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Refonna

Arenapassa
por melhorias
Complexo esportivo deve
concentrarmaior parte da verba
de R$ 250mil garantida pelo
Estado. PÁGINA 8

Gastronomia

Delícias da região
com jeito colonial .

Restaurante administrado pela
família Eskelsen coloca Jaraguá do
Sul no Circuito do Vale

Europeu de Turismo.

Para elas

Evento borbulhante
na alta sociedade
A 6a edição da animada Festa do
Champagne acontece no dia

- 15 de maio, na Epic.
MOA GONÇALVES, PÁGINAS 12 E 13

Autoridades preocupadas
, .

COIll famílias no tráfico
-

-

,

PROBLEMA SOCIAL Especialistas dizem que ambiente criado pelos pais envolvidos com drogas
e que comercializam entorpecentes em casa influencia negativamente crianças e adolescentes.

PÁGINA20
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COMENTÁRIO

Afamília é culpada
DO

Acordo celebrado
Dia destes, foi um fuzuê na im

prensa em razão de um paciente
ter sido "esquecido" dentro de uma

ambulância. Ele tinha sido levado de
uma cidade para outra a fim de ser

atendido numa emergência. Com a

saúde bastante combalida e por uma
infelicidade foi esquecido dentro
da ambulância por algumas horas.
Acontece. Não devia acontecer? Não,
não devia, mas aconteceu. Ocorre, to
davia, que motorista de ambulância
não é responsável por pacientes, que
isso fique muito claro. Mas ...

Antes de ir adiante, leia esta man

chete da Folha: - "Abandono de idosos

preocupa governo e choca portugue
ses". A notícia vem de Portugal, mas
bem que podia vir de qualquer de nos
sas cidades. O que mais acontece hoje

irmão, irmã, ninguém? Desovam o ci
dadão na ambulância e o "motorista"

que o cuide, é isso? Responsabilidade
demotorista é dirigir a ambulância, só.
O que mais acontecer na viagem não
lhe é de responsabilidade. O pacien
te "abandonado" tem família, é dela
a responsabilidade pelo acompanha
mento-do doente. A família omissa é

culpada, alguém tem que ter ido junto,
ou na ambulância ou atrás, de carro, de
carona, a pé, como for... Mas é assim

que as famílias, mais das vezes, estão
tratado de seus entes "queridos" ...

Depois acabam punindo o mo

torista; sim, mas e a "família" vai fi
car impune? A família cometeu cri
me doloso, descaso intencional. A
família do paciente "abandonado"
tem que ser severamente punida.

TIm consonância com as necessidades educacionais,
naOAB e oMEC tomaram a atitude que osbacharéis
de direito e a sociedade poderiam esperar. A limitação
na abertura de novos cursos de direito e a possível ex
tinção dos cursos que não obtiverem a qualificação ade
quada na capacitação dos futuros profissionais do direi
to. Nesse diapasão, é indubitável exaltarmos o acordo
firmado entre a OAB e o MEC,.que objetiva fomentar a
melhora dos cursos de direito espalhados pelo País.

Contudo, estima-se que nos cursos já ofereéidos
emmédia 25% das vagas não foram preenchidas, mos
trando com isso, que o aumento desenfreado de cursos
só acarreta prejuízo aos acadêmicos de direito, que in
vestem boa parte de sua vida no sonho de seguir uma
profissão constitucionalmente regulamentada. Pois,
pelo fato de haver má qualidade no ensino, a maioria
não aufere aprovação no Exame da Ordem, o que lhes
causa grande frustração. Destacando que o Exame da
Ordem é apontado como o grande obstáculo na apro
vação da capacidade de advogar. Porém, com o acordo
entre OAB e MEC, essa realidade pode mudar de foco,
apontando que o problema não é o Exame da Ordem,
mas sim, a possível má qualidade do ensino da insti

tuição. Nesse sentido, observa-se que o caminho para
a aprovação é a melhoria nos cursos de direito e não a

extinção do Exame da Ordem.
Assim, em respeito a todos esses aspectos delinea

dos, podemos afirmar categoricamente que a prudência
e a busca pela excelência nos cursos de direito, devem
ser o alicerce para que o número de aprovações cresça e
não se limite a umaminoria de aprovados como comu
mente acontece nos resultados dos Exames.

Após as inúmeras tentativas infrutíferas de ceifar o
Exame da Ordem, viu-se que algo estava errado. Então,
se observa que o objetivo do acordo é atacar o problema,
que se reflete na qualidade dos cursos ora oferecidos. De

.

outro norte, essamedida de fiscalizar a qualidade de en
sino irá refletir em um resultado positivo, tanto para a

sociedade, quanto para os estudantes.

lUIZ CARLOS PRATES

em dia é velhos abandonados pelos
filhos "ocupados", os velhos pais
são deixados em clínicas geriátricas
(pardieiros), asilos ou qualquer lu
gar. Os bandidos dos filhos não lhes
têm tempo para cuidar...

E o que dizer quando alguém
tem que viajar de ambulância, mal
de saúde, e ninguém da família vai

junto, hein? Ser colocado numa am

bulância, viajar por quilômetros e

quilômetros e ninguém da família

por perto, um pai, mãe, filho, filha,

é bem mais difícil e o sujeito vai gemermuito, vai viver ge
mendo e, se puder, vai logo, logo, fazer um concurso públi
co... Fui claro? Obrigado pela compreensão.

• Verdades
Um leitor de Balneário Camboriú, O Kerber, lembra-me

que se um vagabundo menor de idade estuprar uma garota
e o pai dela der nele uma surra, o pai vai para a cadeia e o

estuprador vai para a Fundação do Bem-Estar do Menor.
Ouviste bem, Fundação do "Bem-Estar" do Menor. Mas eu
lhe garanto que se o estuprador cair naminha delegacia, ele
"acordará" do outro lado ... E sabes o que aconteceu com os

oito estupradores da turista americano no Rio de Janeiro?
Nada. Nem lhes vai acontecer nada, eles são brasileiros e

moram no Brasil, berrí'como acontece na Índia, onde os es
tupradores ganham aplausos ...

• Fatta dizer
Os trouxas, os burros de carga estão correndo para

ultimar as declarações de renda ainda não entregues ...
Quem são os burros, os trouxas? Bolas, os trabalhado
res brasileiros, os que carregam todo o peso tributário
do país e nada recebem em troca. Água, luz, IPTU, pe
dágios, assistência médica, colégios, transporte, segu
rança, tudo, pagamos por tudo e o que é que temos em
retorno? Ferro, ferro e saques ao nosso bolso para ali
mentar corruptos impunes, ainda que condenados pelo
Supremo. Orgia com o dinheiro dos ''burros de carga"
que estão raspando os bolsos para pagar impostos. E há
ainda os ingênuos que pensam que recebem restituição.
Um dia o povo acordará ...

• Filhos
Dia destes ouvi de um líder do agronegócio catarinense

uma frase interessante. Ele disse que "quem não começa a

trabalhar até os 18 anos, babaus, não começa mais". Digo
que até pode começar a trabalhar depois dos 18 anos mas

•Professor eAdvogado Dixon Tôrres

LÚCIOSASSI

COTIDIANO Evento _

. Conferênciapara
repensar a cidade

,PADRE
ALOISIO
BOEING
Hoje é celebrada na

Igreja Matriz Nossa
Senhora do Rosário,
em Nereu Ramos, a
lembrança do sétimo
ano de falecimento do
saudoso Padre Aloísio
Boeing. Serão realizadas
três missas nos

seguintes horários: 9h,
15h e 19h. O túmulo do

religioso se transformou
em local de peregrinação
e oração dos fiéis.
Esse ano foi iniciado o

processo de beatificação
do sacerdote fundador
da Fraternidade Mariana
do Coração de Jesus.

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

Jaraguá do Sul vai realizar,
entre os dias 2 e 3 de maio, a 5a
ConferênciaMunicipal-da Cida
de. As inscrições podem ser fei
tas no site www.jaraguadosul.
sc.gov.br. O evento é aberto ao

público e tem o objetivo de esti-

_

mular a participação da socieda
de para contribuir com o avanço
das políticas públicas de desen
volvimento urbano. O tema des
te ano é "Quem muda a cidade
somos nós: reforma urbanajá!".
O evento é organizado pelo Mi
nistério das Cidades, com apoio
do Conselho das Cidades.

. �ção social
Reciclagem volumosa

A campanha de reciclagem de filmes de exames radioló

gicos promovida pelo Hospital Jaraguá recolheu de 22.723
filmes, o que totalizou 442,95 kg. A ação foi realizada durante
90 dias, com pontos de coletas em diversos locais da cidade.
O objetivo foi evitar que esse material fosse descartado na

natureza, já que o filme de radiologia contém componentes
tóxicos, comometanol, amônia e metais pesados.

ERRATA:
• O atento leitor Nilto Drechsel alerta a coluna e corrige a informação
da legenda da foto que saiu ontem, sob o título "Saudosismo". A
caminhonete que apareceu na imagem é uma Chevrolet e não Ford.

I ,!
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EDITORIAL

O trabalho realizado
até agora na cidade

A equipe da atual administração de Ja

.l"'lraguá do Sul fez ontem uma apresen
tação das ações realizadas nos primeiros
100 dias de governo, período em que foi

possívelmostrar que tipo de diretriz a ad

ministração projeta dar para o mandato.
Nesse curto espaço de tempo, a admi

nistração do prefeito Dieter Janssen tra
balha no sentido da inovação e do respei
to pregado ao dinheiro público. As obras
e projetos iniciados na gestão passada
não foram paralisados e, o que é melhor,
estão sendo finalizados.

Algumas mudanças também já foram

percebidas na área da mobilidade. Além
de colocar em prática a redução da passa
gem, o prefeito se tomou um usuário do

transporte público. O resultado foi a im

plantação dos corredores de ônibus e das
ciclofaixas. O novo sistema vai entrar em
funcionamento em breve e visa dar mais

espaço no trânsito aos veículos coletivos e

alternativos. Na saúde, foi garantida uma
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e
encaminhado o aumento dos salários dos
médicos para conseguirmais profissionais
para atender nos postos. Outra ação é a

implantação do projeto JaraguáAtiva, com
foco a longo prazo, e que vai moldar uma
novamatriz econômicapara cidade.

,
Desafios são constantes, mas o foco

progressista não pode ser perdido.

Em um pouco mais de 100 dias, a

atual administração mostrou sinais de

mudanças voltadas para o desenvolvi
mento. Os desafios são constantes, mas
o foco progressista não pode ser perdido.
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Ela virou um símbolo da Arena Jaraguá. A coruja buraqueira é figura comum no

entorno do complexo esportivo. A matriarca cuida de quatro filhotés, todos bem

seguros nos ninhos, feitos em buracos no gramado próximo às rampas.
.

*" Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessan"amente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O COITeio do Povo utiliza papel produzido apartir de
fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

"

LOTE'FUAS
QUINA
SORTEIO Nº 3169
14 - 47 - 73 - 74 - 77

L-OTOFÁCIL
SORTEIO Nº 893
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 08 - 09 - 11 - 15
16 - 20 - 22 - 23 - 24

Em um momento dramático da peça,
minha personagem encontrava o

cadáver do filho. Enquanto isso, na
minha frente, um cara escrevia uma

mensagem de texto. Não sei o que
se passa na cabeça dessas pessoas!

Por que não ficam em casa em

vez de encher o nosso saco?
AtrizWalderez de Barros, 72, em entrevista à
Folha de SP, onde critica espectadores que
usam aparelhos eletrônicos no teatro.
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- Plano de metas 90% cumprido
100'DIAS Prefeito avalia positivamente trabalho
realizado e elogia esforço do seu secretariado

Verônica Lemus

"

Dxcelente". Foi assim que o pre-
.L..feito de Jaraguá do Sul, Dieter
Janssen (PP), definiu o desempe
nho do Executivo ao cumprir com
90% das 100 metas do plano para
os primeiros três meses de .gestão.
O balanço foi feito ontem, duran
te coletiva de imprensa, que teve
também a presença do vice-pre
feito, Jaime Negherbon (PMDB),
e dos integrantes do primeiro es

calão do governo. As metas ainda
não alcançadas estariam em an

damento, segundo os dados divul
gados. Por exemplo, a meta prio
ritária da Secretaria de Assistência

Social, comandada por Euci Cris
tofolini, era a de conseguir novo
local para o abrigo municipal, po
rém, a compra do imóvel, já esco

lhido, ainda está sendo negociada.
De acordo com Dietér Jans

sen, o objetivo das metas dos 100

primeiras dias foi mostrar o perfil
"

de atuação' 9,0 governo, focado na
.

.

' economia; através de pequenas

ações. "Não é possível resolver

tudo, mas conseguimos dar as

primeiras linhas da gestão", dis
cursou. A partir destas pequenas
ações, é que o Executivo agora
planeja asmetas para os próximos
quatro anos. O prefeito comentou

ainda que os primeiros três meses
de trabalho serviram para a for

mação completa da equipe, que
começou em janeiro, com apenas
o secretariado fechado.

"

Em relação aos cargos comis

sionados, Janssen informou que
cumpriu com a promessa de re

duzir em 30% o número de vagas.
Segundo ele, hoje são 113 cargos a
menos do que na gestão passada,
o que representa uma economia
de R$ 400 mil por mês ou R$ 4,8
milhões por ano.

Não é possível resolver, tudo,
mas conseguimos dar as

primeiras linhas da gestão .

FIM DA POLÊMICA Ponte entre o Rau e o Amizade será
construída onde a obra foi iniciada, mas projeto será alterado

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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COLErlVoA Em companhia do secretariado, Dleter apresentou balanço dos 100 dias tA Imprensa

Ponte Rau xAmizade
Um dos grandes impasses

das gestões anteriores, a cons

trução da ponte ligando os bair
ros Rau e Amizade já tem local

para construção definido. A
Prefeitura optou por realizar a

obra no mesmo ponto em que
já havia sido iniciada, entre as

ruas Carlos Zemke, no Rau, e

Roberto Ziemann, no Amizade.
De acordo com o secretário de

Urbanismo, Ronis Bosse, o an

tigo projeto de construção será

UPA será construída no Bairro EstradaNova
Aprimeira Unidade de Pron

to Atendimento (UPA), parte
da promessa de call1panha do

prefeito Dieter Janssen (PP), já
tem o seu local definido. Dentro
do plano de metas para os 100

primeiros dias, a meta prioritá
ria da Secretaria de Saúde era

a escolha do local. No Bairro
Estrada Nova, a UPA ficará às

margens da BR-280, ao lado
da Borrachas WO. Segundo o

prefeito, o local foi escolhido

pela visibilidade, fácil acesso e

pela quantidade de bairros que
consegue atender, como Ne
reu Ramos e Chico de Paulo.

O principal objetivo da UPA,
que custará R$ 2,2 milhões, é

desafogar o Pronto Socorro do

Hospital São José que, de acor

do com o prefeito, realiza cerca

de 70% dos atendimentos que
não têm caráter de emergência.
A UPA deverá absorver essa de
manda. A Secretaria de Saúde

recebeu em dezembro do ano

passado R$ 1,4 milhão do gover
no federal para as obras.

"-.

Agora, com '0 local definido,'
a Prefeitura começa a etapa de

elaboração do projeto, que pre
cisa ser aprovado pelo Ministé-

. rio das Cidades. Depois disso, o
processo de licitação é iniciado.
A UPA irá custar aos cofres pú
blicos cerca de R$ 500 mil por
mês e deve ser concluída no fim
de 2014.

reformulado, com alterações nas
medições. Com a finalização do

projeto, a Prefeitura deve acio
nar o Badesc para conseguir o
financiamento da obra. A Pre
feitura pretende financiar mais

pontes no Programa Badesc Ci
dades Juro Zero. Segundo Bos

se, apenas no segundo semestre

será possível apontar prazos
para início e conclusão da obra.

A construção da ponte está

prevista no Plano Diretor doMu-

nicípio desde 1999, mas foi ini
ciada somente em 2007, durante
a gestão do ex-prefeito Moacir
Bertoldi (PR). Após a constru

ção de dois pilares, em 2008, as
obras foram paralisadas devido
às chuvas. Em 2009, já no go
verno Cecília Konell (PSD), foi
dado início a um novo projeto,
que foi embargado pelo Minis
tério Público diante de uma de
núncia de que a obra estaria em

desacordo com o Plano Diretor.

SAÚDE UPA, que já tem R$ 2,2 milhões garantidos, será
edificada às margens da BR-280 e atenderá vários bairros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Principais metas 'dos 100 dias
Confira abaixo, as prioridades de cada secretaria, juntamente com as metas da Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento
Fisico-Territorial de Jaraguá do Sul (Ipplan). Ao todo, são 71 objetivos traçados e, destes, 63 (aproximadamente 88,8%) foram alcançados.

• EDUCAÇÃO - Secretário Elson Quil Cardozo
� Meta prioritária: Estudo sobre aumento das vagas

nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI)
Outras metas:

� Manter e otimizar os programas de

assistência ao estudante

� Fortalecer o Programa de Bolsas de Estudo

para graduação e pós-graduação .

