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Perdas na avicultura

Livino Spredemann integra levantamento iniciado ontem com agricultores prejudicados pelo fechamento da Seara. PÁGINA 4

Para empreender
Negócio digital
o Jaraguá Business Center oferece
mais espaços para quem deseja

.

utilizar escritórios virtuais.
LOURIVAL KARSTEN, MERCADO, PÁGINA 18

n-ânsito
Idosomorre

atropelado
Alvisio Junkes, de 70
anos, ia para o trabalho .

de bicicleta quando foi
atingido por um ônibus,
no Bairro Vila Lenzi.

PÁGINA20

Feminino

Olympya
•

sem apolo.
Por falta de incentivo,
equipe de futebol de
Jaraguá do Sul corre
o risco de disputar o
campeonato feminino
pela cidade de Blumenau.
PÁGINA21

Cultura

R$l milhão
para talentos
Mais 43 projetos culturais
serão financiados pelo .

Fundo Municipal de
Cultura, neste ano, em

Jaraguá do Sul. É a maior

quantidade de aprovados
nesse projeto. JYIIX.

Contas públicas
Alto custo na saúde

Há mais de 20 anos em Jaraguá do Sul
.",,,,���,..,-
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Prefeitura de Guaramirim questiona
valor investido no hospitalmunicipal.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Beatíficaçâo do padre Aloísio
Boeing precisa de apoio

; ,

MOBILIZAÇÃO Irmãs da congregação fundada pelo religioso vão criar um instituto

para recolher doações, a flm de cumprir exlqênclas do processo. Página 5
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Üucm tocê
escolheria?

Ce�a vez, numa entrevista de emprego, após responder
diversas perguntas num teste escrito, Lucas se.depa

rou com a seguinte questão: "É noite de tempestade, você
está dirigindo seu carro com dificuldade. Ao passar por um

ponto de ônibus, você vê que três pessoas encharcadas,
totalmente molhadas, ali aguardavam o transporte. Então
percebe que as três pessoas são: 1 - Tuamãe que precisa ser
hospitalizada; 2 - Um médico que salvou sua vida no pas
sado e; 3 - O grande amor da sua vida. Porém no seu carro

apenas cabe você e mais uma pessoa. Qual você escolhe,
por favor, justifique sua resposta".

A psicóloga que estava na sala junto com Lucas disse:
"Pense antes de continuar. Esse é urn tipo de teste de perso
nalidade. Cada resposta tem sua razão de ser".

O jovem rapaz pensou: "Escolhendo minha mãe, fico
com a consciência tranquila. Escolhendo o médico, seria a

chance de demonstrar minha gratidão, porém posso fazer
isso em outromomento. Entretanto, talvez nuncamais pos
sa encontrar O amor de minhavida se perder essa chance".

Enquanto Lucas pensava, a psicóloga lia a resposta
dos outros candidatos, porém nenhuma era a que ela es

perava ler. Então, Lucas escreveu sua resposta e a entre

gou. Alguns dias depois, recebeu o telefonema de que fora
contratado. A resposta que o jovem rapaz escreveu foi a

seguinte: "Daria a chave do carro para o médico. Deixaria
ele levar minha mãe doente para o hospital e ficaria espe
rando o ônibus com amulher dos meus sonhos."

Você pensaria e agiria da mesma forma que Lucas res

pondeu? Somente vocêpode responderpara si.Avida seba
seia em escolhas. E sempre haverá urna saída; pormais difi
cil que a situação pareça. Por isso, acredite em você, e saiba
quemuitas vezes a solução é mais fácil do que você imagina.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

REFORÇO
O Corpo de Bómbeiros de Corupá comprou duas
ambulâncias com o dinheiro que foi arrecadado
no bazar da Receita Federal, realizado no ano

passado. Agora a estrutura local conta com

quatro veículos de atendimento pré-hospitalar.

. i.

COMENTÁRIO

Deixa-me te olhar. ..

• Thmpos
A Danuza tem razão. Houve tempo em que as mu

lheres saíam da igreja, casadas, achando que seriam fe
lizes para sempre. Depois veio um novo tempo, tempo
em que as mulheres saíam casadas da igreja sabendo

que a "felicidade" ia durar alguns anos, poucos, mas
ia durar ... Agora, estão saindo da igreja sabendo que
"dois" anos é tempo máximo para a felicidade conju
gal... Vem dessa consciência a elevada taxa de divórcios,
a moçada não está aguentando ser infeliz por mais de
um fim de semana. Dois é desespero. E ainda assim, o
que há de otimistas fazendo o "enxoval" ...

De fato, nos revelamos por todos
os poros. Freud dizia isso, mas

antes dele, bem antes, os gregos e os

fenícios já sabiam disso. Ninguém
consegue guardar segredos, se o se

gredo for guardado pelos lábios não
o serão por nossos gestos, por nos
sas ações "inconscientes". É só ficar
olhando para uma pessoa por algum
tempo que babaus, ela se entrega, se
revela. Aliás, não é por outra razão

que de hámuito já foi dito que quem
tenha olhos de perceber, que é mais

que ver, e ouvidos de escutar, que é
mais que ouvir, não casará nem fará

negócios com ninguém...

Vim até aqui para dizer que dia
destes o jogador Messi, do Barce

lona, foi vigiado durante todo o

tempo de um jogo da sua equipe
contra um adversário francês, o

banco. VIram o "inédito".
Messi roía as unhas, fechava a

cara, batia com a mão fechada na

outra mão, resmungava, levantava
se, segurava gritos, alisava os cabe

los, coçava o queixo, Messi estava
absolutamente jogando o jogo do
banco de reservas. Nunca se vira an
tes algo parecido.

E sabes o que é isso? Responsa
bilidade, comprometimento, von

tade, determinação, ética, tudo de
bom que um profissional de quali
dade costuma ter. Messi, o argenti
nomelhor domundo, tem tudo isso.
Ele é raro, raro dentro e fora dos

campos. Pensando bem, dentro dos

gramados e no Brasil, não conheço
nenhum... Vale para todos nós em

"

qualquer situação, queiramos ou

não, nos revelamos. Aindabem...

lUIZ CARLOS PRATES

PSG. Não lembro o que decidiam
as duas equipes, também isso
não importa, o que importa é o

que foi visto do Messi.
O argentino Messi estava con

tundido, ficara no banco, junto aos

demais reservas, olhando a parti
da. Não tinha condições de jogar o
tempo todo, só alguns minutos... E
como não é comum, aliás, é muito
incomum urn jogador desse tipo
ficar no banco, os repórteres vol
taram as câmeras para o Messi du
rante o tempo em que ele ficou no

só os ingênuos duvidam disso! Amor, cabana e mui
tos filhos você não encontra mais nem na novelinha

Malhação ... E os casados há mais tempo sabem que
há dias em que o sujeito se dá conta de que hoje vai
ter sexo, bah, que saco! ... É como time desclassificado
ter que jogar para cumprir a tabela, mesma coisa. Mas
com bom dinheiro nas gavetas, ah, tudo fica mais su

portável, até mais desejável...

