguá do Sul, passando a colaborar como
articulista dos jornais A Gazeta e Correio do Povo, aque
le sob o comando de Udo Leal e, este, de Eugênio Victor

Schmõckel, exercendo concomitantemente afunção de Pro
fessor em colégios e escolas locais. Aos 15 dias de junho de

1985 encerra seu périplo por este "mundão de meu Deus",
como dizia em um de seus artigos. Falece em Jaraguá dos
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