� Promover aos professores seminários com dinâmicas

motivacionais, visando melhoria da performance e

atitudes positivas em sua profissão
� Capacitação contínua para educadores

e demais funcionários

• MOBILIDADE E URBANISMO - Secretário Ronis Bosse

� Meta prioritária: Definição local ponte RaulAmizade
,

Outras metas:

v Realizar estudo para melhoria do trânsito e sinalização

� Realizar estudo para melhoria do transporte coletivo

� Desenvolver programa para revitalização das calçadas
Melhorar a iluminação em áreas críticas

Reavaliar e fiscalizar Lei das Placas (publicidade)
Realizar estudo para otimizar licenciamento (alvarás)
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca

• IPPLAN - Presidente Benyamin Parham Fard

Meta prioritária: Implantação dos corredores

de ônibus e ciclofaixa

Outras metas:

Revisar a organização administrativa da Fundação

� Definir modelo de cooperação técnica para

elaboração ao Plano de Mobilidade

Analisar e priorizar o planejamento da implantação e

intervenções de infraestrutura urbana (já programados
com recursos) . Ação conjunta com Urbanismo

� Formalizar e lançar o Distrito da Inovação de Jaraguá
� Promover estudo e executar proposta para a

diminuição do tempo para a abertura de empresas

� Jaraguá Ativa

� Realizar campanha conjunta com o Sebrae, SOS,
Badesc, Apevi, Acijs CDL E Sindicont para entrega do

IR por parte do empreendedor Individual

� Realizar estud? técnico de viabilidade para

implantação da UPA

Elaborar pré-diagnóstico de eficiência energética
nas estruturas municipais para redução dos gastos
públicos com energia elétrica

� Organizar a 5a Conferência da Cidade

de Jaraguá do Sul

�Criar modelo do Sistema de Informação

• SAÚDE - Secretário Adernar Possamai

�Meta prioritária: UPA· Unidade de Pronto

Atendimento

Outras metas:

v Providenciar Projeto e licenças para implantação
das duas Academias da Saúde

� Preparar o Edital de concurso público
� Solicitar a ampliação de atendimento no

consórcio SISIAmunesc

Ampliar o sistema de mutirão (cirurgias)
�Concluir as obras dos Postos de Saúde (Firenze,

Boa Vista, Santa Luzia, Rici Molha e Amizade)

• ASSISTÊNCIA SOCIAL - Secretária Euci Cristofolini

Meta prioritária: Aquisição de novo espaço do

abrigo da criança e adolescente

Outras metas:

� Revitalizar o programa e ações do Centro de

Referência do Idoso

Dar continuidade ao reordenamento visando

implementação do SUAS

Contratar imediatamente Cuidador Social (em
caráter temporário) para atendimento ao Abrigo
da Criança e Adolescente e Resgate Social

Inauguração do CRAS do João Pessoa

• ÉSPORTE E TURISMO - Jean Leutprecht
�Meta prioritária: Projeto do ginásioArthur Müller
Outras metas:

'tiOtimizar e revitalizar a utilização da Arena Jaraguá
'ti Democratizar o Bolsa Atleta

'tiAssegurar o Programa Esporte e Cidadania -

PECISegundo Tempo

\I Projeto arquitetônico da Pista de Atletismo

Centro Esportivo Murilo Barreto de Azevedo"

'ti Realizar caminhadas ecológicas, incentivando as

pessoas que residem em Jaraguá do Sul e visitantes

a conhecerem as localidades rurais da cidade e

seus valores históricos

• CULTURA - Leone Silva

'tiMeta prioritária: Nova galeria de prefeitos

LEGENDA

I �Cumprida Em andamento Ie vice-prefeitos
Outras metas:

'ti Reduzir os gastos com o Carnaval trazendo

inovações ao evento

Reforma do banheiro público junto à Praça do

Museu Emílio da Silva

� Iniciar discussões Planejamento Schützenfest

Desenvolver plano de incentivo à cultura

• OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS - Hideraldo Colle

'ti Meta prioritária: Desenvolver ações de

respostas rápidas aos munícipes
Outras metas:

'ti Realizar a manutenção de limpeza e

jardinagem urbana

'ti Reorganização da equipe
'ti Fazer estudo para otimizar o concurso

'ti Reformas e reconstrução de pontes de madeira

nos bairros e interior do município

• AGRICULTURA - Hideraldo Colle

\I Meta prioritária: Projeto Horto Florestal

Outras metas:

Patrulha Agrícola Mecanizada

Orientação Técnica para produção de origem vegetal
Serviço de Inspeção Municipal de Jaraguá do Sul

Horta Comunitária e Escolar

Nota Fiscal de Produtor Primário

• HABITAÇÃO - Antonio Marcos da Silva

\I Meta prioritária: Iniciar trabalhos para

regularização dos loteamentos

Outras metas:

'ti Realizar a mudança da Sehare para junto do

Centro Administrativo

'ti Levar ao Conselho Municipal da Habitação, os
critérios utilizados para a pontuação dos inscritos

nos programas habitacionais, propondo revisão

'ti Promover a capacitação dos servidores da Sehare

'ti Realizar integração efetiva do setor de

Regularização Fundiária à Secretaria

'ti Manter o convênio com (JConselho Penitenciário

'ti Desenvolver trabalhos referente aos

processos documentais para entrega das

71 casas do Loteamento Harmonia; das
3 casas do Loteamento Itapocuzinho II e das

4 locadas no bairro Santa Luzia

I
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o Patricia Moraes

Desafios para os quatro 'anos
Com uma semana de atraso, em fun

ção de uma viagem a São Paulo, o

prefeito Dieter Janssen (PP) recebeu on

tem jornalistas de diversos órgãos da im
prensa para uma entrevista coletiva de ba
lanço dos 100 primeiros dias de governo.
O primeiro escalão compareceu em peso.
A avaliação até aqui é positiva, pese o tem
po que é muito curto para uma nova ges
tão. Destaques para a queda no preço da

Microfone namão
Jaime Negherbon (PMDB) por pouco não

se apossou de vez do microfone durante cole
tiva de imprensa sobre os 100 dias de gover
no, ontem. Lembrou boa parte das promessas
de campanha e fez um relato das conquistas.
Quando terminou, Dieter Janssen (PP) não

perdeu a oportunidade e brincou. "Agora não

preciso mais falar, acabou a apresentação",
para risada de secretários e jornalistas. Foi
mais uma prova de cordialidade entre a dupla.

passagem de ônibus, as faixas exclusivas,
a economia com o custeio da máquina e o

anúncio dos locais onde serão construídas
a Ponte do Rau e a UPA (Unidade de Pron
to Atendimento). Segundo Dieter, das 100
metas colocadas para a equipe ainda em

janeiro, 90% delas foram cumpridas e

as restantes estão bem encaminhadas. O
desafio agora será trabalhar em cima dos
grandes projetos e das promessas de cam-

Sem loteamento
Ninguém no governo pretende falar

sobre a fatia destinada a cada partido que
compõe a coligação. Segundo o prefeito
Dieter Janssen, não é esse o tom - de lo
teamento de cargos - que se quer dar à

administração. A informação é de que a

estrutura está com 113 cargos a menos na

comparação com o governo anterior e de

que 70% dos comissionados estão dividi-"
dos entre técnicos e servidores de carreira.

panha. O plano de governo estava, inclusi
ve, acompanhando os secretários durante
a coletiva. A saúde será mesmo a maior

plataforma e, logo em seguida, aparecem
a mobilidade e a educação. Se conseguir
avanços expressivos nestes pontos, man
tendo um bom relacionamento político,
não há dúvidas de que Dieter Janssen en
cerrará os quatro anos de mandato com

muitos frutos para colher.

Sem horas extras
Com problema de caixa - só de dívidas

de 2012 sãoR$ 9.4milhões -

, LauroFrõhli
eh (PSD) assinou decreto proibindo as ho
ras extras na Prefeitura de Guaramirim.
Também fica banido repasse -de subven
ções, auxílios e contribuições financeiras e

a efetivação de compras sem a autorização
expressa da Secretaria de Administração.
As medidas foram anunciadas ontem, du
rante reunião do secretariado.

DIVULGAÇÃO
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" ompa no Juro Zero
Prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB), ao centro, recebeu a visita do presidente do Badesc,

João Paulo Kleinubing, à direita dele. O município deve inscrever projetos de financiamento de até
R$ 1;1 milhão para pavimentação asfáltica. Ó encontro foi intermediado pelo deputado Carlos Chiodini (PMDB),

Fora de controle Reuniões transmitidas
Vereador João Fiamoncini (PT) usou a tribuna, ontem,

para comunicar amudança no horário da reunião semanal
,da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que
passará a acontecer às ISh, sempre nas segundas-feiras.
A alteração aconteceu para que os encontros da comissão
possam ser transmitidos ao vivo pela TVCâmara, no canal
27 da Tv a cabo. A iniciativa é pioneira, dará maior trans
parência aos atos legislativos e foi possível graças ao tra

balho da Diretoria de Comunicação.

Leocádio Neves, presidente da Fujama, diz que não há nenhuma
solução definitiva à vista para o controle demaruins. A praga é atraída
o'pelas bananeiras, em abundância na região.

L_

Edital pronto
Edital para concurso público de contratação de novosmédicos domuni

cípio já está pronto. Serão 30 profissionais entre especialistas e clínicos ge
rais.Agora falta a administraçãobater omartelo sobre o salário da categoria.

QUARTA·FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2013

EM FOCO
Diretor de Comunicação, Elias
Raasch, avalia como positivo
o primeiro trimestre para a

administração. Diz que Dieter
Janssen vem dando uma nova

cara ao governo e à política.

• •

Secretaria de Obras enfrenta
problema para contratação de
aprovados no último concurso

público. A saída será a

terceirização de mão de obra.

• • •

Calçada feita do outro lado da
rua da Pretehura de Jaraguá do
Sul chama a atenção, O espaço

demarcado para facilitara percurso
dos cegos tem pelo menos três
postes em menos��� dez metros.

J,';bJ:' ,"

Defesa preparada
ProcuradoX Raphael Rocha Lo

pes prepara defesa para apresentar à
Justiça na ação em que a Canarinho
pede a reversão do decreto que bai
xou ,as tarifas de ônibus em Jaraguá
do Sul. O entendimento é de que a

planilha de custos apresentada pela
empresa continua incompleta.

Sem plano
Uma das preocupações do .

secretário Elson Cardozo é com

o Plano Municipal da Educação.
O documento está vencido desde
2009 e não teve renovação. El
son participou ontem da reunião
do Conselho Estadual da Educa
ção e trouxe algumas orientações
para o ConaeMunicipal, que será
realizado em maio. Do encontro,
deve sair o novo plano, além de
encaminhamentos estaduais.
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Fraude será investigada
O Ministério das Cidades e a Controladoria-Geral da União (CGU) formaram uma comissão de sindicância para apurar de

núncias de que ex-funcionários do governo federal estariam envolvidos em fraudes no Programa Minha Casa, Minha Vida, em
municípios com até 50 mil habitantes. A comissão terá prazo de 30 dias para apresentar o relatório final da investigação. Segun
do denúncias publicadas pelo jornal O Globo, os ex-funcionários estariam usando a empresa RCA Assessoria em Controle de
Obras e Serviços para fraudar contratos para a construção de casas populares. Entre os sócios da empresa estão um ex-diretor de
Produção Habitacional do Ministério das Cidades, filiado ao PCdoB, e um ex-garçom do mesmo ministério.

.

Origem das propostas
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Fe

deral aprovou a inserção obrigatória de, no mínimo, 30% de propostas
de iniciativa de deputados em cadaOrdem do Dia do Plenário. Na justifi
cativa da matéria, o autor, Domingos Dutra (PT-MA) cita pesquisas que
revelam que, de 1995 a 2009, 80% dasmatérias aprovadas no Congresso
Nacional vieram do Poder Executivo e apenas 3% do Poder Legislativo:

Fusão criajanela
Possível candidato à Presidência, Eduardo Campos acom

panhou de camarote a negociação que acabou na fusão entre o

PPSeo PMN. O novo partido será o PS (Partido Socialista). A
fusão das duas siglas vai abrir uma nova janela para a troca de
partidos, sem risco de perdademandato. É isso o que interessa
a Eduardo Campos, que nestemomento tenta reunir aliados.

o modelo federativo atual faliu, afundou.

Do deputado Joares Ponticelli (PP),_em Goiânia, onde
acontece encontro dos presidentes de Assembleias,
sobre a concentração de recursos no governo federal e
a necessidade de um novo pacto federativo.

Sthe -

m.art.
IDIOMAS lone

GARANTA
JÁ SUA

, MATRíCULA.

o jeito inteligente de aprender inglês! (47) 3371·7665

www.thesmartoneidiomas.com.br
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POLÍTICA
QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2013

Colarinhos impunes
Pesquisa do Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), que ainda está em anda

mento, revela dados sobre os processos
judiciais envolvendo corrupção, lavagem
de dinheiro e improbidade administrati
va. No ano de 2012, havia 25.799 proces
sos sobre esses temas em tramitação na

Justiça brasileira, mas apenas 205 réus
foram condenados definitivamente.

Mais um capítulo
A Frente Parlamentar em Defesa dos

Direitos Humanos se reúne hoje para
decidir se continua fazendo parte da Co
missão de Direitos Humanos eMinorias.
Os deputados discordam da permanên
cia do Pastor Marco Feliciano (PSC-SP)
na presidência do colegiado. O último
discurso de Feliciano foi contra os cató
licos, a quem acusou de adorar Satanás e
ter o corpo entregue à prostituição.

CPI da Thlefonia
Deputado estadual, Silvio Dreveck

(PP), protocolou; ontem, requerimento
solicitando a instalação da CPI da Telefo
nia na Assembleia Legislativa. O objeto de

investigação é a precariedade na prestação
dos serviços de telefoniamóvel no Estado.

SC-IIO
Governador Raimundo Colombo

(PSD) assinou ordem de serviço para
revitalização da SC-no entre Pomero
de e Timbó. Serão 16 quilômetros em

um investimento de R$ 1,4 milhão.

DescrUnrnnalização
Com a previsãqde que o Supremo

Tribunal Federal julgue neste semestre
a descriminalização da maconha, - sete
ex-ministros da Justiça assinaram car

ta favorável à liberação: Tarso Genro e .

Márcio Thomaz Bastos, que integraram
o governo Lula, e Nelson Jobim, José
Gregori, Aloysio Nunes Ferreira, José
Carlos Dias e Miguel Reale Jr., do go
verno Fernando Henrique Cardoso. O
uso da maconha já deixou de ser crime
em países como Argentina, Portugal,
Espanha, Colômbia, Itália e Alemanha.
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Recursos ainda sem definição
LUCIOSASSI

OBRAS Investimento

de R$ 250 mil do

Estado deve ser

encaminhado para
reformas na Arena

Carolina Veiga

A pós o anúncio de que o go
rtverno do Estado irá liberar
a quantia de R$ 250 mil para
investimento na reforma daAre
na Jaraguá, feito ontem pelo se

cretário de Estado de Turismo,
Cultura e Esporte, Beto Martins,
o presidente dá Fundação Mu

nicipal de Esportes e Turismo
de Jaraguá do Sul (FME), Jean
Leutprecht, informou que ainda
não há definição de onde o valor
será - aplicado. "Como precisa
mos adiantar as obras daArena e
elas foram custeadas com recur

sos próprios, precisamos definir
onde ele será gasto", afirmou

Leutprecht, que esteve ontem

em Florianópolis para conhecer
os detalhes da burocracia neces

sária para a liberação do recurso.
Uma possibilidade levantada

. pelo presidente da FME foi uti
lizar o valor para a compra -da

quadra necessária à Arena. Ape
nas quando for definido o desti
no dos recursos é que o dinheiro,
já assegurado pelo governo do

Estado, será liberado. Segundo
Leutprecht, também foi conver
sado sobre a construção de uma

possível parceria entre municí

pio e Estado para a reforma do
GinásioArthurMüller.

Leutprecht explica que com

a proximidade do Ultimate Fi

ghting Championship (UFC),
que será realizado na Arena no

dia 18 de maio, a reforma pre
vista para ocorrer ao longo dos
próximos anos foi antecipada e,

segundo ele, deve ser concluída
dentro de 30 dias. Para receber
o UFC a Arena Jaraguá deverá

passar por uma série de me

lhorias. As obras são realizadas
desde março.

Está prevista a ampliação de

30% da capacidade total do es

tacionamento; a substituição do
barro vermelho por outro tipo
de aterro; a instalação de nova

iluminação; troca da vidraçaria
quebrada ou trincada; a pintura
das torres laterais e a construção
de ummuro ou cerca no entorno

do estacionamento da Arena.

ILUMINAÇÃO Máquina abre vala no estacionamento da Arena para colocação da rede elétrica subterrânea dos novos postes

Obras de melhorias já iniciaram na estrutura
Desde o início domês, os vidros

quebrados ou trincados do andar

superior foram trocados e a nova

iluminação contará com reforço
de iç lâmpadas instaladas ao lon

go das rampas do acesso principal.
O estacionamento terá sete postes
com lâmpadas de vapor de sódio
de 400 watts com cabeamento
subterrâneo. O aterro, a terrapla-

nagem e a .colocação de macadame
por toda a área do estacionamen
to também já começaram a ser

realizados. No local, também são
abertas as valas que receberão a

fiação elétrica rebaixada. Após a

manutenção e pintura das torres,
o último passo dos preparativos da
estrutura para o UFC será a limpe
za interna e externa do espaço.

De acordo com o engenheiro
civil Ronis Bosse, secretário de

Urbanismo, que já atuou na De
fesa Civil de Jaraguá do Sul, o

cabeamento subterrâneo naquela
área não oferece riscos à popula
ção em Virtude da existência do

gás metano proveniente do lixo
aterrado no local. "A fiação será
rebaixada apenas a meio metro

da superfície. É uma abertura su

perficial e não apresenta riscos",
confirmou.

Para o cabeamento da ilumi

nação serão utilizados cabos sinte
nax, formados por cobre cru com

revestimento em termoplástico,
protegidos por eletrodutos anti

chamas, colocados a 50 centíme
tros da superficie.

"Não tem como saber quanto
tempo vai demorar. Ficamos nessa
dependência, pode levar três me

ses ou amanhã alguém pode ligar
dizendo que foi resolvida a situa

ção", comentou o gerente de Infra
estrutura da SDR, Otoniel Silva;

Por enquanto ainda faltam
o reboco do ginásio de esportes,
construção da torre para a caixa

d'água, toda parte de urbanismo
ao redor do prédio, com coloca

ção de paver (calçamento) e ins

talação de jardins, entre outros
-

pontos estruturais importantes.
Quando o recurso estiver ga

rantido, serão cerca de seis me

ses para finalização. Também
deve ser debatido se essa parte
da execução do projeto passará
por nova licitação ou o valor será
aditivado para que a Construtora

CRC, de Joinville, termine a obra.

Guaramirim

Cedup aguarda R$ 3 milhões para ser finalizado
LÚCIOSASSI

Dois anos após o início das

obras, o Centro de Educação Pro
fissionalizante (Cedup) ainda não
tem data exata para inauguração.
A construção está novamente pa
rada, devido a uma falha na pre
visão de orçamento.

De acordo com a Secretaria
de Desenvolvimento Regional
(SDR), o governo federal assu
miu o erro na planilha que cal
culou gastos na ordem de R$ 5,5
milhões para a construção de
toda a estrutura. O custo real é de
R$ 8 milhões

O andamento da obra depen
de agora do consenso entre os

governos estadual e federal sobre

quem deve pagar a diferença de
R$ 3 milhões. Na última semana,
uma comitiva da Educação Esta
dual esteve em Brasília, mas ne

nhuma decisão foi tomada.
ESPERA Obra está parada por causa de um erro na planilha
de r�cursos do govern� federal. cueto é de R$ 8 milhões
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Café
brasileiro
comum

gostinho
alemão
TURISMO Empreendimento familiar
representa a cidade em roteiro de

atrações turístlcas catarinenses

Bárbara Elice

Nos confins de Rio Cer

ro lI, com um pé em

Jaraguá do Sul, outro em

Pomerode, e a um passo de

Massaranduba, a paisagem
bucólica é cenário parauma
cozinha com raízes na Ale
manha. Não somente as de
lícias do bufê, mas os trajes
dos atendentes, amúsica ao
vivo e a edificação charmo
sa constroem um ambiente

tipicamente germânico em

terra catarinense.
Mesmo com uma his-

tória ligada à cultura eu

ropeia, o café colonial da
Strudel Haus é o único atra

tivq da cidade no Circuito
Vale Europeu, o projeto de
turismo dos governos esta

dual e federal, em parceria
com o Sebrae.

O empreendimento, ge
renciado pela família Eskel
sen, faz parte do roteiro
Arte & Charme, que convi
da turistas aum passeio por
Jaraguá do Sul, Pomerode,
Timbó e Blumenau. "Eu
não troco isso por Grama

do", disse a comerciante

Tânia Maria dos Santos.
Ela e o marido, moradores
de Joinville, estavam em

Pomerode e, durante a via

gem, viram a placa da Stru
del Haus na rodovia.