• FaItâ dizer
Lendo um padre - ex-PI'< um padre, como se vê,

inteligente, dei-me conta de um embuste formidável.

Quem são os filhos de "Adão e Eva"? Caim e Abel. E
onde estão as gurias? Se Adão e Eva não tiveram filhas
como é que esta história mal contada chegou até aqui?
Gerações "espontâneas"? Ou houve "incesto"? Quem
se atreve a explicar? i

·_Sexo
Tenho comigo estudos sérios, e falo disso em mi

nhas palestras, que garantem que o sexo é de longe
mais importante que o amor no casamento. Bah, mas

Jaraguá do Sul
Recolhimento
de entulhos

O programa de recolhimento de
entulhos "Aqui Eu Moro, Aqui Eu Cui
do" será retomado neste sábado e do

mingo em Jaraguá do Sul. Os bairros
atendidos são Ilha da Figueira e Águas
Claras. A orientação é que os mora

dores deixem nas calçadas o material

que será descartado. Não serão reco

lhidos lixos domésticos, pneus e restos

de construção.

LOTERIAS DUPLA·SENA
SORTEIO Nº 1168
Primeiro Sorteio
04 - 26·27 - 3j - 37 - 4j
Segundo Sorteio
10 - j 8 - 20 - 33 - 34 . 47

QUINA
SORTEIO Nº 3170
02 - j 5 - 27 . 34 - 69

E ...HC!'t S. ') tb1'jFlPC Ij S 'TA
Para reprimir a presença de-usuários de drogas, a Prefeitura de
Guaramirim deu uma atenção à abandonada praça localizada
no Morro da Santa. O local, que é ponto de peregrinação de

fiéis, passou por uma limpeza e pintura. Além disso, será feito
um reforço na iluminação do local. Até os vitrais da capela,
alguns destruídos por atos de vandalismo, serão substituídos .
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EDITORIAL

Penas mais duras
parajoiens infratores
A discussão sobre a diminuição da
.l"\maioridade penal voltou à tona no

Brasil depois que o governador de São

Paulo, Geraldo Alckmin, levou ao Con

gresso umaminuta pedindo a alternação
no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) para que algumas leis sejam mais

rigorosas contra os menores infratores.
Amedida foi tomada para dar um bas

ta aos crimes que envolvem cada vez mais
a participação de garotos menores de 18
anos. Do jeito que a lei é usada, esses jo
vens que cometem crime e estão abaixo
dessa faixa etária, têm tratamento diferen
ciado. Não são presos, mas apreendidos.
E cumprem medidas de correção sócio
educativas em abrigos que não exercem

o papel de ressocializar. Por causa dessa
brecha na lei, os adolescentes são cada vez
mais usados por grupos para participar de
ações criminosas e assumir a autoria dos

CHARGE

I
I (

i
�
\

homicídios devido às vantagens legais que
os protegem.

"
Os adolescentes são cada vez mais

usados por grupos criminosos.

A discussão sobre o assunto é comple
xa, mas a sociedade não pode continuar
sendo exposta aos perigos de ações cau

sadas por jovens que poderiam ter tido
outras oportunidades. Esse cenário de
monstra a fragilidade do Estado no aten

dimento de programas educacionais aos

adolescentes. E também uma fragilidade
familiar, Quando há essas falhas, o mun
do do crime oferece a atenção que faltou a

eles, mas os levam para um caminhomais
duro. Está na hora de reavaliar as penas e
cobrarmais dos governos.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utilizapapel produzido a partir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejamalpara outro leitor.DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda

t OBITUÁRIO
• ERVINMULLER morreu segunda
feira, dia 15 de abril, em Jaraguá do
Sul. Tinha 93 anos e deixou enlutados

filhos, genros, noras, netos e bisnetos. O
sepultamento ocorreu na terça-feira, no
cemitério de Nereu Ramos.

• IVANI RoDASILVAmorreu

segunda-feira, dia 15, em Jaraguá
do Sul. Tinha 48 anos. Deixou mãe,

,

filhos, noras, netos, irmão e amigos. O
sepultamento ocorreu terça-feira, dia
16, no Cemitério da Vila Lenzi.

•ALIDIO PICOU morreu segunda
feira, em Jaraguá do Sul. Tinha 80 anos

e deixou enlutados esposa, filhos, genros,
noras, netos, bisnetos e parentes. O

sepultamento ocorreu na terça-feira, no
cemitério da Barra do Rio Cerro.

Não é só na-área urbana de Jaraguá do Sul que se flagram
fios de telefonia caídos. O técnico eletrônico Márcio
Jensen ficou indignado com a situação no Bairro Rio da
Luz II. Ele fotografou alqumas.cenas que revelam a falta de

manutenção nessa estrutura. "Nosso bairro é carente de
muitas coisas. Entre elas, os serviços de telefonia fixa e

móvel. Na telefonia fixa, a fiação é muito antiga", ressalta.

"
Eu tinha visões terríveis,
tudo parecia muito real.

Eram maiores do que
eu, com dois ou três

metros de altura. Alguns
apareciam no quarto,

outros na sala, e até uma

imagem de mulher

surgiu refletida
na geladeira.

Ex-jogador
Casagrande, no

,

livro autobiográfico
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Começa a pesquisa sobre
impacto da saída da Seara
AÇÃO Após o
diagnóstico com

as informações,
documento deverá
ser encaminhado
ao governo federal

Carolina Veiga

Üavicultor Livino Spre
demann, de 54 anos,

recebeu na tarde de ontem

a visita da equipe responsá
vel por elaborar urn estudo

diagnóstico do impacto eco

nômico e social sofrido por

alguns setores do município
desde o fechamento do fri

gorífico da Seara em 2011,

no.Bairro Rio da Luz. Ele foi
o primeiro dos 119 agrícul
tores que ficaram sem pres
tar atendimento à empresa.
Todos deverão receber, nos
próximos 60 dias, visitas
da equipe formada por pes
quisadores do Instituto de

Pesquisa e Planejamento
de Jaraguá do Sul (Ipplan)
e assessores do vereador Eu

gênio Jurazeck (PP).
Após a coleta de dados

em campo, serão identifica
das alternativas de cultivo ou

criação de animais para rein
serir os-agricultores na eco

nomia. Dossiês sobre o caso

também serão enviados ao

governo federal, aos senado
res e aos deputados federais

e estaduais. "Os efeitos do fe
chamento da empresa para a

região pode ser comparados
aos problemas sociais e eco

nômicos pelos quais passam
o Nordeste. Por isso, o go
verno federal tem obrigação
de intervir", afirmou o vice

prefeito de Jaraguá do Sul,
JaimeNegherbon (PMDB).

O diretor de Desenvol
vimento Econômico do

Ipplan, Márcio da Silveira,
afirmou que ainda não se

tem a dimensão do impac
to causado pela saída da

empresa. Ele acredita que a

situação não afetou apenas
a economia da comunidade
do Rio da Luz. "Os impac
tos são econômicos, sociais
e políticos e, para encontrar
alternativas para minimizá

los, precisamos estudar o

viés econômico, político e

jurídico da situação", afir
mou. Segundo ele, quanto
mais informações sobre o

caso, melhores serão as al
ternativas para os proble
mas. "Queremos o máximo
de informaçãç para saber
se é possível, por exemplo,
amortizar a dívida dos avi
cultores ou entrar com urna

ação judicial coletiva contra

a empresa", explicou. .�
;.

O estudo faz parte do Ja-
raguáAtiva e foi incluído no

programa de inovação em

preendedora agrícola.

á'JIDA Spredemann fez empréstimo para melhorar avlárlo, que está vazio

Agricultor fica sem produção
Entre os anos de 2005

a 2008, o frigorífico Seara,
instalado em Jaraguá do

Sul, atrelou a continuidade
da compra de frangos dos

produtores locais àmoder
nização e mecanização das
granjas. Para se adequa
rem ao imposto pela em

presa, os avicultores recor
reram a altos empréstimos
bancários com a garantia
de que continuariam pres
tando serviços à Seara.

Fornecedor de aves há

32 anos, em 2010 o agri
cultor Livino Spredemann

modernizou o aviário se

gundo as orientações soli
citadas pela empresa. Para
realizar os investimentos,
o agricultor fez urn em

préstimo de R$ 27 mil no

banco, com urna carência
de três anos, comprome
tendo-se a pagar parcelas

.

de R$ 2.631,05 pelos pró
ximos 12 anos, sempre no

mês de outubrõi Como

garantia ao banco, Sprede
mannhipotecou os lotes de
terra herdados do pai. En
tretanto, para surpresa de

-

todos, em 2011 a empresa

Eduçação profissionalizante
IFSC amplia estrutura de ensino técnico

A reestruturação do

campus de Jaraguá do Sul
Geraldo Weininghaus, do
Instituto Federal de Santa

Catarina será inaugurada
hoje. Na obra foram investi
dos R$ 5 milhões, sendo R$
3,5 milhõespara a aquisição
de novos equipamentospara
os laboratórios de mecânica
e eletrônica. Além do inves
timento em maquinário, a

área de 3,5mil m2 do prédio
foi reestruturada. O campus
não ampliou a oferta de va-

gas, mas adequou a estrutu

ra ao necessário para os cur
sos ofertados pela unidade

Jaraguá do Sul após a fede

ralização do Centro Politéc
nico GeraldoWerninghaus.

Foram feitas novas. ins

talações elétricas, a pavi
mentação do estaciona
mento lateral e criação de
um novo estacionamento
coberto para motocicletas,
a construção de uma guari
ta e de uma subestação de

energia elétrica. Atenção

também foi dada às áreas
de convivência dos profes

.

sores e alunos.
A sala dos docentes foi

totalmente informatizada
e os alunos ganharam um

novo espaço de convivên
cia com a reestruturação da
lanchonete.

Para o diretor geral da
unidade, Marlon Vito Fon

tanive, a entrega da obra re
presenta urna conquista da
comunidade jaraguaense.
"Com a finalização da obra

podemos observar a respon
sabilidade e preocupação
com a educação técnica de
excelência e com a forma-

o ção profissional gratuita dos

jovens brasileiros", afirmou.
Fontanive ainda destaca e

explica a opção pelos ma

quinários industriais e não
educacionais.

"Os equipamentos ad

quiridos proporcionam ao

aluno urn contato maior
com omercado de trabalho",
concluiu.

fechou a sua filial na cida
de e encerrou as atividades

imediatamente. Sprede
mann ficou sem fornecer
as aves e foi obrigado a

encerrar o trabalho no avi
ário. Ao ser questionado.
sobre o que fará quando a

primeira parcela vencer,
em outubro próximo, ele
exclama: "só Deus sabe o

que vou fazer!". Atualmen

te, Spredemann e a família'
sobrevivem com renda fixa
de urn saláriominimo pro
veniente da aposentadoria
por invalidez do avicultor.

G
••

uara:onnm

Celesc estuda
subestação

A Prefeitura de Guara
mirim deve doar urn terre

no para a Celesc, A área tem
cerca de quatro mil metros
quadrados e será usada

para a instalação de urna
.

. nova subestação. O imó
vel fica no Distrito Indus-

-

trial, no Bairro Corticeira.
O prefeito Lauro Frõhlich

afirma que a localização é

estratégica para atender a

expansão industrial.
Segundo o diretor regio

nal da Celesc, Luiz Melro,
téc:nicos de Florianópolis de
vem ir aGuaramirim napró
xima semanapara confirmar
se o espaço poderá receber o
investimento. A intenção é

"

construir mais uma subes

tação com capacidade para
138-mil volts. Atualmente,
o município tem urna área
com essa capacidade insta
lada na divisa com Jaraguá
do Sul.

A instalação dos equipa
mentos será demorada, afir
ma Melro. Só a fabricação
dos transformadores leva
em torno de urn ano. A ex:"

pectativa é que Guaramirim
necessite dessa capacidade
energética apenas daqui a

três anos. "Estamos nos an

tecipando", afirmouMelro.

EDUARDO MONTECINO

IIItAa.UINÁRIO Marlon Fontanive disse que foram
investidos R$ 3,5 milhões em novos equipamentos
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MEMÓRIA Missa dos sete anos da morte do sacerdote foi realizada ontem, na Igreja Nossa Senhora do Rosário

Padre Aloísio "Boeing
precisa dos seus fiéis
AJUDA Comunidade católica se mobiliza em

busca de apoio para o processo de beatificação

Natália Trentini dinheiro para os trabalhos
exigidos nesse processo (veja
quadro nessa página).

Uma vida dedicada ao

próximo e a Deus se tornou

inspiração. Desde sua morte,
em 2006, as conversas que
mantinha periodicamente
com muitos fiéis tomaram
forma de oração. Aos poucos,
as graças começaram a ser re

conhecidas e seu túmulo, no
pátio da Igreja, foi coberto por
placas de agradecimento.

A busca do povo pela in-

A comunidade católica de

l"\.Jaraguá do Sul concen
tra suas orações para a be

atificação do padre Aloísio

Boeing. Com a Igreja Nos
sa Senhora do Rosário, no

Bairro Nereu Ramos, cheia
para relembrar os sete anos

de morte do padre, ontem

foi anunciado o início do

processo de beatificação e

a criação de um instituto
com o objetivo de conseguir

tercessão de padre Aloísio

já é considerada um sinal de
sua santidade pelas irmãs

consagradas da Fraternida
de Mariana do Coração de
Jesus, fundada por ele há 39
anos. "Ele era um pescador
de almas, tinha o dom de
levar às pessoas a mudança,
dedicado a trabalhos sociais
e .principalmente ocupado
com Deus", afirmou a Irmã
Neide Girolla, coordenadora
da fraternidade.