A Strudel Haus.nasceu
em 2009, por incentivo
do Circuito, cujo objetivo
é também estimular a per
manência de produtores

, rurais no campo. Até en

tão, a família formada por
Ivone, de 62 anos, Raul, de
63; pelos filhos Marcos e

Marisa, a cunhada Silvana
e os netos Mikaela e Ma-

theus viviam da agricultura
familiar. Eles produziam
laticínios, pães e biscoitos
artesanais para vender em
feirinhas de rua no C-entro
e em bairros da cidade.

A casa, onde hoje fun
ciona o comércio, foi cons
truída em 1947 e comprada
pela família em 2002, junto
de um terreno onde seria
cultivado milho. Com a vi
sita dos consultores do Se

brae, há quatro anos, os pla
nosmudaram e os Eskelsen
foram estimulados a abrir o

próprio negócio.

Planejamento
Desde que o Strudel Haus abriu as portas, mui

tas mudanças aconteceram nas vidas de três gera
ções da família Eskelsen. Mesmo que o comércio
nas feirinhas de rua e a produção de biscoitos con

tinuem' administrar um comércio fez germinar
novas perspectivas. "A cabeça abre. O contato com

outras pessoas que vêm ao café, faz isso", acredita
Silvana, de 36 anos.

Com a nova cozinha quase pronta, eles já pen
sam em ampliar o local de refeições até o ano de
2018. "Tenho pra gente que precisamos ficar com
os pés no chão. Temos que planejar, pensar alto,
mas com os pés no chão", pensa Marcos. Ao lado
da casa onde funciona o café colonial, existe um

pequeno museu, onde estão expostos equipamen-

tos comomotor a diesel vindo daTchecoslováquia,
esmagador de ,cana de 1937 e furadeira de 1919.

Apesar de já terem recebido visitantes do Ja

pão, Alemanha, Espanha, Chile, Argentina � Co

reia, os Eskelsen afirmam sentir falta de uma polí
tica de estímulo ao turismo na cidade. A ausência
de divulgação e incentivo municipal provocou o

,

afastamento da família das discussões sobre turis
mo em Jaraguá do Sul. Contudo, Ivone está con

fiante nos novos gestores e tem a' expectativa de
receber mais atenção.

O primeiro investimento, para abrir o café; e
todas as aquisições foram feitas com recursos da

própria família. "Construímos isso para DS meus

filhos continuarem, Mas, até lá, sou eu quem vou

trabalhar para isso"; garantiu Marcos.
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INCREMENTO
Marcos e Silvana, juntamente
com os outros integrantes da

família Eskelsen, planejam
ampliar a Strudel Haus, que
hoje conta com quase uma

centena de variedades de
doces e salgados

/

I

Crescimento
O desejo inicial de Ivone era a construção de

uma pousada, que continua sendo planejada,
mas a oportunidade brilhou para o café colonial.
"Sonhei esses anos todos e, olha, hoje ele se re

alizou", disse. Quando aconteceram as primei
ras visitas dos consultores do Sebrae, a família
participou de cursos de atendimento ao cliente,
vendas e qualidade.

"Levamos duas horas para decidir o nome

do café. Lembramos de quando eu trabalhei na

primeira Schützenfest, fazendo strudel, e que
Jaraguá é conhecida como a Capital do Strudel.
Foi aí que surgiu a Strudel Haus", revelou Ivone.
Eles também foram incentivados a destacar as

características germânicas nas roupas, decora

ção ê música, apresentada pelos dois filhos ado
lescentes. "É para relembrar o passado emanter
a tradição", explicouMarcos.

O bufê, que surgiu" com 35 variedades, hoje
oferece 90 e deve chegar a 150 doces e salgados
em dois meses. Todas as delícias são preparadas
com receita caseira e no forno à lenha, por Ivone
e Silvana. Marcos ajuda na organização do aD;1-
bient€l e Marisa e Raul são os responsáveis por
receber os convidados.

o QUÊ: StrudelHaus Cajé Colonial
ONDE: Estrada TifaAurora, Rio Cerro II. Acesso

pela rodovia SC-ll0 (antiga SC-416), próximo ao

Portal de Jaraguá do Sul

QUANDO: Aberto aos domingos, das llh30 às 19h.
Atendimento a grupos mediante agendamento
Qlfi;\NTO; R$ ?7porpessoa ePff!ços especiais
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Elyandria Silva. Escritora
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OCPIO VARIEDADES

Família feliz é aquela que investe em
comilança. Mesa farta com bastante

comida é igual a sorrisos seguidos por
gargalhadas, alegrias por quase nada, longas
conversas, crianças correndo, gritando,
brindes, promessas de se verem mais. Eis a

bonança existencial! Aquela da lanchonete
era, sim, uma família feliz, em primeira
instância. Tem as que são felizes em segunda
instância porque algo atrapalha e não deixa
a felicidade se escarrapachar. Da terceira
instância em diante eles fingem que são
uma família feliz, é o padrão. Outros já
desistiram e são infelizes mesmo, assumem,
se suportam, se torturam. Éramos felizes
em nossa história escrita a doze mãos com
palavras mudas. Éramos seis. A vó cuidava
de nós porque a mãe trabalhava o dia todo.
A família da lanchonete era diferente. O bebê
no colo da mãe rechonchudamamava com
os olhos azuis abertos e fixos no celular à
sua frente. O celular estava na mãozinha do
outro bebê, um pouco mais velho, tão lindo
quanto o que sugava o bico do seio da mãe.
Sentado na cadeirinha, concentrado, parecia
ter pleno domínio do aparelho e cheguei
a pensar que o bebê faria uma ligação. A
moça nova ria muito e comia batatinhas o
tempo todo. Os pés apoiados na perna da
mesa. Unhas dos pés compridas e azuis.
Uma regata brancamuito pequena para seu
.;e,
fãinanho. A barrigana pendurada pa.r�cia
denunciar uma segunda gravidez, más�não,
foi só impressão, ela só era mãe do bebê
dono do celular. Ela também era filha da que,
estava com o peito nu dando de mamar.

Cliq�e animal

Famílias felizes

Amãe também nos deu de mamar. Não
me lembro dessa época, mas sei que tudo
era perfeito naquele tempo. Não tínhamos
televisão, só rádio. Quando a primeira
televisão chegou em casa foi uma festa.
Comecei a trabalhar e o telefone era um
sonho de consumo. Tinha pouco mais de
vinte anos quando comprei minha linha
telefônica, também foi uma festa em casa.

O rapaz era o homem da família. Com as

pernas estendidas na outra cadeira sentia
se em casa enquanto saboreava a cerveja
e a oferecia à esposa. Ambos observavam
encantados a habilidade do filho com o

aparelho. Todos riam muito, comiam muito.
Na mesa, duas cestas de frituras. A gordura
hidrogenada sempre presente na felicidade
alheia. De repente a avó deu um grito com a

felicidade do neto, que conseguiu produzir
um som com o aparelho. Ela perguntou
ao pequeno gênio "Quer sorvete? Quer
sorvete, a vó pega!" Como não obteve

resposta ela levantou com seu filho, o bebê
irmão da moça de unhas azuis. Acabou de
amamentar. Esqueceu-se de guardar o peito.

Saiu balançando o bebê no colo e seu peito
mole. A pele branca, o mamilo marrom,
o sutiã bege, a barriga grande. Tudo num
balanço só. Partiu em busca do sorvete que
só ela parecia querer. Ninguém viu o peito
espiando a vida alheia. Por um momento o
mamilo duro me apontou, depois virou.
Os momentos em família eram bons, avó
fazia uma torta de suspiro deliciosa e um

pastelão inesquecível. Amãe fazia um risota
ótimo. Paneladas generosas de comida, a
mesa farta. A galinha commolho que avó
fazia tornava a chegada da escola o melhor
momento da vida. Aos seis anos ganhei um
livro de presente, intitulado Éramos Seis.
Choreimuito quando terminei de ler o livro,
era triste a história. A vida imita a literatura.
Naminha casa também éramos em seis,
agora somos quatro. Quando criança não
fazia essas contas.

Amãe voltou com o sorvete, já tinha
guardado o peito. Depois de muito insistir
para o bebê dono do celular comê-lo, sem
sucesso, ela mesma o devorou. Raspava
o patinho e lambia a colherzinha. A
colherzinha era verde.
Ganhei um livro de presente, semana
passada. O título? Outro dia eu conto ...

"
A vida imita a literatura. Na minha

casa também éramos em seis, agora
< somos quatro. Quando criança não
fazia essas contas. '.

ADOTE! Essa
. majestosa cadela
tem 3 anos de

idade, porte
médio/grande,
castrada, vacinada
e vermifugada.
É dócil mas faz

guarda também. Ela
está esperando um

lar onde possa ser

ámada. Se quiser
adotá-Ia, ligue:
3376-488,7 ou 9905-

9298, com Eliane

ME LEVA! Belinha é de porte médio, tem 1 ano de idade, é castrada,
vacinada e vermifugada. Super dócil e tranquila.Também está

i 'li, I : : 1 : I, J t : J : II : i! !! ���l:"rfl:,Mo um lar. Contato: 3376-4887 ou 9905-9298, com Eliane
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Ana Janete Jarocheski
Anderson dos Santos
Andre Cristofolini
Anita L. Baesso
Aurino Wudke

Adelino Hauffe

Brenda Jungton
Celso Bettoni
Cidália Grutzmacher
Cristiane Klein

Elisabeíh Lemke Dalpiaz
Felipe Gabriel Bachmann
Francisco Assis Réus
Geison Bridi

Geison Tercilio Bridi
Guilherme Garcia
Guislene Muller Delagiustina
Helena Postai Pangratz
Henrique Gabriel Vieira
Horst Jaeger
Ingrid Herber
Iris Eglert
Italo Felisbino
Jackson Rosa

Jéssica Mathias

Jocelei Ropelato
Josiani Martns-
Juliano Saban Hafermann

Kelly Thais Ehlert

Ketrilyn F. Santos
Kleber de Mello

Luis Carlos Raduenz
Larissa E. Eliseo
Leonida Judarewski
Uno Meurer
Luiz Carlos Winter
Marco A. Por Deus de Paula

Mario Soares Pereira
Matheus 'Fodi
Maura Sebastiana Besen
Nilton Engelmann
Oliana da Fonseca
Rabí Cleberson Bianchin
Rafne Caroline de Oliveira i

Roberson R. Ranch
Roberto Santos

Sérgio Dallagnolo
Silvia Regina T. Kita
Tatiane Leitzke

Vanderlei Moura de Vargas

Curiosidade
17 de abril...

... é o lO7Wo dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 258 para acabar o
ano. Fonte:Wikipedia

• Márcio Garcia - apresentador
• Juliana Baroni - atriz
• Victoria Beckham - cantora
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Hernani

Gonçalves,
em famflla,

comemorando no

dia 11 de abril os
aniversários de

sua mãe Irene, 80
anos, e seu avô
João (conhecido

como João

Torrador), 105
anos. Felicidades!
Da esquerda para
direita: (em pé)

Eduarda, Hernani,
Bernadete e

Hernani JúnioJ,
(sentados)

João e Irene

ARQUIVO PESSOAL

Parabéns ao casal Monalisa e Diego Doepke pelo matrimônio.
A família deseja tudo de bom e que todos 0$ seus sonhos se realizem.

Na foto, em viagem de lua de mel na Patagônia

Parabéns para RitaWintrich, que no dia
11 de abril completou 28 anos. Todos os
seus familiares e amigos lhe desejam
tudo de melhor nesse novo ano de vida

No dia 7 de abril, Josi Cabeleireira e

sua modelo Luana paticiparam
do concurso de penteado

na Hair Brasil, em São Paulo

Os amigos
e familiares

parabenizam
o casal Magrit
e-Oswaldo

Piaotquewicz,
que completa
50 anos de

.

casados no dia
20 de abril

Parabéns para a gatinha Thays
Gaudete, que no dia 16 de abril .

completou 6 anos. A mãe Simone
Gaudete e o padrasto Agenor Sérgio
Nunes desejam muitas felicidades!

Os pais Anderson e Cintia e o irmão
Matheus, parabenizam a Amanda
de Cássia, que completou 10 anos
no dia 12 de abril. Desejam muitas

felicidades e saúde!

Parabéns para Joana Cordeiro

Rochrbacher, que completou 12 anos
no dia 16. Os pais Márcia e Rolando,
os irmãosWerner e Kinho desejam

felicidades. Na foto, com o irmãoWerner.
Ambos são estudantes da Escola de
'Mlíslta 'Ja'zz Band Elite de Corupá �

Os pais Maikon e Adriane Vetterlein
parabenizam a filha Maria Luiza pelos

2 anos, comemorados no dia 10. Desejam
saúde e felicidades. Você ilumina e alegra

a nossa vida. Te amamos!

,
),

Homenagem do vô Ivo e da vó
Euclai.r, ao Raul Bonatti, pela
comemoração do seu primeiro
anlnho.comemorado hoje

Jean Carlos Jagiello completa
24 anos neste dia 18. Sua família

lhe deseja muita saúde e felicidades

hoje e sempre!
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Bom dial1
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I
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Bom dia, galera! Hoje é quar
ta-feira, dia 17 de abril, Dia Mun
dial do Hemofílico. Dia também
de refletir, de namorar, de estar

com amigos, com a família, é dia
pra tudo. Principalmente para ser
feliz e aproveitar intensamente.
Cada momento da vida é muito

.. importante. E vamos que vamos

à coluna, que será lida no dia de

hoje por mais de 30 mil pessoas.
Que loucura! Antes, uma frase

para você curtir: "Errar, superar,
aprender e recomeçar. É assim

que devemos levar avida".

Poderoso!
E o Facebook, hein? Virou o

hit de reclamações contra empre
sas que andam pisando no "toma
te". A rede social se tornou uma

arma importantissima, mais po
derosa até que o Procon. Dá-lhe!

Ovelhada
Hoje, o meu amigo, o secretá

rio regional, Lio Tironi, formata
encontro poderoso no Jeep Club.
Vai reunir alguns coleguinhas de

sigla e convidados especiais. O

cardápio será uma ovelhada na

brasa. Thanks pelo convite!

j
t

I:
l

�PN,/tIiÚ' (7 {§JJ�;r1a
3370-3242

Moa Gonçalves

Quem bate as taças e faz

.

tim tim nesta quarta-feira é
.:
Daniele de Oliveira Cunha.
Os cumprimentos da coluna.

.. .. ..

Quem será aquela gata que está
"mexendo" com o coração do meu

querido amigo, Marcelo "Momó"
Mueller? Só sei que é gata!

Gabriel e Fabiola
Maurissens conferindo as

delícias do Cheers Irish

A fotógrafa Thays Magalhães, a mo
delo Tatiana dos Santos, a produtora de
moda Uyara Lenzi de Andrade, as mo
'delos Talita Hackbarth, Luana France

ner, Karina Wille, a assistente Gabrila
Wille e a empresária Geciane Maria Ro

den, em dia de ensaio fotográfico.

Festa do Champanhe
A 6a edição da Festa do Champagne, dia 15

de fi aio, na Epic, deve superar as outras edições.
O evento realmente caiu nas graças do mulherio
descolado de nossa região. Volto ao assunto!

Stammtisch
A na Stammtisch de Jaraguá do Sul

está agendada pára dia 3 de agosto. Pelo
sucesso do ano anterior, deve-se repetir o
local. Em 2012, aproximadamente 15 mil

pessoas foram conferir o evento no pátio
do Pavilhão de Eventos. Anotado?

Jantar harmonizado
Nunca deixe que digam que não

vale a pena acredit�r num sonho

que se tem, ou que seus planos
nunca vão dar certo, ou que você

nunca vai ser alguém!

��;tM�

Hoje, às 20h, ocorre na Enoteca Decanter, do
meu parceiro Thiago Airoso Meneses, um concor

rido e elegante jantar e degustação. A cozinha-fi
cará sob a batuta do cheff Rafael Gorges, caps do
Restaurante Cheers Irish, de Corupá. Imperdível!

VA_RIEDADES
QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2013

ARQUIVO PESSOAL

c:�� O engenheiro mecânico
Eduardo Plazera Zonta e sua irmã, a
fisioterapeuta Manuela Plazera Zonta, em
noite de colação de grau no Baependi

MAURICIO HERMANN

ELA Scha Chiodini, na 1ª
Noite Oriental da Bela Catarina

Noite do Blues
Os ingressos para a la Noite do Blues, que rola

dia 26 de abril, no Restaurante Lehmann's,já estão
à venda. O valor do convite é R$ 35 e dá direito a

saborear um delicioso risoto de camarão, arroz car
reteiro e um penne a la rabiatta. Além, é claro, de
curtir o som dos grupos CiranoAraújo &The Blues
Plane. Reservas no 3376-4822 ou 9958-0807.

Buxixo
Fiquei sabendo que dois jovens bem conhecidos

na city estavam vivendo uma crise que parecia levar
ao fim do namoro. Foi então que, atendendo a pedi
do de um amigo, foram assistir a abençoada palestra
do famoso Luiz Marins, na Scar. Hoje estão firmes e

fortes. O que será que aconteceu?

OrixáOgtpn
No próximo sábado, dia 20, às ioh, vai rolar na

Praça do Museu Emílio Silva, a movimentada con

centração para uma carreata em homenagem ao Ori
xá Ogum (São Jorge). O passeio deve reunir cente
nas de carros. A iniciativa é da Federação Umbanda,
Candomblé e Angola (Fuga).

Casamento
Sábado é o grande dia de Kátia Jenifer Theilacker

e Ricardo Paulino dos Santos! A cerimônia será na

Igreja Luterana do Centro e a recepçãonaAABB.
,

CLEITON METZGER

SHOW Gilmara e Fernando

Pedrotti, sábado, no shaw
do Dazaranha, na Epic TE CONTEI

.. O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para Jarina Roarigues,

.

presidente da Fuga. Ela
também acompanha todos
os dias nosso trabalho.

Aquele abraço!

.. Mais um casamento

gay vai rolar na urbe. Sem

pompas, plumas e paetês,
mas concorridíssimo. Vai
dar assunto. Depois eu

conto!

A atriz Taís Araújo está
fazendo o maior sucesso
em minissérie da TV Globo.
Suas várias personagens
são engraçadas, mas com
muito conteúdo.

.. "Só fale da minha vida

quando a sua for um

exemplo".

Uma excelente quarta
feira e cuidado: você está
sendo filmado!

Com essa, fui!
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Tirinhas

.

PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Hora certa

o sujeito chega em casa caindo de bêbado e encontra a

mulher furiosa sentada na cama.

- Seu cafajeste! - esbravejá ela. - Sabe que horas são?
-Não ...

- Cinco horas da manhã! Você não tem vergonha?
- Vergonha de quê? Eu não tenho culpa! Se eu estivesse

em casa seria a mesma hora!

Cinema

Programação de 12 a 18/4

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING'
ARCOPLEX 1
• Oblivion - Legendado - 14h, 16h30,
19h,21h30

ARCOPLEX2
• G.I.Joe: Retalhação - �egendado -

16h50
• O Lado Bom da Vida - Legendado -

14h30, 19h10, 21h30

ARCOPLEX3
• A Hospedeira -

, Leg�ndado - 19h,
21h20

• Os Croods - Dublado - 15h, 17h

A Hospedeira
ATerra foi dominada

por um inimigo
invisível, que controla
asmentes e os corpos
dos humanos. Melanie

é uma das poucas que
ainda não foi dominada.
Mesmo infectada,
resiste bravamente

contra Peregrina, a alma
invasora que tenta se

hospedar em seu corpo.
Amissão de Peregrina
é encontrar, nos

pensamentos da jovem,
o paradeiro dos últimos

humanos não infectados.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo de quarta
,

a sexta-feira
..

o tempo segue estável com
sol e poucas nuvens. O frio vai
diminuindo gradativamente, mas
as temperaturas continuam baixas
à noite, com coridições de geada
nas áreas altas do Planalto Sul e
Norte, na quarta e quinta somente
nas áreasmais altas do Planalto Sul.

HOJE
.

Jaraguá do Sul
e Região

�
AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 20°C

Ensolarado

�

Parcialmente
Nublado

iODei
!200C

SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 20°C

Nublado

SÁBADO
MíN:WC
MÁX: 19°C

..
Chuvoso

•
Trovoada

LUAS

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/�

• CHEIA 25/4

" ,II II.. II t i: J 1

HORIZONTAIS
1_ As iniciais da atriz Faria, de "Bye Bye Brasil" I (Fig.)

,

Que denota ferocidade, agressividade
2. O triângulo possui três / Pequena argola,
3. Cláusula de um documento I Silvo-surdn e ligeiro

para chamar a atenção de alguém Ou convidar mais
ou menos peremptoriamente ao silêncio

4. Inclui eu e outros! Privar do sentido da vista
5. O militar e político alagoano da Fonseca (1827-

18!'l2), primeiro presidente da República, em 1891
6. Juntar. cerno apêndice

"

7. Os Heis que um cometa guiou
8. A modelo gaúcha Bündchen
9. Aquele que tem conhecimento de algo
10. Falto de cauda, como condição morfológica normal

L Sigla da entidade internacional que visa padronizar
a qualidade de dIversos produtos e serviços

11. O político paraguaio FerJ:lando; atual presidente de
seu país I Ser publicado, difundido

12. Meio ... mirrado / Elemento de composição: plura- 10

lidade,
'

13. Parte da capa ou da sobrecapa de livros que se 11

dobra para dentro I O fim da ... várzea.

VERTICAIS
1. Reves,tir de chapas deaço ou material similar I Cada 13

um dos 73 cânticos da Bíblia atribuídos a David
2. O que acontece ou aconteceu / Dar o seu consen-

timento
3. Desprezo orgulhoso / índio selvagem, bravio
4. Apesar de / Excesso de palavras ou fatos
5. Sigla de um estado do Sudeste banhado pelo Oceano

Atlântico / Convencido à força / As iniciais da atriz

Hermingway, de "Manhattan"
6. Semelhante, por consistência e aspecto, às rochas

compactas I De você ou dela
7. Famoso humorista do programa "Pânico" / nngl.) O

killer é o indivíduo que executa vários crimes simi
lares

8. Estabelecer união ou ligação / (PaI. ingl.) Páqina-da
\

internet
9. Arbusto mediterrâneo de flores brancas e folhas

aromáticas, utilizadas como condimento / (Inform.)
Dispositivo Que pode, receber, conservar e restituir
dados.

2

3

4

5

7

8

9

12

12:3 4 567 B 9

JOINVILLE

• GNCGARTEN

• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:00, 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 - 17:10 19:30 21 :50 - LEG

'Os Croods -13:10,15:10 - DUB

• Mama - 14:40, 17:00, 19:10, 21 :20 - LEG

• Oblivion - 14:15, 16:45, 19:20, 21 :40 - LEG

• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 16:20 - 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

•
•

..

•
•

•
• • •

• •
• • •

•
.' .-

•
-

•
•
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO -18H
Dionísio provoca Alberto, insinuando que Ester pode es-

,

tar com Cassiano. Veridiana mente para Candinho e diz a ele

que seu pai morreu. Alberto finge não ouvir Ester, que lhe

pede para conversar sobre divórcio. Cassiano diz a Olívia que.
não acredita que Hélio esteja interessado em um relaciona
mento sério com Taís. Hélio pede a Yvete para descobrir a
verdade sobre Duque. Samuca diz a Ester que não quer se
encontrar com Cassiano. Guiomar chega em Vila dos Ventos.
Samuca despreza Cassiano, dizendo que ele o abandonou.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
O juiz se irrita com Otávio e interrompe a audiência.

Ulisses comenta com Frô que não gostou de ver a anima

ção de Lucilene com Kiko. Kiko e Lucilene tiram fotos para
uma coluna social. Otávio diz que tem provas contra Charlô.

, O juiz anuncia sua decisão. Otávio sái apressado do tribu
nal e Charlô vai atrás dele. Roberta agradece Felipe por tê-Ia
defendido. Nando se surpreende ao ver Otávio na mansão.
Olívia tem uma ideia para ajudar Charlô a descobrir se Do

minguinhos é Otávio. Felipe e Roberta pensam um no outro.

Charlô confirma com Olívia que Otávio está preso no castelo
e desmaia ao ver Dominguinhos entrar no hotel.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Morena implora que Érica entregue Jéssica para Luci

mar. Theo lamenta por ter que ficar afastado do exército.
Lívia e Élcio se beijam. Wanda fala com Rosângela pelo
celular de Pescoço. Érica aceita levar Jéssica, e Morena

foge. Russo fica furioso ao descobrir que Wanda foi presa.
Vanúbia se recusa a ajudar Pescoço. Wanda tenta fugir da
delegacia. Pescoço manda recado para Delzuite por Sid

ney. Morena se encontra com Sheila, que avisa a Helô o

seu paradeiro. Deborah conversa com Stenio sobre o caso

de Aisha. Lena fala para Haroldo que não acredita que Lí
via tenha sido agredida por Jheo. Raissa se decepciona

Guerra dos Sexos

Otávio fatretorno triunfal e estraga felicidade de Charlô
-,

Decidida a ter o que é seu de volta, Charlô (Irene Ravache) o veredicto. Mas ao invés de ficar em choque com a volta de
recorre à decisão e é julgada novamente levando em consi- Bimbinho, a empresária fica é irritada com Olívia (Marilu
deração todas as sabotagens que foram feitas. Quando o juiz Bueno), por achar que a governanta deixou Dominguinhos
enfim diz o que Charlô esperou ouvir por tanto tempo, Otávio (Tony Ramos) fugir. Charlô tem certeza que aquele ali é o

(Tony Ramos) reaparece aos berros dizendo que não aceita português dando uma de Otávio.

quando não recebe um elogio de Celso. Carlos discute
com Antônia. Thompson conta para Leonor o que sabe
sobre a chantagem que Amanda está fazendo com Car
los. Morena fala' para Barros que entregou sua filha para
Érica. Lucimar fica aliviada de saber notícias de Morena.
Helô começa a conversar com Mustafá. Rosângela leva os

papéis para Lívia no hotel e a encontra com Haroldo.

• CARROSSEL - SBY - 20H30
Olívia pergunta a Jorge desde quando maquiagem é ex

plosivo. Valéria comenta com as meninas que Davi está en

ganado se espera ela pedir desculpas. Laura diz que Valéria
é muito brava com Davi. Valéria afirma que não vai se casar

com Davi, ele não a merece. Na casa abandonada, Paulo diz
a Davi que para ele reconquistar Valéria tem que ser um he

rói. Paulo fala a Jaime sobre um plano para Davi. Eles vão

à casa do amigo, falam sobre um plano no cemitério. Eles
farão um vídeo de Davi no cemitério para mostrar a bravu
ra dele a Valéria, e assim reconquistá-Ia. Mas Paulo e Jaime

planejam assustar Davi. Jaime prova sua roupa de fantasma.
Cirilo telefona para Jaime e conta que Davi decidiu fazer uma
serenata para Valéria. Paulo e Jaime vão à casa de Valéria e

contam que Davi vai aprontar durante a serenata, vai jogar
um gato raivoso pela janela dela.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Norberto conta que deseja ser pai, mas Isabel se afas

ta e bate no ex-marido. Dóris se desespera por não con

seguir impedir Zé Maria e Diva de sequestrarem Dolores.
Eduardo tenta consolar Taís e procura pistas para resgatar
Isabel. Zé Maria e Diva atacam Marlene, que se apavora,
enquanto Cremilda finge surpresa. Eles levam Dolores e

a perua desmaia, deixando Vinagre desesperado. Fabia
na se diverte ao ver o rosto de Norberto estapeado. Ele
se irrita e briga violentamente com a secretária. Marlene
decide ir à polícia para prestar queixa sobre o roubo de

sua cachorrinha. Dóris sofre ao ver Dolores na casa de
Cremilda. Fabiana manipula Arnaud e propõe envenenar

Isabel. Catarina conta sobre a libertação de Taís e pres
siona Arthur, que mente sobre ter contato com Norberto.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Ozzy Osbourne e

Sharon se separam
Casados há 31 anos, OzzyOsbourne e Sha

ron estão fisicamente separados. O excêntrico
casal- que tem três filhos, entre eles Kelly Os
bourne - não está mais sob o mesmo teto. A

matriarca da família está vivendo.no Beverly
Hills Hotel, enquanto o roqueiro está em uma

casa alugada. Algumas fontes revelam que
eles-estão distante porque a casa passa por
reformas, mas outras garantem que eles não
estão mais juntos, mesmo. Por enquanto não
há nenhum anúncio oficial de divórcio.

Faro pode apresentar
'� Fazenda 6"

Mesmo depois do apresentador Britto
Jr. ter confirmado que irá comandar a nova

edição do reality, o nome de Faro não foi to
talmente descartado. A Record não confir-'

.ma a informação, mas também não' nega e

os boatos só aumentam nos bastidores. Ro

drigo estaria adiantando algumas gravações
ejá tem dois 'dançagatinho' marcados para
os dias 20 e 27 deabril com o cantor Luan
Santana e com a Turma do Pagode. "A Fa-

. ze.I?-qa 6'�.deve ir.(l() .�r.eIIl junho ..... , , . ,

20/3 a 19/4 - Fogo
A Lua diz que você vai estar em

urna fase emocional mais recolhi

da, enquanto Plutão revela o dese

jo de se destacar profissionalmen
te. Tenha cuidado para não perder
o foco de suas necessidades.À noite,
tudo indica que estará mais carente.
Cor: branco.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Deixe o comodismo de lado e

siga em frente. Há urn nítido dese

jo de se destacar profissionalmen
te, mas mesmo assim, você não
deve perder o foco de suas neces

sidades. Romance superficial não
terá vez. Fase de definições navida
amorosa. Cor: branco.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

'Este é omomento de se aprofun-
dar nos assuntos que mais interes

sam, então, invista em novos conhe
cimentos. Bom dia para intensificar
os contatos com a pessoa amada.

Viagem, telefonemas, e-mails e en

contros contam com ótimas vibra-

ções astrais. Cor: laranja.

Escorpião
23/lOa21/11-Água.

,

Não tenha medo de propagar
suas crenças e opiníões. Confie na
sua força de comunicação e tudo
irá fluir conforme planejou. Con
tatos e viagens serão bem-sucedi
dos. Na paixão, este é o momento
de se declarar! O astral é de perfei
to entrosamento. Cor: rosa.

se Sagitário
'

... 22/11 a21/12-Fogo
Medite sobre as coisas que dá

valor e veja se há correções a fazer
em seu comportamento. O dia
revela que é hora de avaliar o que
vale ou não a pena em sua vida.
Esta ê urna fase critica, mas tam
bém libertadora, inclusive na área
afetiva. Cor: roxo.

.

1 Gêmeos
i 21/5a20/6-Ar

Você terá necessidade de avaliar
o que é de fato importante e o que
já não serve mais. A dor do apego
pelo que já não tem funcionalida
de em sua.vida é algo que terá que
tratar. Na área. afetiva.' éste:,é urn

immnento 'critico, mas �b€� li
w bert�dor. Cor: rosa.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

É urn bom dia para aparar as
arestas nas relações em geral. Dei
xe a sua individualidade de lado e

procure somar forças com as pes
soas que podem colaborar com os

seus planos. No amor, pense nas

diferenças como urn fator de com
plementaridade. Cor: tons claros.

!
t
l
�

1
,

J

Câncer
.21/6a21/7-Água.
)

Pense nas diferenças individuais
como urn fator de complementari
dade, seja nas relações de trabalho
ou afeto. Deixe sua individualidade
de lado e some forças com quem
comunga dos mesnios ideais. No
amor, a fase é de definições: é tudo
ou nada. Cor: azul-escuro.

Aquário
21/1 a 18/2 -Ar

Trabalho que favoreça o seu

anonimato conta com a proteção
das estrelas. Evite ficar em evidên
cia e poderá driblar melhor todo
tipo de obstáculo, Súavida amoro
sa corre o risco de ser sacrificada,
podendo ficar em segundo plano
agora. Cor: azul-claro.

!
r
\

Leão
22/7 ar22/8 -.Fogo

Mantenha a discrição' habitual
a respeito da sua vida profissional.
Você estará mais .confortável. se '

puder manter o seu anonimato no

trabalho. Não espere muito da sua

vida amorosa. Há urna tendência a

reprimir os seus desejos no çlecorrer
do dia. Cor: lilás.

:. Virgem .'. ,�
..

r

••
Peixes

•. 23/8 a 22/9 - Terra
. � 19/2 a 19/3 - Terra

.,_ i Sua sensação de bem-estar esc Quanto mais você se identifica
tará associada aos amigos e aos

�
com o seu trabalho, maior será o

grupos da sua' convivência. Não prazer e a satisfação em fazê-lo.
faltará companhia para quem Este é urn bom dia para lidar com
busca um pouco de prazer e diver- _ o público emostrar o seu interesse
são. No amor, a paixão vai dar urn e envolvimento pelo que faz. No

'

novo tempero à sua vida amorosa. campo sentimental, aprofunde
Cor: creme. vinculas. Cor: tons pastel.
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Expedicionários e a

Tomada deMontese
Extensa programação estava agendada para o

dia 18 de abril de 1948 para comemorar a Tomada
de Montese pela Força Expedicionária Brasileira,
durante a Segunda Guerra Mundial. Inauguração
das ruas nomeadas com expedicionários falecidos
no front, entrega de condecorações e diplomas pelo
Prefeito Waldemar Grubba, churrascada seguida
de disputas futebolísticas e por fim uma soire dan

çante na sede do ClubeAtlético Baependi, abrilhan
tada pela banda Jazz Guanabara.

Os Expedicionários realizam todo ano inúmeras

comemorações pelas vitórias conquistadas duran
te a Segunda GuerraMundial e a concretização no
Museu da Paz, junto à Fundação Cultural, é resul
tado do reconhecimento que o povo jaraguaense
presta a estes bravos heróis.

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

����

Associl:lÇão dos

Ex�Combàt.entes do Brasil
$""960 II.. JAflAGuA 00 SUL.C)-'�-.'.'��-.\-�- t::

C O N V I T E .-;-- Cf

li A�fM,Af,l -11{..\i .4 ��ffiM ttt}�R" �1.!! t'.QNV!»!\f4 Ali
�iJroR!lifim�fi g A !ót)NH,,,1,h;M �f �WJMf,., i�4AA --\� N�'fl_\'lti4f1rí1t
IIl1HIiV�UÁ _. "n,TO ff� mA •• D III A I!UIII. "" Ç{/�I!l1I\"Il!
ANO,.f,1r4 t;r1MI,!,f4f1B..,t;M) " 'ry(j-" A

.

r" Im milft...l'W· NA ITI\.TJA. f'/lI,\
CH/mUl§h r'"rn;A nWJiJJnK.1 IA 11 �U�I ,NA S/l.1f1tll'iA Oi.iF'UM
.WJl:i0l4l" tl�R� �.tl !]fIM� HJf RJ';'J'lQliAfIt) 1'1 �}'J.;!J,�rl� rftr.ii1íaAM1. f

fI.oo IfmH ,.- "II�"""'� Me ���"i.:;f efii fr;.1IIt 6. t;..{fII;'OO f!!nmf�

(i�1 ItnrM �ill· em [.mj<iWi'f p:lrn I'� ftl'l'i> ('1111) Ifilffi' f�ii.;ii,
,\Inl#Qlr'} (�rfo'io. Yo:ifi!!t" '" J� 'l.ilt\� .. �<!f't'lti If!AI{l!il�

jlt)).'i fJnm!;. 'Pall?(.l,1)I(tn tl.n �_ f,f;;.L!"�" j'\� mI;1 �f, f'fr-friVt M"'f!�!Jl!"l;
4,) 1,oI<Il,�r!llJi.lifn ".� ll� ��j-it4j<.I'4>�f1" It",;� �.iii t'llnpg
IIltft1Fl til.: ""<1" �n.4n,1 �f'lr.i.I 1<ifI, ,. j'�íil+!-. fJi<'l í;'iim��> clt.
jjjJlIA dr! h .. ili,

Iff» lft.RN *' lfeir.mlii!<'

l�,OO I ...",

30m tkthil; ff:'1����JX,1&M�..t!1��� t\llttt"'''' �Pf!tffil_� fl)ni.

� IJ t tf J. '!"H.H 1 A

uA lllílkor h.II"'.... q•• " ,.d, " ..1., m btoVil E"Cblltll1ll",liI
IIIIJ1a. ; 6.. 111111'6,1. 0iI.I ..a...mp..hdr...ly�.".

Convite
para
festejos
em 1948
da Força
Exp�di
cionária
Brasileira.
Jornal
Correio do

Povo, abril
de 1948

Cuidando das estradas
Por muitas décadas, a administração pública

não dispunha de funcionários para realizar os

serviços de limpeza e conservação de estradas,
colocação de bueiros, abertura de valas. Assim,
era necessário contratar os zeladores de estradas.
Para cada zeladorhavia três fiscais, sempre mora
dores da estrada que recebia os serviços. Temos
alguns exemplos de zeladores que trabalhavam
em 1922: Estrada Francisco de Paula - zelador
Emílio Horst, Estrada Ribeirão da Luz - zelador
Carlos Ramthum, Estrada Jaraguá Direito - zela
dor Frederico Stinghen, Estrada Ribeirão da Mo
lha - zelador Isidoro Pedri.

IIj
Q redacao@ocorreiodopovo.com.br

Che cosa e iImaso chiuso?

Viaggiando sulle Alpi, in
contriamo bellissimi paesaggi
che sembrano uscire da un film!
Chiedendo ai proprietari come

mai li mantengono cOSI belli, la
risposta e una sorpresa, scopria
mo che cosa e il MASO CHIUSO!

II maso chiuso (in tedesco ge
schlossener Hof o Erbhof) e un

particolare istituto giuridico, vol
to a preservare anzitutto 1'indivi
sibilità della proprietà agricola.