Uma das grandes mar

cas da caminhada de Aloísio
dentro da igreja foi o espírito
ecumênico. Pormanter rela-

ligiões, principalmente com

a Igreja Luterana, suas ati
vidades eram reconhecidas
por toda comunidade.

Toda a ação em busca da

beatificação começou pelo
clamor da comunidade. O

processo deve iniciar oficial
mente no próximo mês, onde
os testemunhos e documen
tos sobre a vida do padre co

meçam a ser recolhidos.
Com a abertura do insti

tuto, os fiéis também pode
rão contribuir com doações
em dinheiro diretamente na

comunidade. A secretaria
distribuirá envelopes para

ções estreitas com outras re-:.
-

quem quiser ser sócio.

o ROTEIRO DA BEATIFICAÇÃO
• A Diocese de Joinville acolheu a ação de beatificação do padre Aloísio Boeing, iniciada pela coordenadora da Fraternidade Mariana do
Coração de Jesus, Irmã Neide Girolla. O Bispo encaminhou para consulta da Congregação da Causa dos Santos, junto à Santa Sé,
em Roma. Com a resposta positiva em fevereiro desse ano, o processo para beatificação do Padre começou a ser preparado.

Buscapor graças
Dirigir mais de 60 quilômetros e tro

car o turno no trabalho foi pouco para a

atendente, Cristiane de Oliveira Galvan,
28 anos, que já confia sua graça ao pa
dre Aloísio Boeing. Diferente de grande
parte dos fiéis que chegaram a conhecer
o religioso, a jovem se comoveu e busca
intercessão apenas pelos relatos de co

nhecidos. "Eu acredito e vim para buscar
uma cura", disse.

Já a aposentada Inês Junckes Kienem, 64
anos, emocionada, afirma que sua vida está
rodeada de benções vindas do padre, que a

acompanhou dentro da Igreja em vida e ago
ra, para ela, continuapresente. "Estou sempre
em oração e tenho muitas graças em minha

família, ele era uma pessoa muito especial e
importante na comunidade", comentou.

Tanto nas missas, que acontecem todo
o dia 17, emmemória do sacerdote, quanto
no túmulo e na casa: em que Aloísio viveu
seus últimos dias, a peregrinação em busca
de graça ao padre Aloísio é constante. Para

isso, um pré-projeto para melhorar a aces
sibilidade no espaço está sendo pensado.

• Nasceu em?/argem do Cedro, em São

Martinho (SC), em 1913.

em Brusque, e estudou teologia em
Taubaté, São Paulo.

• Foi ordenado como sacerdote em 1940.

INíCIO DO PROCESSO DIOCESANO

té sua morte, em 2006

1. Abertura do processo
com instalação do Tribunal
Diocesano, no dia 17 de
maio. Padre Aloísio recebe
o título de servo de Deus.

2. O Tribunal Eclesiástico
Diocesano começa a

coordenar a investigação
sobre a fé e virtudes do
candidato a santo.

INíCIO DO PROCESSO ROMANO

3. A documentação do

processo é lacrada. O
material é enviado para a

Congregação da Causa
dos Santos, em Roma.

1. O resultado da

investigação é análisado
por teólogos. Se aprovado,
o padre Aloísio é
intitulado Venerável.

2. Para ser beatificado, o
padre Aloísio precisará
da comprovação de
um milagre. Há uma

rigorosa investigação.

3. Para o padre ser

considerado santo é

precisos dois milagres
comprovados. Após isso,
ele se torna santificado.

j

I
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Patricia Moraes

Prestação de contas é aguardada
A s falhas no sistema público de saúde
.1"\afetam todos os municípios brasilei
ros, em menor ou maior grau. Não foi à
toa que o setor acabou citado como priori
dade pela grande maioria dos candidatos.
em 2012. O déficit de médicos vem sendo
tratado regionalmente noVale do Itapocu,
através de um acordo entre os prefeitos
que pode, futuramente, servir de exemplo
para o Estado. Mas em Guaramirim, há
ainda outra questão sendo avaliada. Com

- restos a pagar do exercício financeiro do

E TRAUMATOLOGIA se

3310.0386 I 3310-1881
/)� /)aúl,4, /l/allI
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EM FOCO

Reajuste de 8% ao funcionalismo
público foi aprovado em segunda
votação pela Câmara, na noite de

terça-feira. O vale refeição também
teve aumento e passa a ser

de R$ 18,18 por dia trabalhado.

+ +, •

Indicação do vereador Jeferson
de Oliveira (PSD) solicitando a

instalação de placas de respeito aos

ciclistas nas principais vias da cidade
foi aprovada pelo plenário e segue

para o Executivo.

+ + •

A construção em andamento de

quatro centros de educação infantil
em Jaraguá do Sul deve abrir cerca
de 500 novas vagas até o fim do ano.

rels&Janssen
oI\R:Q'U,'UfOS
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ano passado em torno de R$ 9,4 milhões,
a Prefeitura começa a sentir o peso para
bancar o Hospital Padre Mathias Maria
Stein, cujo repasse mensal beira os .R$
600 mil, o que soma R$ 7.200 milhões
ao ano, em um caixa com Orçamento Ge
ral de R$ 38 milhões. O valor vem sendo

questionado pelo Executivo por ser consi
derado alto demais. No início do governo,
até foi cogitado o rompimento do convê
nio com a São Camilo, gestora da unidade.

.

Porém, assinado em 2011, na administra-

ção de Nilson Bylaardt (PMDB), o contra
to tem duração de 15 anos. Sem caixa para
aumentar o quadro de Saúde e diminuir
a fila para exames e cirurgias, o prefeito
Laura Frõhlich (PSD) deve se posicio
nar após receber da direção do hospital a
prestação de contas detalhada dos custos
e serviços realizados. Dependendo do re-;
sultado, a decisão será tomada. De pano
de fundo, é mais uma prova de que aos pe
quenos municípios fica quase impossível
bancar uma estrutura de saúde complexa .

Na presença de tucanos de alta plumagem como o ex-deputada-federal,
Vicente Caropreso (à direita), e o prefeito Mario Reinke, (terceiro da esquerda
para direita), o PSDB lançou a ala da Juventude em Massaranduba.
A presidência do grupo ficou com Djonathan Cisz, no centro da foto.

DNULGAÇÂO

--=
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• Secretária
na Câmara

Secretária de Educação, Claudia
Chiodini (PMDB), participou da sessão
da Câmara e falou sobre as atividades
da pasta em Guaramirim. Anunciou a

ampliação das escolas José Dequech e

Atilano Kruger, e do Centro de Educa
ção Infantil Roseli Ulmann. Diminuir
a falta de vagas nas creches é uma prio
ridade, segundo Claudia. A fila hoje
conta com cerca de 500 crianças.