Nell'area alpina germanofona
ed in Trentino, il "maso" (dallati
no mansus, termine che nel feu
dalesimo medievale indicava un

appezzamento di terreno; in ted.
Bauernhof) e un'azienda agricola,
comprensiva dell'abitazione del
contadino, di altri fabbricati, dei
terreni - agricoli e forestali - ad
esso attinenti. Si tratta di un'isti
tuzione diffusa soprattutto nel Ti
rolo storico.

L'aspetto fondamentale
dell'istituto giuridico riguarda
va anzitutto il diritto ereditario:
iI maso chiuso veniva ereditato
indiviso dal primogenito ma

schio, mentre i figli minori pote
vano scegliere tra un indennizzo
o il continuare a vivere assieme
al fratello maggiore, come servi
agricoli (una situazione analoga a

quella dei servi della gleba).

d

I
�J

I
I

Se le origini di questa istitu
zione sono da ricercare, proba
bilmente, in epoca medievale,
le prime norme scritte sono da
ascrivere al1'imperatore Massi
miliano I, nel 1502, disposizioni
ratificate negli statuti del Tirolo
del 1526, del 1532 e del 1573.[1]
Con l'imperatrice Maria Teresa

d'Austria, nel 1775, trovarono
una piü ampia codificazione giu
ridica. La normativa teresiana si
articola su quattro punti:

II maso chiuso e un'azienda
. agricola indivisibile.

Per istituire un maso chiuso
e necessario che i fabbricati ed i
terreni ad esso attinenti permet
tano il sostentamento di almeno

quattro persone.
II maso chiuso si trasmette

per eredità nella sua interezza
ad un solo figlio maschio (di nor
ma íl primogenito); agli altri figli
spetta un indennizzo.

La qualità di maso chiuso
dell'azienda agrícola viene iscrit
ta nellibro fondiario.

Territorialmente, questo
istituto era diffuso principal
mente in Tirolo, e anche qui
in maniera non omogenea: in
Alto Adige, per esempio, i masi
chiusi sono prevalenti nella

parte centro-orientale, mentre

sono scarsamente presenti, per
esempio, in VaI Venosta.

L'annessione dell'Alto Adi

ge all'Italia, nel 1919, comporto
l'abrogazione della legge sulmaso
chiuso, istituto estraneo alla tra
dizione giuridica italiana. Ciono
nostante esso sopravvisse come

consuetudine. Dopo la seconda

guerra mondiale, in seguito al
riconoscimento costituzionale
dell'autonomia al1'Alto Adigej
Sudtirolo, la legislazione tere

siana ritornô in vigore, almeno
nei suoi aspetti piú qualificanti.
Ma con il passare degli anni, la
legge sul maso chiuso dovette
essere riformata, in particolare
per quegli aspetti che riguarda
vano la parità degli eredi di ses
so femminile, e la tutela del co

niuge superstite. II risultato di

questa riforma e confluito nella

"Legge Provinciale 28 novembre
2001, n. 17". Pertanto, 1'Alto Adi
ge risulta 1'unica area geografica
in Europa dove e tuttora in vigore
il diritto di maggiorasco.

Una gran parte di queste pro
prietà ricevono una sovvenzione
del comune perché il paesaggio
rimanga sempre eccelso.

Oggi, in Alto Adige, esistono
circa 12.300 aziende classificate
come masi chiusi.

•
Resumo em português

Belaspropriedades dosAlpes italianos, por tradição, são deixadas em herançapara ofilho mais velho, que deve
manter o negócio dafamília. São os chamadosMaso Chiuso!Algumas destas recebem subsídios dos governos locais
para a manutenção da p(1_i$(1gt;?m, para: que pewzaneçeLm'sempr'e�m cartãopostal!
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA

Tabel •.onato Gr.·esbach
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
Notas e Protesto Novo Telefone/Fax: (47)3274>-1700

EDfD\LDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO -

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Noirnas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
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 osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal RCAM. INTIMADOS
DO PROTESTO:
Apontamento: 244072/2013 Sacado: ADRIANA PEDROSO Endereço: RUA CARWS OEKLER,IO - JARA
GUA DO SUL-SC - CBP: 89250-000 Cedente: NIIZA BRUCH COMERCIAL Sacador. - Espécie: DM! - N°
Titulo: 0604 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.070,00 - Data para pagamento: 22/04/2013- Valor
total a pagarR$3.157,59 Descrição dos valores: Valordo titulo: R$3.070,00- Juros: R$12,28 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 244066/2013 Sacado: ALEX ENDLER GU1lERRES Endereço: RUA TIFA HIBEIRAO PRE

TO 540 - RIO CERRO U - Iaraguá do Sul-SC - CBP: 89251-970 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO
FlNANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CCB - N'Titulo: 131038669 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 3.380,43 - Data para pagamento: 22/04/2013-Valor total a pagar R$4.423,38 Descri
ção dos valores: Valor do titulo: R$ 3.380,43 - Juros: R$ 954,40 Emolumentos. R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,LO Condução: H$24,50 - Diligência: R$28,70

Apontamento: 243981/2013 Sacado: ANGElA MARIA STOLF Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN
320 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: CORTILEXIND COM CORTINAS DEC Sacador: - Es

pécie: DMl- N'Tltulo: SOOOOOOOl22 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 287,00 - Data para pagamen
to: 22/04/2013- Valor total a pagar R$375,16 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 287,00 - Juros: R$
9,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$18,65

.

Apontamento: 243977/2013 Sacado: CONSTRUMIEIAL COMERCIO DE VIDROS lTDA ME Endereço:
RUA FRANCISCO HRUSCHKA 2140 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-600 Cedente: HSBC BANI< BRA
SIL S/A - BANCO MUl:rrpW Sacador. METALURGlCA IS INDUSTRIA DE ESTRUTURAS MED\LlCAS
E Espécie: DMl- N°TItulo: 290A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.434,00 - Data para pagamento:
22/04/2013- Valor total a pagar R$7.532,42 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 7.434,00 - Juros: R$
22,30 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23, 10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 243922/2013 Sacado: DIAGRAMA INDUSTRIAE COMERCIO lTDA Endereço: RUA JOSE
EMMENDOERFER, 19 - NOVA BRASIllA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-340 Cedente: mAMA
INsnTUTO BRASlLErnO DO MEIO AMBIENTE Sacador: - Espécie: COA - N° Titulo: 2221601 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$I.833,74 - Data para pagamento: 22/04/2013-Valortotal a pagarR$1.908,30
Descrição dos vaiares: Valor do titulo: R$1.833,74 - juros R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 243893/2013 Sacado: DIFARMA DROGARIA E FARMACIA lTDA Endereçc: RUA JOSE
THEODORO HIBErnO 4016 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-001 Cedente: TISCOSKI DISTRIBUI
DORA COMERCIAL lTDA Sacador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 000271817 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 237,30 - Data para pãgamento: 22/04/2013-Valor total a pagar R$315,69 Descrição dos valores:
Valordo titulo:R$ 237,30 - Juros: R$3,08Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 243281/2013 Sacado: DrnCEU PADlLHA Endereço: RUA HERBERT BAUMANN 197 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-810 Cedente: COOPERATIVADE CREDITO VALE DO lTAJAi-VIACREDI
Sacador. SUSZEKCOMERCIO DEPECASAUTOM Espécie:DMl- N'Titulo. 15947/0001- Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 90,00 - Data para pagamento: 22/04/2013-Valor total a pagar R$181,06 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 90,00 - Juros: R$ 1,56Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 244075/2013 Sacado: GUILHERME DE SOUZA KAULlNG Endereço: RUA JUUO PEDHI,
N. 131, VILA NOVA, JARA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-470 Cedente: RCF INCORPORADORA
lTDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000000320 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 299,30 -

Data para pagamento: 22/04/2013- Valor total a pagar R$365,61 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 299,30 - Juros: R$ 1,19 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 243657/2013 Sacado: GUSTAVO BORGES DE SOUZA DANCETERI Endereço: RUA JOAO
PLANISCHEK,1371- NOVA BRASIllA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: JARAGUACO
MERCIO ESERVlCOS DE PAINEIS Sacador. - Espécie: DM! - N'Titulo: 00008590-1- Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$1.450,00 - Data parapagamento: 22/04/2013-Valor total a pagarR$1.529,87Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$1.450,00 - Juros: R$ 5,31 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243639/2013 Sacado: JOAO BUENOS Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO 862 - jaregua
do Sul-SC - CEP: 89260-300 Cedente: RADIO HORTENCIA lTDA Sacador. - Espécie: DMl - N° Titulo:
012885 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 600,00 - Data para pagamento: 22/04/2013- Valortotal a
pagarR$672,21 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 600,00 - Juros: R$ 2,40 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244070/2013 Sacado: JOSIANE CRISTINA DOVALE Endereço: RUA JOAO PLANlNCHE
CK220 - NOVA BRASILlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Cedente: BV FINANCEOIA SA CREDITO
FlNANCIAMENTO·E lNVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251026600 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 2.626,21 - Data para pagamento: 22/04/2013-Valortotal a pagarR$3.217,25 Descri

. ção dos valores: Valor do titulo: R$ 2.626,21- Juros: R$ 516,48 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243989/2013 Sacado: MAlDANA lND ART ESP LIDA Endereçc: RUA WALTER MAR

QUARDT, 130 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: FUNDO DE INVDrn CRED MUillSET LEGOU Sa
cador. ClAUDILENASILVElRAMEIlDME Espécie:DM! - N°TItulo: 0000122301- Motivo: falta de paga
mento Valor. R$1.074,10 - Data para pagamento: 22/04/2013- Valor total a pagar R$1.l44,59 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.074,10 - Juros: R$ 5,37 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 243924/2013 Sacado: MALHASWALUPE lIDA Endereço: R. ALFREDO BENCKE, N 184
- SAO LUIZ - JARAGUA DO SUL-SC - CBP: 89253-520 Cedente: mAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE Sacador. - Espécie: COA - N'Título. 2221801 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
511,17 - Data para pagamento: 22/04/2013- Valor total a pagar R$587,29 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 511,17 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 243995/2013 Sacado: NATUlAR lTDAME Endereço: RUAWALDEMTROMAZURECHEN
16 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-830 Cedente: TRANSVIllE TRANSPORTES E SERVlCOS lTDA
Sacador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0500231413 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$128,50 - Datapara
pagamento: 22/04/2013- Valor total a pagar R$198,52 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 128,50
- Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 243926/2013 Sacado: OLHOVlVO CONFECCOES lTDAME Endereço: AVMALDEODO
RO DA FONSECA, 180 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CBP: 89251-340Cedente:mAMA -INSTITU
TO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE Sacador: - Espécie: COA - N° Titulo: 2215201 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.323,28 - Data para pagamento: 22/04/2013-Valor total a pagarR$1.393,09 Descri
ção dos valores: Valor do titulo: R$1.323,28 - Juros: R$ 0,00Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 24392112013 Sacado: PARHAM IND DE COM DE PECAS E SERVlCOS lTDA ME Ende

reço: RUA JOAO FRANZNER 141- SAO LUIZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-640 Cedente: IBAMA
-INSTITUTO BRASILErnO DO MEIOAMBIENTE Sacador: - Espécie: COA - N°TItulo: 2221401-Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.024,91 - Data para pagamento: 22/04/2013-Valor total a pagarR$2.l01,03
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.024,91 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 243996/2013 Sacado: PAULO ROBERTO SCHMITZ JUNIOR ME Endereço: RUA MARI
NA FRUTUOSO 570 - laraguá do SlU-SC - CBP: 89251-500 Cedente: CASAS DAAGUAMATERlAIS PARA
CONSTRUCAO lTDA Sacador: - Espécie: DMl- N°Titulo: N39380/4 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 851,00 - Data para pagamento: 22/04/2013-Valor total a pagar R$926,48 Descrição dos valores: Valor
do ütulo: R$ 851,00 - Juros: R$ 5,67 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 243918/2013 Sacado: RODOLFO VASEL ZIMMERMANN Endereço: RUA PEDRA BRAN

CA - PEDRA BRANCA - JARAGUA DO SUL-SC - CBP: 89250-000 Cedente: IBAMA -INSTITUTO BRASI
LEIRO DO MEIO AMBIENTE Sacador. - Espécie: COA - N'Titulo: 2219601- Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 3.596,99 - Data para pagamento: 22/04/2013-Valortotal a pagar R$3.691,71 Descrição dos va
leres: Valor do titulo: R$ 3.596,99 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 21 ,77

Apontamento: 243953/2013 Sacado: TROPICAL DECK ARTEFATOS DE MADEIRA U Endereço: RUA
GUILHERME DANCKER 161 SALA 02 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-460 Cedente: SHEPHERDNEGO
CIOS IlTDA EPP Sacador: - Espécie: DMl- Ns'Tírulo. 2535-6/006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.280,92 - Data para pagamento: 22/04/2013- Valor total a pagarR$l.365,67Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.280,92 - Juros: R$14,94 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
17/04/2013. Jaraguá do Sul (SC), 17 de abril de 2013.

Ma:noel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 19

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

VIENA IMOVEIS LTDA, CNPJ 00.901.293/0001-88 torna pú
blico que está requerendo á Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (Fujama) a Autorização Ambiental para execução de
Plano de Recuperação de Área Degradada, localizada a Rua
288 - Otto Mayer, Bairro Chico de Paula em Jaraguá do Sul -

SC. No imóvel pertencente à Matrícula Imobiliária 69.476. O

prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos
a partir da data desta publicação, sendo que o licenciamento
será concedido se atendida a legislação ambiental.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/se

I$A MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do SulJSC, toma público pelo presente edital, que ELVIRA

ALDROVANDI, CI nO 21R-907.369-SSI-SC, CPF nO 044.604.429-65, professora aposentada, viúva,
residente na Rua 833-ErmelinaTrentini Menel n- 201, nesta cidade: IVAIR REVELtNO ALOROVANDI,
CI nO 2.447.142-9-SESP-SC, CPF nO 730.042.009-53, torneiro mecânico, e sua esposa MARILENE

MARQUARDT ALDROVANDI, CI n" 2.445.049-9-SESP-SC, CPF n° 750.600.439-91, costureira,
casados, residentes na Rua 730-0taviano Ttsst nO 78, Bairro Nereu Ramos, nesta cidade: CLEUSA
ALDROVANDI TISSI, CI nO 2.989.369-O-SESP-SC, CPF nO 018.345.739-Q4,industriária,e seu marido
GIVANILDO CARLOS T1551, CI n° 3.310.273-2-SESP-SC,CPF n0936.218.509-10,técnico eletrônico,
casados, residentes na Rua 832-Franclsco Gretter nO 647, nesta cidade; e CLEIDE ALDROVANOI, CI
nO 3.925.915-SESP-SC, CPF nO 026.178.759-46, Industriária, solteira. maior, residente na Rua

833-ErmelinaTrenlini Menel nO 201, nesta cidade, todos brasileiros: requereram com base no art. 18
da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. situado na Rua 839-Sizino Garcia,
Bairro Três Rios do Norte, perfmetro urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme Certidão n° 206J2012, expedida em

09/0712012, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura AntonioCarlos da

Sl1va, CREA n° 47483-6, ART nO 4028594-4. O desmembramento é de caráter residencial, possui a
área total de 4,737,75m�, sendo constituldo de 1(uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicaçá'o do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua tô-Berão

do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguá do sul/se.

JARAGuA 00 SUL. 03 de Abril

�AOFICIAlA:df. • cC
� ··ot'"

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuUSC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, toma público pelo presente editar, que ALFREDO KOROLL,
mecânico aposentado, C! n° 543.031-SESPISC, CPF n' 163.178.239-87, e sua esposa IRENE
LANGE KOROLL, aposentada. CI n° 2JC 3.231.632-SSP-SCt CPF n° 068.576.349-60, casados
pelo regime da comunhão universal de bens, anterior à vigência da Lei Federal nO 6.515n7,
brasileiros, residentes e domiciliados na Servidão 5-62 nO 80 da Rua Rudolpho Canos Emilio
Lange, bairro João Pessoa, neste municlpio; .

requereram com base no art. 1 B da Lei nO
6.766n9, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. situado nas Ruas 665-0scar Ferreira

Me�des e 132�Sem Nome, bairro João Pessoa, p�metro urbano de Jaraguá do Sul/Se,
abaixe caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do sul/se. conforme
Certidão nO 234/2012, expedida em 23107/2012, assinando como responsável técnico, o

engenheiro florestal Jaison Leandro, eREA n° 96617-0, ART nO 4381647-5. O desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 17.439,95m�, sendo constituido de 6(seis)
parcelas, sistema viário e remanescente.

.

, O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
cont�dos da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficlata que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua tê-Barão
do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguá do Sul/Se.

JARAGuA DO SUL, .03deAbg3.AOFleIALA�.",..,. ....... ?- xo_.. .....
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOARAMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Inexigibilidade de Licitação -14/2013
Tipo: - poritens
Objeto : CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMEN
TOS COMERCIAIS (FARMÁCIAS E DROGARIAS)
PARAAQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCLU
SOS NA REMl:JNE (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDI
CAMENTOS ESSENCIAIS)
Entrega dos Envelopes: 18/04/2013 as'08:00 horas.
Abertura dos Envelopes: 18/04/2013 as 08:00 horas.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no se

guinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042,
nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às
12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247,
ou ainda, através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM, 16 de abril de 2013

LAURO FROHLlCH
PREFEITO MUNICIPAL

Sociedade Cultura Artística - SCAR
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária

O PRESIDENTE DA SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA -

SCAR, no uso de suas atribuições, com fundamento no art24,
alínea III do seu Estatuto, resolve convocar Assembléia Geral
Ordinária de que trata o Art. 13 do mesmo Estatuto, a ser reali
zada nas dependências da SCAR, à rua Jorge Czerniewicz, 160,
bairro Czerniewicz, nesta cidade de Jaraguá do Sul/SC na sala

215, segundo piso, no dia 13 de maio de 2013 (Segunda-Feira),
às 19:00 em primeira chamada e às 19:30 horas em segunda
chamada, os membros do Conselho Deliberativo, para delibera
rem sobre a seguinte Pauta:

Prestação de Contas do Exercício de 2012;
Balanço Social das Atividades do Exercício de 2012;
Assuntos Gerais;
Jaraguá do Sul, 15 de abril de 2013.

Udo Wagner - Presidente da SCAR

SINDICATQ DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TRANPORTE·S RODOVIÁRlOS DE PASSAGEIROS DE JARAGUÁ DO

SUL E REGlÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores

em Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do Sul
e Região, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os trabalhadores
das Empresas:
Nivaldo Stoeberl & Cia Ltda, no dia 24 de Abril de 2013, das 09:00 às
16:00 Horas (ASSEMBLÉIA ININTERRUPTA e PERMANENTE), na

Rua João Stoeberl, n? 119 - Bairro Rio Negro - São Bento do Sul (SC).
Viação Canarinho Ltda, no dia 25 de Abril de 2013 das 09:00 às 16:00
horas (ASSEMBLÉIA ININTERRUPTA e PERMANENTE), na Rua
Roberto Ziemann, n° 460 - Bairro Czerniewicz - Jaraguá do Sul (SC).

Ordem do dia:

1°) Aprovação da Proposta Salarial a ser apresentada a Categoria Patronal
referente ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2013/2014; 2°) Dar caráter
permanente a Assembléia, até o [mal das negociações; 3°)Aprovação de
uma contribuição de todos os trabalhadores das aludidas empresas,
associados e não associados ao Sindicato, representados por esta Entidade,
que será descontado em folha de pagamento salarial, para o custeio do
Sistema Confederativo da Representação Sindical respectiva, conforme
autorizado pelo Artigo 8°, inciso IV, da Constituição Federal; 4°) -

Discussão e deliberação do valor a que trata o item "03" acima, sistema de
arrecadação e partilha da referida contribuição para o custeio do Sistema
Confederativo entre os Sindicatos, a Federação e a Confederação da
Representação Sindical.

Alertamos ainda, que a Assembléia Geral tem poderes deliberativos
e que as decisões tomadas atingirão todos os integrantes das citadas
empresas representada por esta Entidade Sindical, independente do
comparecimento a mesma, associados e não associados. A Entidade
Sindica! não receberá reclamações posteriores daqueles que não

compareceram à citada Assembléia Geral Extraordinária.
Jaraguá do Sul, 16 de Abril de 2013.

PAULO HENRIQUE TECHENTfN - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇAO.
Pelo presente, convocamos todos os TrabaJhadores da:s Empresas _

Tran�orte Rodoviário de Pa:ssageiros, (exceto os trabalhadores da:s empresas
Viação Canarinho Ltda e Nivaldo Stoeberl & Cia Ltda), Intermunicipais,
Interestaduais, Internacionais, Turismo, Fretamento (Locação de veiculo com

Motorista) e Similares de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder.
Corupá e São Bento do Sul, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARlA, a realizar-se no dia 26 de Abril do corrente ano das 09:00
às 15:00 horas (ASSEMBLÉIA ININTERRUPTA) em primeira co�vocação e
caso não haja numero legal, uma. hora após em segunda convocação, com

qualquer numero de presentes, na Sede Social do Sindicato dos Trabalhadores
Em Empresas de Transportes Rodoviários de Pa:ssageiros de Jaraguá do Sul e
Região, sito a Rua Guilherme Weege, N° 50 - 6' Andar - Sala 605 no Centro
Médico e Odontológico, nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Sa:nta
Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1')
Apresentação, analise, discussão e aprovação de um "ROL DE
REIVINDICAÇOES", para negociar e firmar CONVENÇAO ou ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO, com as Empresas e Sindicatos Patronais, no

período base de Maio/2013 a Abril/2014; 2') - Outorga de poderes ao Presidente
e/ou Diretores do Sindicato, para negociar com os representantes patronais, bem
como firmar Convenções, Acordos e Termos Aditivos de Trabalho para o
referido período; 3') - Autorização, caso malogrem as negociações, ao Presidente
do Sindicato, indicar mediador ou aceitar ou rejeitar ao mediador indicado pelas
Empresas, bem como solicitar mediação do Ministério do Trabalho se

necessário, ajuizar o competente Dissídio Coletivo da Categoria; 4') - Aprovação
de umz, contribuição de todos os trabalhadores da categoria, associados e não
associados ao Sindicato, representados por esta Entidade, que será descontado
em folha de pagamento salarial, para o custeio do Sistema Confederativo da
Representação Sindical respectiva, conforme autorizado pelo Artigo 8", inciso
IV, da Constituição Federal; 5') - Discussão e deliberação do valor a que trata o
item "04" acima: sistema de arrecadação e partilha da referida contribuição para
o custeio do SIstema Confederativo -entre os Sindicatos, a Federação e a

Confederação da Representação Sindical.
Alertamos ainda, que a Assembléia Geral tem poderes deliberativos e que as

decisões tomadas atingirão todos os integrantes das citadas empresas
representada por esta Entidade Sindical, independente do compa:recimento a

mesma, associados e não associados.

_

A Entidade Sindioal não receberá reclamações posteriores daqueles que
nao compareceram à CItada Assembléia Geral Extraordinária. .

Jaraguá do Sul-SC, 16 de Abril de 2013 ..

PAULOHENRlQUE TECHENTIN
Presidente.
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Lourival Karsten

OCP18
www.ocponline.com.br

Coaching _

Fabiana Fausel Koch esteve na plená
ria semanal AcijsjApevi, dando sequência à

agenda temática de abril, voltada à gestão de

pessoas. Aconvidada abordou o tema "Super
coaching - Mudando e potencializando", re
passando aos participantes importantes infor
mações acerca do treinamento. A especialista
lembra que o mundo dos negócios vem reco

nhecendo o coaching como um componente
chave para se conquistar resultados de alta

performance no desenvolvimento de pessoas
e na busca por realizações. Diante de uma so

ciedade frenética, onde mudanças acontecem
num piscar de olhos, e onde se parece traba
lhar cada vez mais, mesmo diante de mais

conforto, o coaching é a parceria necessária

para se adequar a este novo cenário, assim
como atingir todos os objetivos traçados.

Treinâo Solidário
o empresário Cassius Gonçalves esteve

na plenária Acijs/Apevi para falar deste even
to que acontece no próximo dia 28, com iní
cio às çh. à Treinão Solidário visa divulgar o
Dia Mundial do Autista e também arrecadar
fundos para a manutenção de suas ativida

des, através da�enda das camisetas que serão'
utilizadas durante o evento, que consiste de
caminhada e' corrida. Apoie uma boa causa

queimando calorias!
•...-i-••

Campus Geraldo
Werninghaus. .�.

Amagnífica reitora-do Instituto Federal de
_

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Ca- o_

•

tarina, professora Maria Clara Kaschny Sch

neider, e o diretor geral do Campus Geraldo

Werninghaus, professorMarlon Vito Fontani
ve, _ convidam para a cerimônia de inaugura
ção das novas instalações no próximo dia 18,
às 19h30. Na ocasião, serão entregues para
a comunidade as novas instalações que dão
uma nova dimensão ao IF-SC na região.

MERC
�. o. Ikarsten@netuno.com.brl'•••••••••••

CMC
Participou da plenária Acijs/Apevi,

a ex-presidente da Acijs, Christia
ne Hufenüssler, na condição de dire
tora da CMC - Central de Marketing
de Comunicação. Ela apresentou o

modelo de gestão de pessoas imple
mentado pela associada e responsável
pelo posicionamento da agência no

rol das 25 melhores agências para se

trabalhar no Brasil e a única de San

ta Catarina. Com 22 anos de atuação,
este empreendimento pioneiro em

Jaraguá do Sul, emprega hoje 51 cola

boradores, boa parte deles oriunda de

outros centros, como São Paulo, Curi
tiba, Porto Alegre e até Belém.

Christiane detalhou os passos que
fizeram a empresa merecer de seus

profissionais uma avaliação que a

classificou como merecedora do selo
do GreatPlace toWork Institute. Sob
muitos aspectos, a CMC é um caso im

provável de sucesso. Foi tão pioneira
que, quando surgiu, não foi possível
seu registro na Prefeitura como agên
cia de publicidade e por isto ela teve

de ser registrada como empresa do se

tor imobiliário.

ENTRELINHAS/DIVULGAÇÃO

Mulheres em, destalple
Fabiana Koch, coach,Monika Hufenüssler, presidente daAcijs, Leonir Zacarias

de Souza, presidente daApevi, e Christiane Hufenüssler, proprietária da agência
CMC, durante plenária semanal daAcijs/Apevi, na última segunda-feira, dia 15.

'

Tecnotêxtil

QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRlL DE 2013

SELlC 7,25% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% 16.ABRIl.?013
CUB 1.215,40 ABRIL.2013
BOVESPA +1,97% 16.ABRIl.2013

NASDAQ +1,50% 16.ABRIl.2013

AÇÕES PETR4 17,70 +3,03%
VALE5 31,65 +3,03%
BVMF3 13,25 +1,53%

POUPANÇA 0,4134 17.ABRIl.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT

OURO
·1,43% US$ 99,050
+0,05% US$ 1368,510

CÂMBIO COMPRA VENDA VARo

DÓLAR COM. 1,9900 1,9915 ·0,30%
DÓLAR TUR_ 1,9700 2,0700 +1,47%
EURO 2,6183 2,6201 +0,32%
LIBRA 3,0524 3,0538 -0,23%

Selic
Apesar da alta da inflação, o bo

letim Focus do Banco Central mos
tra que o mercado continua apos
tando numa manutenção da taxas

básica em 7,25% ao ano. Omercado
entende que não existe uma inflação
de demanda que poderia: ser comba
tida com o aumento dos juros. Como
sabemos, a inflação foi inflada por
preços administrados - como com

bustíveis - e problemas com safras
- como no caso do tomate - que não
seriam afetados pela alta dos juros.

Prêmio Expressâo
O Sesc foi contemplado com o

200 Prêmio Expressão de Ecolo

gia, maior premiação ambiental
do Sul do Brasil, por seu projeto de
tratamento dos resíduos orgânicos
gerados por seus restaurantes im
plantados em Florianópolis, Blu
menau e Lages:

Juros ao consumidor
Nomês demarço, os juros ao consumidor apresentaram

um leve.recuo de 0,02% e, desta forma, atingiu5,4% ao mês.
Embora ainda seja uma taxa incrivelmente alta, é a menor
desde 1995. Considerando a taxabásica de 7,25% ao 'ano e ta

xas de juros depoucomais de 1% aomêsPill'aoperações nor
mais de empresas, fica difícil entender como alguém pode
comprar umbem com uma taxa tão alta em�utida no preço.

• FEELING· E'S10fADO·S
Nossa região é destaque no Estado mi produção
de estofados. Uma das mais importantes
empresas neste segmento é' a Feeling,_
que completa hoje 21 anos de atividades.

Segue até amanhã, no Expo CenterNorte, em São Pau
_ lo, a Tecnotêxtil Brasil 2013, importante feira para uma

parcela das empresas do setor têxtil da região.

",-.'

Contabilidade
�ÍI.....,.
fil!lO'llllhlllllmlllffA!

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

www.gumz.com.br
(47)337'04747

Uma aposta no mercado de material esportivo
que deu muito certo completa hoje 12 anos de
existência. A agregação de outros tipos de
u�!forme foi um�;soJ1Ji�81���f,ia naíural, , H1i s

_ l _! ., -=-_ � __

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2013 ECONOMIA
OCP19

www.ocponline.com.br

f

País amplia potencial de
geração de energia eólica
EXPANSÃO O potencial
de produção nos 108

.

parques existentes no

Brasil alcançou 2,5
gigawatts em 2012

Brasília/Agência Brasil

A capacidade eólica brasileira
l"'\instalada em seus 108 par

ques alcançou 2,5 gigawatts (GW)
no ano de 2012, crescimento de

73% em relação a 2011, segundo
o balanço anual divulgado pela
Associação Brasileira de Energia
Eólica (Abeeólica). Com isso, esse
tipo de energia respondeu, no ano
passado, por 2% da matriz elétri
ca do país.

Do total, o equivalente a 1,3
GW é resultado de incentivos
do Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), primeira fase
de implantação da energia no

país; e 1,2 GW compõe o Leilão
de Reserva (LER 2009), que cor-

DIVULGAÇÃONENTOS DO SUL

VENTO O maior parque eólico do Brasil está localizado no município gaúcho de Osório

responde a uma segunda fase.

Segundo a Abeeólica, 622 me

gawatts (MW) que fazem parte
da segunda fase estão fora de

operação, sem linha de trans

missão, em dois parques loca
lizados no Rio Grande do Nor
te e dóis na Bahia.

Em média, 7,5 milhões de. lada em todo o país chegue a

brasileiros receberam, pormês, 6,05 GW, alcançando até 2017
a energia gerada pela fonte eó-

_

os 8,8 GW.
lica em 2012. Essa média con- "Isso mostra o quanto nós
sidera residências"de famílias -", estamos com um modelo de
com três moradores. Até o final ,'gestão eficiente de energia eó
deste ano, a eXI?ectativa da l\be-: lica e acaba desmistificando o

eólica é que a: capacidade insta-, que se dizia, declarou Elbia.

CENTRO AUDITIVO JARAGUA

Temos também acessórios que auxiliam no cuidado e manutenção de seu aparelho; (sflica,
.

pilhas. pastilhas para limpeza de moldes, confecção de moldes em acrllico e sUicone, tampAo
para banho e natação colorido e controle remoto Sistema FM).

Garantia e condições especiais; à vista 10% desconto ou parcelamos em até 10x sem juros.

COI_te_ co otorrinolaringologista. .

isitHos, teremos prazer em atendê-Io.

Mercado

Cai confiança do
empresariado

o Índice de Confiança do

Empresário Industrial (Icei)
recuou 1,7 ponto em abril regis
trando 55,4 pontos. Essa foi a

segunda queda consecutiva do
índice e o pior resultado desde

agosto de 2012. Em março, o

índice ficou em 57,1 pontos. Os
números foram divulgados on

tem pela Confederação Nacio
nal da Indústria (CNI).

Para a confederação, o in
dicador mostra que os empre
sários estão menos otimistas
ante as condições dos negócios
e da economia. O mesmo ocor

re com as expectativas dos em

presários para os próximos seis
meses.

A confiança dos empresários
recuou, principalmente, na in
dústria de transformação e no

segmento da construção civil.

Apenas na indústria extrativista
houve crescimento do Icei.

De maneira geral, nos pri
meiros mêses do ano, o índice
ficou abaixo do registrado em

igual período de 2012. Na inter

pretação da CNI, a menor con
fiança do empresário industrial
no início de 2013 pode resultar
em dificuldade de crescimento
dos investimentos.

FONES (47)3372
..2364

Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 889 • CEP 89251·700 :(47)3O55-2364
Centro Jaraguê do Sul se cajOc.J.com.b.r

IIIIAD.I' IIIA LOJA IE APARELHIS AUI.'.VIS.

o CAJ (CentroAuditivo Jaraguâ) dispõe o que há de melhor em recursos, tecnologias e sofisticação em
AparelhosAuditivos digitais, sendo aparelhos modernos, versáteis e ideais para sua perdá auditiva.

Venda assistência técnica de Aparelhos Auditivos e acompanhamento fonoaudiológico.
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CUIDADOS Conselheiras Rosa (E) e Elizete investigam se a criança está em situação de risco ou em convivência familiar negativa

Famílias sustentadas pelo
tráfico despertam atenção
GUARAMIRIM Estatuto articulou rede de proteção,
que registra cada vez mais casos de vulnerabilidade

Débora Remor

Dois flagrantes de tráfico de

drogas emGuaramirim na se

mana passada revelaram o envol
vimento de famílias inteiras com

o crime organizado. O mais assus

tador é que crianças, filhos de acu
sados, presenciavam toda a movi- .

mentação de usuários e o trabalho
de preparação do entorpecente.

Para o Promotor de Justiça da
Vara da Infância de Jaraguá do Sul,
Rafael Meira Luz, com a implan
tação do Estatuto da Criançae do

Adolescente, em 1990, os proces-

sos ganharam agilidade. "No caso

de crianças, existe toda
-

uma rede
de proteção e diversos canais de

atendimento, como Conselho Tu

telar, Ministério Público e Juizado
da Infância e Juventude,_buscando
sempre uma decisão menos buro-

crática", afirmouMeira Luz.
Quando os pais são levados para

a Delegaeia de-Polícia para prestar
. depoimento, o Conselho Tutelar é
acionado para avaliar se a residên
cia pode ser um ambiente nocivo à

criança e se ela deve ser retirada de
casa. "Quando identificamos uma

situação de risco ou uma convi-

MARCELE GOUCHE/ARQUNO OCP

vência familiar negativa, buscamos
sempre um local seguro para o de
senvolvimento da criança, seja na

casa de parentes ou encaminhan
do os pais ao Centro de Referência

Especializado de Assistência Social

(Creas), onde uma equipe técni
ca acompanha o caso", afirmou a

presidente do Conselho Tutelar de

Guaramirim, Rosa Piccoli Satler.
Omaior perigo para as crianças,

segundo a conselheira Elizete Luzia

Pereira, é que o ambiente inadequa
do influencie nas escolhas futuras.
"Se numa residência o filho vê os

pais envolvidos com drogas, ele en
tende como normal-e sehabitua com .

esse tipo de situação". Ela completa
- alertando que as crianças reprodu
zem o que vivenciam em casa.

ORIENTAÇÃO Adolescentes
não têm consciência sobre os
efeitos maléficos das drogas,
alerta a delegada Milena Rosa

Jovens COmO protagonistas nos casos
A maior parte dos, atendimen

tos envolvendo adolescentes na

Delegacia de Proteção à Criança,
Adolescente, Mulher e Idoso (DP-.
Cami) de Jaraguá do Sul é por uso
de entorpecentes. Nesses casos, os

pais são chamados na delegacia e

se comprometem a comparecer em
audiência. "É um trabalho constan
te e muitos são reincidentes, pois
não têm consciência de que é crime

,
'

e que há efeitosmaléficos", diz a de-
legadaMilena de Fátima Rosa.

Em Guaramirim, o número de
denúncias que chega ao Conselho
Tutelar quadruplicou nos últimos
dois anos, quando saltou de quatro
casos nosprimeiros doismeses 2011
para 16 em janeiro e fevereiro deste
ano. "O município vive uma situa

ção preocupante com o aumento do
número de jovens envolvidos com

álcool e drogas. Porémmuitos casos dos adolescentes nega qualquer en
nem chegam até o Conselho Tu- volvimento", salientou Rosa.

-

telar", disse a presidente do órgão Entre as consequências do uso

Rosa Satler. A evasão escolar é um das drogas pelos jovens, a delegada
dos primeiros sintomas que acende Milena cita os prejuízos à memória,
o alerta no Conselho Tutelar. "Per- a diminuição do rendimento esco

cebemos que esses jovens deixam lar, o ócio e o envolvimento com a

de ir à aula e durante a investigação criminalidade. "Com o tempo, o

das causas encontramos suspeitas usuário passa a cometer atos ilícitos
do uso de drogas, mas a confirma- para financiar o vício, como peque
ção é muito difícil já que a maioria .1 nos fartos, depois assaltos", avaliou.

Corupá
Desaparecido
achado em rio

O motociclista Alceu
Viebrantz, de 52 anos, foi
encontrado morto, na ma

nhã de ontem, num riacho

próximo à Estrada São

João, na localidade Pedra
de Amolar, em Corupá. A
família contou aos Bom
beiros que ele havia saído
de casa-no final da tarde de

segunda-feira e estava desa

parecido. Buscas na região
localizaram o homem, sem
vida e parcialmente sub

merso, a cerca de ummetro

damotocicleta, que ficou caí
da numa curva da estrada.
O caso será investigado. O
sepultamento ocorre hoje,
às 10h30, no CemitérioMu
nicipal de Corupá.