Escolas frescas
Líder de governo, Natália Petry

(PMDB) voltou a cobrar a colocação
de aparelhos de ar-condicionado em

todas as unidades da rede municipal.
Indicação foi aprovada pelo plenário,
na presença do prefeito Dieter Jans
seno Levantamento realizado em 2012

estima que para a compra dos equipa
mentos e a reforma do sistema elétrico
sejam necessários R$ 2 milhões.

QUINTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2013

Nova sede
O presidente da Associação dos

Moradores do Bairro João Pessoa,
Luiz Amarante, comemora. Depois
de quase uma década em busca de
sede própria, a comunidade conse

guiu da Prefeitura um novo abrigo. O
imóvel doado era utilizado pelo Cen
tro de Resgate e Assistência Social.
"Vamos ter uma área bem maior.
Hoje estamos em uma sala alugada.
Só tenho de agradecer ao prefeito e

ao secretário de Habitação", retri
buiu Amarante.

IPTUà vista
Mais

-

de 65% dos contribuintes

optaram por pagar o IPTU à vista.
Com aperto no caixa, a Prefeitura de
Guaramirim arrecadou mais de R$
1,9 milhão, o que corresponde a 54%
do valor previsto com o imposto.

Marcatto
na cabeça

Por telefone, ontem, o de

putado federal Espiridião Amin
(PP) afirmou ter dois compro
missos principais hoje, em Ja

raguá. "Vou visitar o prefeito e

comprar chapéu Marcatto. Além
do meu, tenho cinco encomen

das", garantiu o parlamentar.

Colle na Câmara
Secretário de Obras, Hideraldo

Colle (PMDB), esteve na noite de ter

ça-feira na Câmara, acompanhado
do prefeito Dieter Janssen (PP) e da
chefe de gabinete, Fernanda Klitzke
(PT): Colle foi pedir aos vereadores
que antecipem as sobras para que a

pasta possa trocar a tubulação de 26
ruas que seguidamente sofrem com

as enxurradas. O custo deve girar em
torno de R$ 2,2 milhões. Os parla
mentares concordaram em adiantar
a metade da verba.
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Lixo na lixeira
Projeto de lei do vereador

Lioilson Correa (PT), de Joinvil
le, propõe que quem for flagrado
jogando lixo no chão terá que
pagar uma multa de R$ 205 aos

cofres públicos.

SUSnaerada
informática

A Comissão de Seguridade
Social e Família, da Câmara dos

Deputados instalou, ontem, uma
subcomissão especial para dis
cutir a informatização da saúde
no Brasil, tendo como ponto de

partida o Projeto de Lei 5116/09,
que estende a aplicação de recur
sos do Fundo de Universalização
das Telecomunicações para as

unidades básicas do SUS.

Fiscalização
•

e economia

A atuação do Tribunal de
Contas da União (TCU) na fisca
lização dos contratos e projetos
de estádios, mobilidade urbana,
aeroportos, portos e telecomuni
cações para a Copa do Mundo de

2014,já provocou uma economia
de pelo menos R$ 600 milhões
aos cofres públicos. Os dados
fazem parte de um levantamen
to divulgado ontem pela ONG
Contas Abertas.

PauloBauer
aprova texto

Projeto de lei de autoria do
senador Paulo Bauer (PSDB/SC),
que permite ao empresário que in-I

veste na formação de seus funcio-
nários desconsiderar, no cálculo
das contribuições sociais a serem

recolhidas, as despesas com o cus

teio, foi aprovado por unanimida
de e segue para a Câmara.

Plano de saúde
em Guaramirim

Com a Prefeitura de Guara
mirim enfrentando dificulda
des financeiras, o_ líder de go-

. verno na Câmara, Altair Aguiar
(PSD), teve indicação aprovada
pelos pares para que o Executi
vo contrate um plano de saúde
para os servidores públicos e

seus familiares.

Vereadores emBrasília
Presidentes das Câmaras de

Vereadores de Schroeder e Coru

pá, respectivamente, Valdevino
dos Santos (à esquerda na se

gunda fileira) e AlceuMoretti (ao
lado), ambos do PMDB, estão em

Brasília, onde participam de en

contro nacional da categoria. De
bates sobre a qualidade do traba
lho do Legislativo acontecem até a
noite de hoje. SegundoValdevino,
o projeto de lei do deputado fe-

deral Cyro Miranda (pSDB-GO),
que previa o fim do salário aos

vereadores de cidades com até
50 mil habitantes, ficará mesmo

engavetado. "Eles perceberam a

nossa força e recuaram", avalia.

Temos teto desde 2007,
que é um empecilho a

estes penduricalhos.,
Isso é esperteza.

Joaquim íBubosa. ,..eskleAt�
do ClN,J ,e Ido St'F" crífltlicamkl

G lh'bunel de ..Justiça tile
Santa C8tarim1. 'QUe rp�
:aosmagistrados o auxUio·

aJimentagão if'etroa2ill1o a 56
rmeses e:ntrê a 'cliaçã'o do

'subsidio, em '1'999" 'e 'O prll'Beito
pagamento, em setembro tie

2011. O v:alorfol pago em

'parcela única ·e l1'llrapassou
'os IR$ 20 mnhões. 10 'CNJ quw

a devolução do dinhejro.

,

Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a DelES PÚ8UCOS

ISem consulta ao SPC/SERASA
ICréditos com excelentes taxas
ISem cobrança.de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Re_gião Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO Opção 1 - Crédito Pessoal

POLÍTICA
QUINTA-FEIRA, 18 DE ABRil. DE 2013

Religião e

tolerância
Em tempos de Feliciano, pro

jeto de lei do deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB), que
cria o Dia de Combate à Intole
rância Religiosa, foi sancionado
pelo governador Raimundo Co
lombo. A data será comemorada

sempre no dia 29 de agosto.

Estatuto

aprovado
A exclusão da meia-entrada

nos jogos da Copa das Confede

rações, Copa do Mundo de 2014
e das Olimpíadas de 2016, a limi
tação de ingressos de meia-en
trada em cada evento, e a oferta
de assentos gratuitos aos jovens
de baixa renda no transporte
interestadual fazem parte do Es
tatuto da Juventude, aprovado
pelo Senado .

Chiodini quer
,.,

convençao
Durante almoço da bancada

do PMDB, na terça-feira, o de

putado estadual Carlos Chiodi
ni (PMDB) manifestou posição
contrária à sugestão do vice

governador Eduardo Pinho Mo

reira, de prorrogar o mandato
da executiva da sigla por mais
um ano. Chiodini está com o de

putado federal Mauro Mariani,
que cobra a definição agora em

junho, como estava previsto.