Acidente

Gestante está
internada

Continua internada no

Hospital e Maternidade Ja

raguá a gestante de 24 anos,
grávida de 27 semanas, que
sofreu um acidente na tar

de de segunda-feira, na Es
trada Carroeira, no Bairro
Ano Bom, em Corupá. Ela
dirigia uma motocicleta que
colidiu frontalmente com

um Pointer, conduzido por
um idoso de 61 anos. O ho
mem tentou fugir do local,
pois não é habilitado, mas
foi contido por moradores
e preso pela Polícia Militar.

'Thntativa

Homem leva
tiro no peito

Um homem de 22 anos

foi gravemente ferido por
disparos de arma de fogo
no final da tarde de ontem,
no Bairro Corticeira, em

Guaramirim. A vítima ligou
para a Polícia Militar por
volta das 18h, disse ter sido
atingido por cinco tiros e in
formou o nome do suspeito.
Quando o Samu chegou ao

local, ele já estava incons

ciente, com uma perfuração
no peito e precisou ser en

caminhado ao Hospital São
José, em Jaraguá do Sul.
A polícia está em busca do

suspeite> pelos disparos.
I
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Encontre um Kia
para'chamarde seu,

d� 6 velocidades com opção de troca sequencial. autóadaptivo e paddle shift I Ar-condicionadomanual
eJlga leVe aro 17" I Air bag frontal duplo I Rádio CO/MP3 player com controle no volante, entrada auxiliar. usa e para iPod

Computador de bordo integrado ao conjunto de mostradores

KIA- PICANTO
Compacto e econômico

Câmbio manual de 6 marchas I Air Bag's frontais para leye.aro 18' I lanternas dianteiras com LED
Ar-condicionado I Chave "keyless': travamento deporta e abertura do porta-malas I Espelhos retrovisores externos eorn regulagem elétrica

KIACADENZA

Power Imports
Blumenau • Bal. Camboriú • jaragué do Sul

joinville • Florianópolis· São José

Quantidade de 5 unidades para cada, modelos e preços são as.citadas acima e o prazo da promoção é a!é 30104. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que
ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso nos valores de R$1.800,00 para o Kia Picanto, R$ 2.000 para o Kla Cerato e Kia Sportage e RS 2.500,00 para o Kia Cadenza e

Kia Sarento. Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas.

I

I
[I
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Maioria dos consumidores financia e

paga veículos em 43 meses
FONTE

Carpress

'"C"

Quer saber como o consumi

dor médio compra carro no Bra
sil? f> maioria (61%) dos que ad

quiriram automóveis no último
ano financiaram - 51% via CDC

(crédito direto ao consumidor),
8% por consórcio e 2% pelo le

asing (arrendamento com opção
de compra), Embora os planos
máximos tenham sido de 60 me

ses, o prazo médio nos dois pri
meiros meses de 2013 foi de 43
meses.

No mesmo período de 2012,
esse prazo médio era de 46 me

ses. Se comparado ao primeiro
mês do ano, o prazo médio não
oscilou. Durante fevereiro as

taxas médias de juros se man

tiveram em 1,25% ao mês e em

16,08% ao ano. Nos bancos de'

varejo (que não estão atrelados

a fabricantes), essas taxas fi
caram em 1,57% e 20,5%, res
pectivamente. Os dados são da
Anef (Associação Nacional das

Empresas Financeiras das Mon

tadoras).
"As taxas de juros das associa

das costumam ser menores por
ser em grande parte subsidia
das pelas próprias montadoras,
atingindo melhores condições
e valores mais competitivos, in
clusive com a possibilidade, em
algumas situações, de oferecer
a opção da taxa zero", afirma o

presidente da entidade, Décio
Carbonari.

A falta de pagamento acima

de 90 dias se manteve estável em

fevereiro, ficando em 6,4% nos

contratos de CDC para pessoa
física. Na comparação com feve
reiro de 2012 (6,6%), a inadim
plência caiu pouco, apenas 0,2
ponto percentual. .

DIVULGAÇÃO

Fevereiro apresentou nova

queda no saldo de crédito para
financiamento de veículos. A ex

pectativa da Anef é de que o mais

recente anúncio da prorrogação
do IPI (Imposto sobre Produtos

Industrializados] reduzido na

atual taxa, até o final de 2013,

dê maior fôlego ao mercado e

reaqueça não só as vendas de

veículos, mas também o setor de
financiamentos.

'.

A vida acontece aquí,
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CITROEn

A PARTIR DE CITROEN C3 PICASSO A PARTIR DEC1TROENC4
2013 GLX 1.6 FLEX

CITROEN AIRCROSS
ATACAMA 2013
GLX '.6 FLEX START

A PARTIR DE
,

R$54.690
2013 GL 1.S FLEX

R$44.990'R$ 49.990'
À VISTA

CRÉATlVE TECHNOLOGIE

+

�

I
I

l

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 12/13 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% 4- 36 parcelas com.
taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên AirCross - série especial Atacama - GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 24 parcelas com taxa 0%
a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 ê COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 �

com valor à vista de R$ 44.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0,49% a.m + IOF. TC de R$566,00 para Banco PSA e TC de R$ 855,00 para Banco Alfa. Confira
a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance ou Banco Alfa. • _

•Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 23/04/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça reVlsoes em seu veículo regularmente.
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" Corvette Stingray: O verdadeiro espírito ianque
FONTE

Web Motors

Alguns carros realmen
te acabam se tornando bem
maiores do que um mero

número de exemplares ven

didos .. Esse foi o caso do Gol
GTI e também do DeLorean.

O Covette também é um

deles. A primeira versão foi
mostrada ao público no Mo

torama, de Nova York, em

1953. E logo de cara encantou
os futuros compradores. Para
quem estava acostumado
com as banheiras enormes e

muito aço rebuscado, o mo

delo surpreendeu.
A ideia do carro é simples

e foi buscar inspiração nos

roadsters europeus. Vale lem
brar que alguns deles, como
os MGs e _Austin-Healeys,
também se tornaram lendas,
além de serem muito diverti
dos de se guiar por aí em um

dia ensolarado.
Um diferencial do Corvet

te, tirando o tamanho mais

compacto, era o material uti-

lizado na carroceria. Pela pri
meira vez o fiberglass deu as

caras na indústria automobi
lfstíca'E mostrou que veio pra
ficar. Um dos folhetos de épo
ca trazia um único homem
levantando o conjunto com

apenas uma mão.
Inicialmente foi disponi

bilizado com o motor de seis
cilindros em linha. Mas só

quando o V8 passou a fazer

parte da receita, as vendas de
colaram. A segunda geração,
lançada em 1963, inaugurou
uma nova era para todos os

.

carros esportivos da América.
Com o Stíngray e seu vidro

traseiro bipartido (apenas em
1963) o modelo assumiu - de
finitivamente - um espírito
mais agressivo. O conceito
Mako Shark havia sido apre
sentado alguns anos antes e

agradou, especialmente pelo
fato de fugir do comum e abu
sar da criatividade. Isso sem

falar da aerodinâmica, com os

faróis escamoteáveis.
Esse Vette, como os norte

-americanos adoram chamá-

-lo, é especial. No Brasil te
mos por volta de seis ou sete

unidades e a cor vermelha

desperta desejos pela rua.

Mesmo porque, no caso dele,
tive a oportunidade única de

passar um dia todo rodando

pela cidade.
Quem já guiou um clássico

V8 sabe do que estou falando.
Eles são carismáticos, roncam
de modo especial e sempre es

tão prontos para colar o corpo
do motorista no banco' a cada
saída de semáforo. Vale cada
minuto e cada sorriso no rosto.

Nem todos são assim. Mas
o Stingray traz sob o capô o

motor de 327 polegadas cúbi
cas, 5,4 litros e 300 cv de for

ça. Isso, somado ao torque de
49,7 kgfm dá uma ideia clara
do que estou falando.

Basta pisar de leve no ace

lerador para que a carroceria
balance de maneira nervosa

.

e a sinfonia do V8 saia como

música, de ótima qualidade,
através do sistema de duplo
escapamento. É algo único e

extremamente divertido.
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663__
(47) 9103-7819,�1
(47) 8429-9334 �contato@dauerimoveis.com.br

vendas@dauerimoveis.com.br
D
D

((a tuap� é fâmpada que ilumina 06 meus p�"M e lwz que cltvtcia a meu cdminfuw., .

SalnuM 119:105 .

Lançamento
Ref: d253

A P cvrt:CVWl/e/vvt:o- YvCV P Lcovvt:CV
Ja-rcv!rW� E s-q u/e-rd-o-

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

1 vaga de garagem
,

, ..

. ·A partir de
. '.

R$130.000,OO
Ref: d254 F i n a n -e i a m e n t o

T E R R E N O· E C O N S �T R U ç Ã O

Lotes a partir de 660m2 em local asfaltado,
seguro e com excelente localização -

-

R$5.000,OO de entrada + saldo financiado

pelo Programa Minha Casa Minha Vida

Réf: d123Ref: d249 Ref: d252 Ref: d121

APTO cf 56m2 - 2 dorm + sala + cozinha + BWC Casa com 3 dorm + cozinha + sala de TV + BWC Sobrado com 3 dormitórios + sala + cozinha +
+ área de serviço + área de festas social + garagem + demais dependências. demais dependências

R$ 109.900,00 R$ 240.000,00 R$ 150.000,00

Casa c/1 suíte + 2 dorm + sala estar + TV + cozinha + BWC +

área de serviço + garagem para 2 carros- + lindo jardim

R$ 350.000,00

Ref: d152 Ref: d128

� o,�__�_\�
APTO novo cf 90m2 - 3 dorm + sala + cozinha + Casa com 1 dorm + cozinha + sala de TV +

BWC + área de serviço + sacada cf churrasqueira Banheiro social + lavanderia, Terreno com 301m2

R$ 140:000,00
.
R$ 129.000,0

Casa com 3 dorm + sala de estar + cozinha +

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

R$ 164.900,00

Apto novo cf 64m2 contendo 2 dorm + sala +

cozinh a+ BWC + área de serviço
R$ .119.900,00

Acesse� www.dauerimoveis.com.br

--y -

J
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• JC Pinturas,massa corrida, grafiato,
pinturas em geral, tratamentos contra
cupimMelhorpreço da região.
Orçamento sem compromisso.
Telefone 9901-8445 Jairo.:

• Leison Malhas contrata com

urgência: Dobradeira / revisora
com experiência/ auxiliar de
cortei talhador com experiência.
Para trabalhar 1Q turno na Barra
do Rio Cerro. Salário compatível
+ benefícios. Interessados enviar
currículo por e-mail: rh@leison.
com.br ou tratar na Rua Pastor
Albert Schneider; 882 - Barra. Fone:

3376-1378.

• Farmácia Família contrata

balconista, de preferência com
experiência. Rua 25 de julho, 577,
vila nova. Telefone 3371-7874

• Contrata-se serralheiro com

experiência. EmpresaMetalflex. Tel
3376-5296.

• AF Rodas - Conserto de rodas

importadas e nacionais.Auto
Center (Suspensão, freio, pneu,
roda, balanceamento e geometria.
Contato: 3371-3040.

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

públicos. Prof", MariIeneMaria
Schmidt. (47) 9955-5948. E-mail:
miuyms23@gmail.com.

• Contrata-se Eletricista: A empresa
Tubofibra do Brasil contrata
Eletricista Mecânico para unidade
de Massaranduba, Desejável com
experiência. Os interessados
deverão enviar currículo para rh@
tubofibra.com.br ou entrar em
contato pelo telefone 47 3379-
5900.

• A empresa Tubofibra do Brasil
contrataAnalista de Cadastro
para a unidade de Massaranduba.

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

• Precisa-se de pessoa do sexo

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

3273-2423.

• Excursão: Patagônia/Argentina/
Chile de 20/04/13 a 02/05/13 -

13 dias e 12 noites. Saindo de Porto

Alegre e seguindo a BuenosAires/
Ushuaia/PuntaArenas/ EI Calafate.
Pacote inclui aéreojhoteljterrestre
com rodoviário e todos os passeios
locais com guia acompanhante
desde o Brasil. A partir de U$ 2.986
por pessoa, parcelados. Maiores
detalhes tratar fone - 33713993
ou 9973 8281.

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

47-9700-2254.

• Borges Eletricista residencial
e comercial, ligações novas e
consertos em geral. Fones: 9926-
1371,9994-8588 ou 8437-5260
-Ivonei.

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

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua
casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou
acima de R$ 2.000 mês, período
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retomo.
Contato 478418-3292/9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

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

2946/9216-4866
• Diskfrete e mudanças.Tr: 9277-
2798/8465-6251/3370-3414/
97à8-4475.

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

8406-2183 j 3276-2100

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

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

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

• Procu�p serviço terceirizado para
fazer em casa o dia todo. Tel: 9119-
6794.

• Hotel para cães - faça a sua reserva

com antecedência. Tel: 3375-2006

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

COMPRA-SE

• Compro aparelho de som 3 em 1.

(com Toca disco) 9953-5554.

• Vende-se máquina de costura
industrial Overloch R$800,OO e

Reta R$380,OO 3370-0983 ou

9927-3117 Paulo

• Vende-seberço de criança
cor marfim, com colchão por
R$150,00 3370-0983 ou 9927-

3117 Paulo.

• Vende-se 4 pneus Marshall

p235/65jR17. Valor R$1000,00.
Seminovos com 12000 km. Tel:

3275-6531 ou 9117-7165.

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

• Locação de escorametálica e

andaime. Contato 3376-4963,
9615-6097 ou 8466-7814 Admir.

• Vendo Esteira ElétricaWeslo

4500, semi nova - 1 ano de uso.
Valor 600,00. Contato 3370-8684
ou celular 9935-8751 Juliane.

• Vende-se compressor de ar Shu1ts

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

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

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

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

• Vende-se duas câmaras frias

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

8743.

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

3370-4924 ou 9934-4300

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

• Vendo oficina elétrica no

seguimento de motores e bombas
com pessoal qualificado para dar
continuidade no trabalho. Valor
R$50.000. Contato 3273-6615.

• Vende-se artesanato, tudo em

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

APARTAMENTOS

• Procura-se moça para dividir

apartamento. Bairro Baependi.
Apartamento semi mobiliado.

Aluguel R$375,�0 aluguel
+ R$60,00 de condomínio.
Interessadas ligar: Sandra 9115-
9126 ou 9603-1280 (Fran)

• Alugo apartamento com 2

quartos, 75 mt, com garagem, na

rua Francisco'Píermann, aluguel
R$ 650,00 + condomínio (média
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada

Nova com 2 quartos, sala, sacada
i � I ) . , I:. .:' .11 i: ê • : I : I : ;

com churrasqueira. Entrada
de R$ 10.000,00. Valor de R$
125.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

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

CASAS

• Vende-se casa, em Barra do Sul,
loteamento Baobá, rua Perequê,
próximo ao posto, 97 rrr', 3
quartos, sendo 1 suíte, banheiro
social, garagem p/ 2 carros,
mobiliada, murada, semi nova.
Valor R$120.000,00 +prestações
de 1 salário mínimo, aceita-se
carro ou caminhonete no negócio.
Telefone 3373-3511.

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

da praia com 03 quartos sendo
uma suíte, sala, cozinha, WC, área
de serviço e garagem. Valor: R$
180000,00, Financiável. Contato:

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

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

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

• Vende-se casa de 120m2,
terreno de esquina, terreno de

450m2,3 quartos, sala cozinha
garagem, toda murada. Valor
R$200.000,00. Tratar com Ailton
9103-3926.

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

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

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi/
São Pedro, 240.000m2, casa
mista, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés de
eucalipto. Oportunidade de
investimento. Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-

4615/3376-0081.

SALA COMERCIAL

• Alugo sala comercial com 3

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

• Á venda, franquia de mini
sanduíches assados, situado á
rua Reinoldo Rau. Inaugurada
em julho de 2012. Tratar
479709-0649 ou Jaraguá@
vininha.com.br.

• A Associação Recreativa

dos Servidores Públicos

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

Esportes no período matutino.

Interessados entrar em contato

pelo telefone 3371-3232.

• Aluga-se sala comercial 30m2

perto do Museu da Weg,
R$400,00 mensal. Tel 3275-
2264.

• Alugo quart-os, livre de água
e luz. em Schroeder, na Rua

Marechal Castelo Branco, 2128.
Tr: 3374-1488.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila
Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

TERRENOS/LOTES
• Vende-se terreno de 7.522

nr', ótimo para construção de

galpão, Barra do Rio Cerro I,
valor a combinar. Tratar 9654-
2206.

• Terreno em Corupá, próximo
ao seminário, 2 lotes de 723m2
cada, e 110te de 350m2• Valor
a combinar. Fone; 9911 8216 e

33752520.

• Vendo Lote 15x26, frente para
asfalto, escriturado, pode ser

financiado, local alto. Valor
R$95.000,00. Tratar 479955-
0833 Irineu.

• Vende-se terreno em Schroeder

I, Vila Paraíso, casa mista de

15x30m2, terreno estruturado.

Valor a negociar ou troco por
casa na praia. Tratar com Saulo
3374-2252 ou 8825-3163.

• Vende-se Terreno em

Schroeder - Centro, com 450

m2 escriturado, R$ 95.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra. Tr:

3276-0264/8800-9346.
• Vende-se lote com 324m2,
12x27, Lot. Gadotti III - bairro

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

• Vende-se lote com 999m2,
15x66 - bairro Izabel, Corupá, \

I ,. ;:1
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40 metros do asfalto. R$
65.000,00 Aceito troca. Tr:
9979-2017

PEUGEOT

• Vende-se Passion 207, 2009
completo, R$23.000,00. Tratar
com Denner (47}9981�3102.

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

• Vende-se Peugeot 206, ano 2008,
completo, 4 portas, prata, em
excelente estado. R$7.000,00 de
entrada e assumir financiamento.
Tratar com Leandro 9658-8618
ou 8455-6772.

• Vende-se Peugeot 207 1.4 XR

Sport - 2011- Branco 26.000 km

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

3371-2106

CHEVROLET

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

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

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

construção. Fone 3275-0128 ou

9101-7885.

• Vende-se Corsa Hatch 2006, flex,
com ar condicionado, direção
e alarme, na cor vermelha. Tr:
9117-1176/9600-9002. Valor a
negociar.

VOLKSWAGEN

• Vendo VW Gal 1.0 G IV

2011/20124.000 Km. Branco, Z

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

• Gol G5 2009, LO, Preto, 4p, Flex,
completo: ar-condicionado,
direção hidráulica, alarme,
vidros e travas elétricas, som,
chave reserva. Manual, Nota
Fiscal, com todas as revisões
na concessionária, muito bem

conservado, troca por terreno.
(047) 9213-3567 com Alexandre.

• Vende-se Saveiro 1.6, ano 2009,
geração 4, branca, pouco rodada.
Valor R$Z3.000,00. Tel: 9931-
9410 ou 8406-5033.

• Vendo Gol 1.0, ano 1994, azul,

em ótimo estado, R$8.000,OO,
aceito material de construção no
negócio. Tratar: 3372-1303.

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

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

• Vende-se VW Fax 1.0

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

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

'

• Vende-se GolfSportline 1.6

2008, vermelho, 2° dono, 87.000
km. Valor R$35.000,00 ou
R$37.000,00 na troca. Tel: 9697-
3806 - Everton.