Pedágio
transparente

Com a aprovação da
Assembleia Legislativa do

Projeto de Lei n? 254/12,
de autoria de Gelson Meri
sio (PSD), as concessioná
rias que administram ro

dovias em Santa Catarina
terão que divulgar os valo
res arrecadados e investi
dos com a cobrança de pe
dágios. A divulgação deve
ser feita trimestralmente
na imprensa, no site oficial
da empresa e por meio de

painéis dispostos junto às

praças de pedágio. O texto

ainda precisa da sanção do
governador.
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Izidoro fica na presidência do pp
CONVENÇÃO Líder
avalia que sucesso

da sigla foi alcançado
com eleição de prefeito
pepista e que o plano é
dar apoio ao governo

Verônica Lemus

Em convenção realizada na

noite de ontem, o PP de Jara

guá do Sul aprovou a permanên
cia do presidente da sigla, Ademir
Izidoro, por mais dois anos no

comando do partido. À frente do
PP há três anos, lzidoro considera

que o sucesso buscado pela legen
da nos últimos oito anos foi al

cançado com a eleição do prefeito
Dieter Janssen. Além disso, a si

gla conquistou duas vagas na Câ
mara de Vereadores nas eleições
de outubro passado, com Eugênio
Juraszek e Arlindo Rincos.

A presença efetiva do pp no

governo, - com o comando do

Samae, pelo próprio Izidoro, da.
Defesa Civil e da Secretaria da

\

CQ,NTlNUlDAOE Reconduzido à presidência, Izidoro vai comandar a.slqla em mais uma eleição

Educação :::' também foi consi
derada uma vitória para o par
tido. Com isso, o presidente diz
que o plano da sigla é dar apoio
ao governo e fazer uma boa ad

ministração. "O momento é de

ajudar o Dieter a governar",
declarou. Sobre a distribuição

dos cargos comissionados en

tre os partidos da aliança. que
elegeu Janssen, lzidoro afirma

que não há dentro do PP recla

mações por mais espaço e visi
bilidade. "Queremos colaborar
e não atrapalhar", argumenta.

Com cerca de 1.200 filia-

dos no município, o presidente
pepista diz que novas filiações
não são vistas como prioridade,
apesar de considerar bem-vin
da a inscrição de qualquer lide
rança que tenha interesse em se

unir ao grupo. De acordo com

Izidoro, o interesse partidário

Unidade no EstradaNova

UPA confirmada no Diário Oficial
A escolha de Jaraguá do Sul

para receber uma UPA (Unidade
de Pronto Atendimento), do Mi
nistério da Saúde, foi publicada
ontem no'Diário Oficial da União.
De Santa Catarina, Jaraguá doSul
também foi contemplada, Além

disso, Joinville se tomou apta a

ampliar a unidade já existente. A

publicação tem a assinatura do
ministro Alexandre Padilha.

A Prefeitura de Jaraguá tem

prazo entre 18 de abril a 8 de maio

para cãdastrar e finalizar a propos
ta e enviar a documentação. O local
escoThido para receber a unidade de
saúde fica no Bairro Estrada Nova,
na BR-280. "Os mr:ni����vemficar atentos para nao peraérem os

prazos, pois são recursos garantidos
. pelo Ministério da Saúde", explicou
o secretário-executivo de Articula

ção Nacional, JoãoMatos.
Segundo o secretário de Saú

de, Adernar Possamai, a estrutura
custará R$ 2,2 milhões, assegura-

EDITAL PREGÃ.o PRESENCIAL N° 28/2013.
SECRETARIA 0.0 DESENV.oLVIMENT.o ECONÔMIC.o
E TURISMO. TIP.o: menor preço por item . .oBJET.o:
O presente edital consiste na aquisição de CHAPAS
DE C.oMPENSAD.o NAVAL, destinados para proteção
do piso da quadra da Arena Jaraguá na realização
de - eventos, conforme especificações e quantidades
descritas no Item I - Objeto do Edital. REGIMENT.o: Lei
Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto
Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
H.oRA e L.oCAL PARA ENTREGA dos ENVEL.oPES:
Até às 08:30 horas do dia 30 de abril de 2013, no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do
Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e

abertura dos envelopes serão às 09:00 horas do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$
35.273,49 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e três
reais e quarenta e nove centavos). INFORMAÇÕ�S:-A
íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima
ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 17 de abril de 2013.

dos-pelo governo federal. A previ
são é de que a obra seja entregue
em 18 meses. Quando pronta, a

UPA func�ona:á. 24 hor��s.t;��o,,,,,,··c:"-,.,,,,�., ,

sempre dOIS chmcos gerais e equi-
pe de enfermagem.

www.gumz.com.br
(47)33714747

Prefeitura de Jaraguá do Sul
tem até o dia 8 de maio para
cadastrar o projeto final da
obra. Estrutura deve levar
18 meses para fjcar pronta.

Na tribuna da Câmara

Líder de governo fala dos 100 dias
Líder de governo na Câmara,

Natália Petry (PMDB), usou a tri

buna durante a sessão de terça
feira, para avaliar os primeiros 100

dias da administração. Na presença
do prefeito Dieter Janssen (PP), a
parlamentar destacou como uma

das realizações mais importantes
a redução de gastos corri a folha de
pagamento, medida alcançada com
o corte de 30% dos cargos comis-

sionados. Pelo balanço divulgado,
a economia será de R$ 400 mil ao
mês e R$ 20 milhões ao ano. Além

disso, a vereadora citou a valoriza
ção do servidor de carreira e a esco

lha de pessoas com formação técni
ca como decisões acertadas. Natália
também destacou a criação dos cor
redores exclusivos e a redução da
tarifa de ônibus. Na relação política,
a líder de governo ressaltou a postu-

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Admlnlstração

ra do prefeito Dieter Janssen (PP).
"O senhor prefeito e seus secretá
rios têm tratado todos os vereado
res dessa Casa de forma igualitária,
atendendo nossas demandas sem

pre que possível. As solicitações que
nós levamos para o Executivo vêm
dos nossos munícipes e elas devem
ser consideradas e atendidas indi
ferentemente da posição do verea

dor quanto ao governo", afirmou.

""""'-=== _-
---_._�

----

em relação a filiações é demanter
a média de inscritos, que varia de
1.200 a 1.500.

Com a recondução deIzídoro,
40% -do diretório foi renovado,
inclusive com a participação de
membros recém filiados, inscri
tos em janeiro. Na executiva, o'
partido procurou agregar aqueles
que não apenas participaram das

eleições passadas como também
tiveram bom desempenho em vo

tos. Segundo o diretor do Procon,
Luis Fernando Almeida, a execu
tiva ficou formada por: Ademir

Izidoro, presidente, Eugênio Ju

raszek, primeiro vice-presidente,
Dieter Janssen, segundo vice-pre
sidente, eAlmeida para secretário
geral. O vereador Arlindo Rincos
ficou como segundo vogal.