FIAT

• Vende-se Palio 1.4, 2008,
completo, fIex, 4 portas. Apenas
26.800 km. Valor R$Z4.800 (à
vista, s/ troca). Único dono.
Ótimo estado. Contato: (47)I

9991-3390.

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

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

Néia,

FORD

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

• Vende-se Ford Ka GL 2004"
completo, prata, ótimoestado.
Tratar com Evandro 3376�1496.

• Vende-se Ford Ka 2006 - 52.000

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

• Vende-se um Ford Focus ano

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

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec

muito econômico, 04 pneus
novos todo revisado em ótírnrr

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

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

r �
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CAMINHÃO.

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

• Vende-se caminhãoWolkswagen,
toco, modelo 17 210 ano2001.
Carroceria Graneleira. Preço a

combinar. Tratar com Valdemar
8855-Z072 ou 3373-0190.

OUTROS

• Vende-se Cerato ano 2010, cor
prata, completo, único dono.

R$42.000 (negociável). Tratar
8902-0062 Cristiano

• Vende-se Siena Fire 2009

completíssimo (ar, direção, farol
auxiliar, som, vidros elétricos e

alarme). Único dono. Preço: R$
21.200,00 contato: 88144953
ou 337'0 4553.

• Vende-se Kia Soul 2010, cinza,
abs, aírbag, bancos em couro,
câmera de ré, 60.000km. Valor
R$ 40.000,00 - á vista. Tratar
com André (47) 9993-2048.

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

• Vende-se CorolIa 1.8, 2012,
prata, 9.300 km, Valor
R$55.000. Tratar com Ari1do
3372-2435.

• Vendo CorolIa Altis Prata
Automático 2010/2011 70.000
Km. Garantia de Fábrica 6

meses. Todas revisões feitas
na ToyovilIe. Completo.
R$67.000,00 Particular. 47
9177-7003 Alfredo

• Vende-se Parati 1.0 16V 4

portas.Prata, 2000 com Ar

Condicionado, Trio Elétrico,
Rodas 14 de Liga Leve e

Película. Valor abaixo da FIPE.
Fone: 3274-8092/8813-9682.

• Vende-se Kia Soul EX 2010,
cinza, completo (abs. air bag,
bancos em couro) R$ 40.000,00
à vista. Telefone 47 9993-2048
André.

• Vende-se Bras 125, ano 2004,
azul, partida elétrica. Valor
R$3.800,00. Tratar com Daniel
9602-9490.

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

• Vendo moto Honda CG Titan 125,
ano 200Z, azul, em ótimo estado,
com bauzinho. Preço a combinar;
Tratar: 3372-1303.

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

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

• Vende-se CRF 250 R, Z004, em
ótimo estado, guidão e capa de
banco ainda original,moto a toda

prova. R$ 11.500,00 somente
venda. Tr: 3055-7854/ 88Z3-
1548. Após as 19:00.

COMIDADAHORA

•Comida da Hora oferecemarmitex,
.

com serviço de tele entrega de
segunda a sábado. Localizada no
centro de Schroeder 'Iiatar (47)
3374=-0741/9221-0087 com Sidnei.

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

Limpeza de toldos e vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016
com Daniela.

FILHOTES

• Vende-se filhotes de Maltês

puros com 45 dias. Valor
a combinar. Tratar com
Viviane (49)8835-5277 ou

Sérgio (47) 9706-7671.
,

GALPÃO

• Aluga-se galpão novo na Barra
do Rio Cerro, com 330M2 ou

660 M2, próximo a Leison

Malhas, excelente localização.
Tratar: 9185-4615! 9655-6743

TEARES

• Vende-se 3 teares paramalharia,
em ótimo estado, oportunidade de
investimento. Aceito terreno e veículo.
'fratãT: 91854615 / 965�743 /
3376-1378. l

TERRENO

• Vende-se terreno com 412,00M2
(12,5 x 33,0) no loto Residencial
Mass - Rio da Luz - Acesso
asfaltado, contrato direto com

proprietário. Aceito veículo.
Tratar: 9128-5957/3376-0081.

COROLLA'

• Vende-se CorollaXIl1.6,
automático, 16v, preto, 2006, 2°
dono, 82.000 Km. Original, em
perfeito estado, ótima procedência.
R$ 31.000,00. 'Iratar. 9185-4615
! 9655-6743! 3376-1378.

FlESTA

• Vende-se Fíesta LOHatch 2007,
branco,baixa km, original, boa
procedência, IPVA pago até 2014.

Apenas R$ 17.500,00.1Tatar: 9128-
5957 ! 3376-0081! 9655-6743.

.
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ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI14482

Contato 47 8499-4778
acassio@lacasaconstrutora.com.15r;;

Apartamentos �
>Barr� com 1,2 e 3

quarto5y a. partir de
.

R$ 95.000,00

J

j
Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,

padarias, indústrias,
mercados.

Entrada +

parcelamento
direto + financiamento
bancário + Uso do FGTS

(conforme regras SFH)
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Torcida fiel colabora para
a recuperação do Juventus

EVENTO No sábado, dia 20, acontece uma Feijoada, ao custo
.

de R$ 30 por cartão, para arrecadar recursos para o Clube

OJuventu� :onfirmou.a esta profecia se confirma a

permanencia na pn- cada dia. Mesmo perante
meira divisão, mas as dívidas todas as adversidades possí
não desapareceram do João veis, os torcedores não dei

Marcatto. Uni poço sem fim, xaram de acreditar nos seus

m(is com urn fio de esperan-· sonhos e apoiar 'a sua maior
.

- 'ÇÇl, Dizem queno futebol a paixão: o Juventus.
.

,

torcida se transforma no dé-
-

Muito pelo contrário; a
cimo segundo jogador e que. busca pela solução possi
ela é o maiorpatrimônio de' bilitou inúmeras sugestões
um time. -Em Jaraguá do Sul, criativas e urna acabou ga-

nhando força. A atitude no

bre iniciada e articulada nas

redes sociais, uniu os torce

dores, que tiveram a grande
ideia de criar urn evento para
angariar recursos para o clu
be: a Feijojuve. No embalo
desse amor incondicional
das arquibancadas, urn gru

po de amigos do clube tomou
a iniciativa do projeto para

oportunizar a chance de co

laborar para .as finanças do

Moleque Travesso estarem

em dia. "Nos envolvemos na

Feijojuve e fomos confundi
dos como membros da dire
toria. Volto a registrar que
nosso somos apenas torce

dores e nosso interesse é le
vantar recursos junto a, em

presários, outros torcedores
e demais simpatizantes do
'Grêmio Esportivo Juventus.

Como ex-jogador e torcedor,
não me sentia conformado

com toda a situação que cer-' 'sibilizada com a atitude dos
cava a entidade. Parabenizo torcedores, a diretoria do
os atletas, que vestiram as Moleque Travesso decidiu

. cores do Juventus para en- ceder o salão social do Es

cerrar este campeonato com tádio João Marcatto para o

dignidade e amor ao espor- evento. Os interessados em

te", afirmou Tato Branco, um participar poderão adquirir
dos organizadores do evento. os seus tickets de refeição no

Como .não poderia deixar valor de R$ 30 por pessoa. A
de ser, a organização festiva festividade ocorre no sába
pretende repassar o valor in- do,dia 20, apartir das 1lh30,
tegral à diretoria do Juven- No domingo, dia 21, o Juven

tus. Regado a urna feijoada, a tus encerra a participação no

expectativa é por urn grande Estadual contra o Figueiren
número de presenças. Sen- se, às 16h, em casa.
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CATARINENSE No domingo, o Juventus encerra a participação no Estadual e, mais uma vez, o apoio da torcida deverá fazer a diferença no Estádio João Marcatto

A Associação 8eneilcente Novo Amanhã é urna
entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de

"''"::LI'''@....JI.... 'setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aúrora,
bairro Rio Cerrá 11, nomunicípio de Jaraguá do Sul,
SC.

141- . .'.•• ,,:,,>..... "ii O maior objetivo do "Novo Amanhã"� o de orientar,
prevefJir. reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, nem como orlentar os

familiares em particular e a sociedade em geral.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PREPARATIVOS Equipes continuam se preparando ao certame com amistosos

FME divulga
• • • • •

Jogos InICIaIS
doVarzeano
AGENDA. Maior competição do futebol amador de Jaraguá do .

Sul inicia no próximo dia 27, envolvendo inicialmente 36 equipes

A FME divulgou a tabe- .

fila da primeira rodada
do Campeonato Varzeano, .

que inicia no próximo dia

27. O pontapé inicial será
dado no campo da Vila

Lalau, às 13h1S, antes da

partida entre CSL e Be
cker Ambientes. Na se

quência, o atual campeão
Supermercado Branden

burg/Dutra Água encara-

, ra o Tigre.
No Guarany jogam

DRM Comercial/Fibra &
Fios versus SN/Juriti e

Guarany versus Kiferro.
NaArsepum temZECcon-

traUnião eAtléticoAINEC
contra Vila Lalau. No Rio
Molha se enfrentam Bar

rabaxo/Farmácia Magna
versus Transportadora
Niemar/Calhas Jaraguá e

Operário/Rotabela/Sipar
versus GT Society.

Na Ponte Preta jogam
AZ contra Tecnópan/
ABF/Belmec,· seguidos
por JJ Bordados/Dutra
Água/Móveis Boeing con

tra Ponte Preta/Barra.
No João Pessoa tem Fla

mengo versus Vila Nova
e Nova Geração/CSM/
Elian/Mime versus Bazar

do Rau/Santer Empreen
dimentos Imobiliários.

No Vitória se enfren
tam KMK/Garibaldi con
tra Real e Vitória con

tra Global Pisos/Cifra
Financeira/SucataMader.
Fechando a rodada, no

Santo Antônio tem Roma

versus Unidos/dP Pizza

Quadrada, além de Santo

Antônio/Mf; Construtora
versus Rio Molha.

O primeiro jogo tem

seu início prévisto para
13h30. O segundo inicia
às lSh30. O certame terá

36 equipes nesta fase.

Fisiculturisme

Competição
em Itajàí

O fisiculturista Paulo
Zimmermann, de Corupá,
participa no sábado, dia

20, de um campeonato da

Federação Internacional
de Bodybuilding (IFBB),
que acontece em Itajaí.
Zimmermann participa
da categoria 'Estreante',
e está confiante em obter
um bom resultado. O atle
ta pratica a modalidade há
um ano, na AcademiaM8.

Festival

Newcombno
Bom Jesus

Acontece no sábado,
dia 20, no Bom Jesus, 030
Festival de Newcomb Ball.
A modalidade, também
conhecida

.
por "voleibol

segurado", é uma inicia

ção para os futuros atletas
da modalidade. Tanto que,
por se tratar de um festival,
o objetivo é fazer com que
todas as crianças joguem o

máximo possível. A idade
limite é dez anos.

Voleibol

SCtermina
em sexto

A Seleção de Santa Ca
tarina conquistou a sexta

colocação no Campeonato
Brasileiro Infanto-Juvenil,
encerrado no sábado; em
São Leopoldo (RS). A equi
pe

-

contou com seis atletas
da equipe ADVjFME, além
do técnico Kadylac, tam

bém de Jaraguá do Sul. O
título ficou com o Rio Gran
de do Sul, seguido por Mi
nas Gerais e São Paulo.

Handebol

Copa Santa Catarina desafiajaraguaenses
o handebol de Jaraguá do Sul entra dia 21. AADHJ representa a competição,

em quadra no fim de semana, para a dis- na categoria Cadete. Os garotos estreiam

puta da Copa Santa Catarina. A compe- amanhã, às lSh, contra Caçador. Já asme

tição acontece nas cidades de Tubarão e ninas jogam às 13h30, contra Prado Fer

Capivari de Baixo, de hoje até domingo, reira (PR), e às 18h, contra Lages.

Futebol americano

Tiago Dalcanale na Seleção Brasileira
Depois de dez anos dede

dicação ao futebol america

no, enfim o reconhecimento

chegou para o jaraguaense
Tiago Dalcanale. Fundador
do Jaraguá Breakers, o atleta
foi convocado para a Seleção
Brasileira da modalidade,

após ser aprovado em uma

bateria de testes.

Apesar de polivalente
em campo, Dalcanale foi
convocado na posição de
'wide receíver', "A convoca

ção foi resultado de treino.
árduo, contínuo e diário.

Representar o Jaraguá Bre
akers e a cidade de Jaraguá
do Sul será muito gratifi
cante", afirmou. Dalcanale
é apontado pelo técnico
Dennis Prants como um

dos atletas mais completos
do elenco jaraguaense.

CONv.<!)OADOl lFliIíic!:làddrl(ilo Breakérs, Dalcanale teve seu empenho reconhecido
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Copa do Brasil
define mais
classificados
DIMINUINDO Treze equipes já estão garantidas para a

próxima fase da competição, que vale vaga na Libertadores

Agência Avante!

Com 13 equipes classifica
das para a segunda fase,

a Copa do Brasil começa a

deixar diversas equipes pelo
caminho. No Rio de Janeiro,
o Flamengo precisa apenas
de um empate para eliminar
o Remo, às 22h, no Raulino
de Oliveira. Ainda na partida
de ida, o Botafogo quer evi
tar o jogo de volta e vencer

por dois gols de diferença o

Sobradinho, às 19h30, no

Bezerrão. Jogando por em

pate, o Atlético-PR enfrenta

o Brasil de Pelotas, às 19h30,
no Ecoestádio. Da mesma

forma, o Santos classifica

com o resultado sem gols
diante do Flamengo-PI, às

22h, na Vila Belmiro. Com
casa cheia, o Joinville pre
tende vencer o Aracruz, às

20h30, na Arena. Rebaixa
do no Paulistão, o Guarani

quer uma vitória convin
cente para avançar contra

o Confiança, às 20h30, no

Major Levy Sobrinho. Após
vencer no Paraná, o Cianorte
espera triunfar contra o Ba

rueri, às 20h30, na Arena.

Em casa, o América-MG está

próximo da classificação e

encara o Gurupi, às 20h30,
no Independência. No inte
rior paulista, o Veranópolis
espera surpreender o Santo

André, às 15h, no Bruno José
Daniel. Em Pernambuco, o

Sport duela contra o Vitória
da Conquista, às 22h, na Ilha
do Retiro. No seu caldeirão,
o Criciúma precisa de uma

vitória simples contra o No

roeste, às 20h30, no Heri
berto Hulse. Em Minas Ge

rais, o Boa Esporte precisa
reverter a vantagem do Sal

gueiro, às 20h30, no Melão.
Fora de casa, o Arapongas
joga por um empate contra

o São Caetano, às zohgo, no
Anacleto Campanella. Por

fim, o Sampaio Corrêa conta
com o apoio da sua torcida

para eliminar a Campinense,
às 20h30, no Castelão.

ALEXANDRE VIDAIlVIPCOMM

CHEGANDO Jorginho ainda tenta dar a sua cara ao Flamengo, que pega o Remo

Atletismo

Brasileiros escapam de tragédia em Boston
Considerada uma das

mais tradicionais provas de
atletismo no mundo, a Ma
ratona de Boston escreveu

um dos seus capítulos mais
tristes da história neste ano.

Duas explosões próximas à
linha de chegada causaram

três mortes e feriram 140.

Segundo laudos médicos, terrorista. De acordo com

oito pacientes estão em si- o site da corrida, 131 brasi

tuação critica. O fato cau- leiros estiveram presentes.
sou comoção e acendeu o Felizmente, nenhum se fe
alerta para os cuidados nos riu perante a fatalidade. No
eventos esportivos. Ainda feminino, a queniana Rita

não há indícios concretos, Jeptoo foi a vencedora. No
mas acredita-se que o ocor- masculino, o triunfo ficou

. rido tem ligação eom.�tQ f J para: 0, rnope Lelisa Desisa.

Galo sem piedade
Dono da melhor campanha na Li

bertadores, o Atlético-MG quer manter
a sequência e eliminar o São Paulo, na
última rodada da primeira fase. Para a

partida, o único desfalque do técnico
Cuca será o meia Bernard. Por outro

lado, Leandro Donizete e Diego Tardelli
estão confirmados. O clássico brasileiro
ocorre hoje, às 22h, no Morumbi.

Bolada por Dedé
O Cruzeiro resolveu abrir o caixa e

vai desembolsar R$ 14 milhões para a

contratação do zagueiro Dedé, do VaS

co. Na equipe mineira, o jogador da

seleção brasileira vai receber um valor
alto de salário, com quase R$ 100 mil
amais do que ganha na equipe carioca.
Aos 24 anos, o zagueiro havia recebido
sondagem do Manchester United.

Brasileira lidera
Após quatro etapas na temporada,

Ana Marcela segue provando o seu po
tencial e ocupa a liderança do ranking
mundial de maratonas aquáticas. En
tretanto, está em disputa acirrada com

a norte-americana Emily Brunemann,
que está em segundo. A diferença entre
as duas é de apenas dois pontos. Em ter

ceiro está a italianaMartina Grimaldi.

MelonaNBA
Classificado pará os playoffs, o Bos

ton Celtics buscou um reforço brasileiro
para a reta decisiva da NBA. A equipe
repatriou o pivô Fab Melo, que estava

disputando a D-League peloMaine Red
Claws, uma espécie de segunda divi
são da liga norte-americana. Apontado
como promessa, Melo está sendo pre
parado para o futuro do Celtics.

V
Tricolor acredita
Na terceira posição do grupo "3" da

Libertadores, o São Paulo não quer ser
o único brasileiro eliminado na primei
ra fase. Desta forma, a equipe precisa
vencer o Atlético-MG e torcer por uma

combinação de resultados. Para isso, o
torcedor promete apoio no Morumbi.
No total, já foram vendidos mais de 31
mil ingressos antecipados.

Mira internacional
Atual campeão mundial e dono

de um trabalho de sucesso no Corin

thians, o técnico Tite está na mira da

Internazionale, da Itália. No entanto,
a negociação não deverá ser facilitada

pela equipe paulista. Atualmente, o

treinador do clube italiano é Stramac

cioni, que não está conquistando bons
resultados e não agrada aos dirigentes.

Soares vai bem
Atual número 15 no ranking de du

plas da ATP, Bruno Soares vai honran
do o nome do País no Circuito Mundial
de Tênis. Ao lado do austríaco Peya, o
brasileiro está em busca do título de
Monte Carlo. "Estamos confiantes e

prontos para o desafio. Nossa expec
tativa é muito boa", destacou. Ele é o

único canarinho com chance de título.

ure
ue.TIIHIA Te I9GItITIN.

CHA./w,.'D,.,,_,.

Incendiando
Conhecido por realizar lutas eletri

zantes, o� brasileiro Fabio Maldonado

promete incendiar o UFC Jaraguá. Com
três derrotas consecutivas na organiza
ção, Maldonado precisa vencer o norte
americano Roger Hollet e está empol
gado. "Ele não é nota dez em nada, mas
sabe fazer tudo. O meu jiu-jitsu vai ser
melhor. Estou pronto", definiu.
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&onomia e Pvlítica

A vida acontece aqui
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