Sobre as eleições de 2014, Izi
doro confirma "como presidente
do partido" que há o compromisso
de apoiar o deputado estadual Car
los Chiodini (PMDB). Entretanto,
existe a possibilidade de uma can

didatura do PP ao pleito de deputa
do estadual ou federal, "aquele que
o Chiodini não disputar", certifica.

Consultoria Empresarial
�1IDi2_

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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Projeto "Incentivando Talentos" divulga resultados
A lista com os aprovados no projeto Incentivando

Talentos, da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
está publicada no site cultura.jaraguadosul.com.br.
Os bolsistas têm até a próxima segunda-feira, dia 22,
para comparecer na sede da fundação e conhecer o
local onde estudará nos próximos oito meses.

Neste ano, na oitava edição do projeto, serão

contemplados 200 alunos com bolsas de R$ 40 a R$
80, em seis diferentes áreas artísticas. Das 268 ins

crições recebidas, 21 foram indeferidas. Formou-se
lista de espera nas áreas de artes plásticas, dança,
música e teatro.

Mais de R$ 1,1 milhão
para projetos aprovados
EDITAL Fundo Municipal deCultura divulgou ontem a lista de projetos que receberão investimento público

OCORREIO 00POVO QUINTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2013

Bárbara Elice postas, com 54 inscrições, seguida
da de teatro e circo, com 22. A área
com menos projetos foi artes inte
gradas, com cinco inscrições.

Todas as propostas foram ana

lisadas pela Comissão de Avalia

ção Técnica e pela Comissão de
Análise Documental. Os critérios
de avaliação são mérito cultural e
o recebimento de todos os docu
mentos exigidos no edital. A área
'da música teve seis projetos apro
vados; teatro e circo, seis; dança,
cinco; literatura, seis; artes inte

gradas, três; audiovisual, quatro;
manifestações culturais, seis; artes
visuais e artesanato, três; patrimô-

Mais 43 projetos culturais
serão financiados pelo

Fundo Municipal de Cultura,
neste ano, em Jaraguá do Sul. O
edital 03/2012 disponibilizou R$
1.175.055 para investimentos em

dez áreas culturais diferentes. Ao

todo, foram inscritas 154 propos
tas, o maior número desde a cria

ção do fundo, em 2009. A lista dos

aprovados está disponível no site

cultura.jaraguadosul.com.br.
Mantendo a tradição dos editais

anteriores, a área de música foi a

que recebeu maior número de pro-

nio histórico cultural e imaterial,
.

três; patrimônio histórico cultural
edificado, um.

O que chamou a atenção do
Conselho Municipal de Cultu
ra (Concultura) foi o número de

projetos indeferidos: 99. Segun
do o presidente do Concultura,
Sidnei Marcelo Lopes, a princi
pal razão das recusas são pro
blemas com a documentação. A
outra causa pode ser a falta de

mérito, que exclui propostas jul
gadas como não merecedoras do
dinheiro público. Os proponen
tes que tiveram os projetos inde
feridos podem recorrer ao setor

de protocolo do Conselho Mu

nicipal de Cultura, até amanhã.
Caso sobrem recursos, o Concul
tura abrirá novo edital.

O projeto que receberá a

maior fatia dos recursos é de res

tauração da Casa Eurides Silvei
ra. A proponente Hilda Murara

.

Silveira receberá R$ 44.936,50
para continuar as reformas no

patrimônio. A proposta com a

mell;or quantia é de artes visu

ais e artesanato, T & T - Tarsi
la em Tiras, de Marilene Giese,
contemplado com R$ 5.040. Os
demais valores variam entre R$
6mil e R$ 17mil.

Incentivo à leitura

Bibliotecamóvel visita o Rau
O Casulo, um micro

ônibus utilizado como bi
blioteca móvel, estará no

estacionamento da Cató
lica de Santa Catarina, no
bairro Rau, hoje, das çh às

17h. O objetivo desse pro
jeto - mantido pela Biblio
teca PúblicaMunicipal Rui
Barbosa - é levar livros às
comunidades e oferecer

serviços como a confecção
de carteirinhas.

"Com a carteirinha em

CASULO Veículo é equipado com televisão, aparelho de OVO, internet e banheiro ,mãos, os usuários também

poderão utilizar o espaço do acervo com cerca de 600
da biblioteca, na Aveni- livros, o ônibus é equipado
da Getúlio Vargas, com com televisão, DVD, inter
acervo bem mais amplo, net, frigobar, ar-condicio

permitindo-se o emprésti- nado e banheiro.
mo de até três livros e um Nos mesmo dia e local,
DVD e/ou CD", explicou a o Instituto de Pesquisa e

chefe da instituição, Jose- Planejamento Físico-Terri

meri Coelho. ' torial de Jaraguá do Sul (Ip-
Para fazer a carteirinha plan), promove a "Oficina

no Casulo, é necessário do Empreendedor nos Bair
apresentar RG; CPF, com- ros". A oficina é uma ação
provante de residência. A do planejamento "Jaraguá
taxa de inscrição custa R$ 5 Ativa" ,e deve atender sete
e é validaporum ano. Além bairros até o fim do mês.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quinta-feira, dia 18 de abril
e Dia do Amigo! É nesse clima
de alto astral que eu quero dar

para todos os meus verdadei
ros amigos rim grande "salve".
E vamos que vamos à coluna,
que está recheada de novidades
e muitos babados, se é que você
me entende. Antes, uma frase

para você refletir. "Para conhe
cermos os amigos é necessário

". passar pelo sucesso e pela des

graça. No sucesso, verificamos
a .quantidade e, na desgraça, a

qualidade". (Confúcio)

Mala direta
Este colunista vai formatar

uma big e concorrida festa na

segunda: quinzena de outubro.
Será no. maior estilo. open bar e
apenas para convidados vips. O
encontro .vai celebrar os 15 anos

da Revista Nossa e o. convite é

grátis. De nada!

Cadê?
,

Minha Nossa Senhora da Bi
cicletinha Sem Breque, alguém
tem novidades sobre o. amigo
Raimundo "Xororó"? Ele lite
ralmente sumiu do circuito.
A turma de plantão dos bolei
ros e da Raça Tricolor anda

perguntando sobre o garoto,
Se alguém tiver notícias, avisa
ele que sábado. tem feijoada no

Juve ou, please, mande e-mail

para a coluna!

Pensando bem...

"Tem dia que a gente põe vírgula, tem dia que colo
camas reticências, tem dia que colocamos ponto final
e tem dia que temos a necessidade de virar a página".

Fofocó_dromo
Contaram-me que um novo. casal da nossa terrinha

deve emergir dos fundos da xícara mágica e nem preciso.
ver a borra do café para entender que os bacanas logo assu
mem a posição. suigêneris, ou seja, feitos um para o outro.

Vai ter gente levando. um choque de 200 milW ou ficando.
amarelo. abóbora. Vixi!

DIVuLGAÇÃO

-Copa
-

Os atletas Ervino
Siebel Neto, Eurico.
Mendes, João. Tabalipa,
Cláudio Santos, "

Jonathan Mandalho,
Luiz Paulo e Ivan
Razeira participaram
da 10 Copa Malwee de

Aquathlon-

FEIJOADA Thiago
e Nayara Marcarini,
sábado, prestigiando
a famosa feijoada do
Lehmanns

Blues
Além do conjunto de blues

liderado por Cirano Araújo,
são. convidados especiais para
a la Noite do. Blues, dia 26, no.

Lehmann's, a fera Dattero Es-_
cobar, o Deio Escobar, o. Rei do
Blues de Porto Alegre. Ele criou
o. primeiro. conjunto de Blues da

quela cidade. Participação espe
cial também do. músico. Fabiano
Maiochi (Banda Os Velhos) e do
professor de música, Pablo Va

rella, ambos de Jaraguá. Vale a

pena conferir.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Ontem, o industrial Antídio
Aleixo Lunelli e o médico Dr.
Vicente Caropreso estiveram
em Joinville, prestigiando a

visitado embaixador da Itália,
Raffaele Trombetta, e do Cônsul
Geral, Salvatori Di Venezia. Vem

novidades por aí.
• • +

Não ousem esquecê-lo: o
meu amigo,·o "comendador"
Rodolfo Marchi, é o mais

festejado aniversariante de hoje.
Parabéns! O meu desejo é que
você seja plenamente feliz.

+ + +

A edição da Revista Nossa dessé
mês é shaw de esporte. Confira
matéria sobre skate e BMX, que
foi muito bem escrita por Priscilla

Pereira. Rafael e Taylor não
brincam em serviço mesmo.

Bom demais
Ontem à noite, Thiago. Airoso

Menezes e uma turma de bom

gosto e paladar apurado curti

ramjantar harmonizado na Eno-
.

teca Decanter. Na pauta, além do.
menu francês, super produzido
pelo. chef Rafael Borges, do Che
ers Irish, vários debates onde a

cultura ficou sobre a mesa. No
final teve sobremesa também!

Buxixo
Pelo meu fio. vermelho, fiquei

sabendo que está rolando um

clima entre professora -e aluno
de colégio badalado da city, Ela
resiste. Receia virar um troféu de

conquista do. rapaz e se expor, le
viana. Mas entre os dois há mais

que desejo, uma química espe
cial como o paladar da pimenta
do. quintal lá de casa!

3370-3242

Brasa
Sábado, o. meu amigo Dinor, o. Bra

sa, comandante do. grupo. Brasão. em

Jaraguá, recepciona em sua bela casa,

amigos de Pato Branco, em torno. de um
concorrido futebol e muito. pagode,

Niver
Morgana Maiochi, a nossa eterna

musa, armou mesão. ontem à noite e co

memorou seu aniversário numa das me

sas do Arriba.· Rodeada de amigos, MOT
gana era sorriso. pelos quatros cantos do
concorrido bar. A animação. e o. bom papo
foram a tônica do. evento, que durou até
altas horas.

Café
Este colunista e a fofíssima artista

plástica, Tânia Cotrim, curtiram café on
tem. Foi uma manhã agradável e com as

sunto dos bons na pauta. Tânia, que este
ve doismeses em terras americanas, onde
participou de exposições, feiras e muitas

comprinhas, acumula várias ideias
BAU
corre

o shr

.

""
� CHEVROLET•

t
.

L

" E;;;';ndõ;�el i
41"

�,
Gabive,l
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o tomate

Eu, na minha condição não muitosaudável (muito menos exemplar),
devo admitir que sempre preferi uma
gordura a uma verdura. Por muito tempo
lutei contra o desmatamento evitando
comer alface. Salvem o verde.
Para mim, sempre que se fala em salada,
me vem à cabeça batatas cortadas
com ovos e maionese. De preferência,
acompanhando uma farofinha caseira
com bacon e um churrasquinho. Unindo
essas características com o fato de eu

nunca passar numa quitanda para comprar
vegetais ou frutas, confesso que não faço
ideia do valor de um quilo de banana,
cebola, brócolis ou do tomate.
Se, por qualquer que fosse a situação,
alguém me perguntasse: "Sabe quanto custa

um quilo de tomate?" Eu responderia: "Sei
lá. Uns vinte centavos?"
Unindo o fato de ter um hábito alimentar

-

.não muito saudável, não frequentar
quitandas e ser um alienado no quesito
"economia (leguminosa) doméstica", é claro
que eu fui um dos últimos a saber (entender)
por que o tomate estava nos Trending topics
do Twitter (#Tomate). Aliás, se eu soubesse

antes, dispararia na rede o seguinte tuíte:
"Tomate caro-pra chuchu."
Enfim, caro leitor, estou dizendo isso tudo

para embasar a seguinte frase: "Nunca
imaginei que faria o que eu fiz.'
Num belo dia dessa semana, chego em
casa e percebo sobre a mesa, uma bandeja
com algumas coisas tipo: bananas, maçãs,

Clique animal

ADOTE! Quer um

amigo fofo, lindo
e brincalhão?
Adote o Ferrugem!
Tem em torno
de 10 meses de

idade, super dócil,
castrado, vacinado
e vermifugado.
Contato: Alexandra,
nos fones 3276-
1596 ou 9912-2739

Envie a foto do seu
animalzinho para

contato@beatrizsasse.

,

com.br ou encontre
um companheiro de

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

João Chiodini · Escritor
.,...

Sem delongas e salivandomuito, tasquei
uma mordida gulosa. Enquanto meus

dentes penetravam sua carne, pensei: "Mas
o que é que eu estou fazendo? Se isso aqui
fosse gostoso, não precisaria de azeite, sal �
vinagre pra ser servido."
Pura enganação! Larguei o tomate mordido
e fui comer um pão commortadela. Isso sim
tem sabor de verdade! E o preço ... O preço
não decepciona.

"
Não é como um abacaxi, cheiroso.

Aliás, a feiúra do abacaxi se

compensa com seu cheiro. Já a

beleza daquele tomate, não con�izia
com seu cheiro.

PERDIDA
Essa cadelinha
foi encontrada
dia 10/4, na rua em

frente à Marisol.
Estava totalmente

perdida, cheia de

leite, super triste.
Se você for o dono
entre em contato.
Se o dono não

aparecer, você

pode adotá-Ia. <,

Informações com
a Ajapra (ajapra@
ajapra.org.br)
ou no telefone
9987-7666

y
Amizade

CONSUlTÓRIO VETERINÁRIO

@,����
'SIIJj�é�a'I'l't��
T",xiiil>Eot

.....

alguma coisa parecida com uma pêra e um

lindo, redondo, vermelho e brilhante tomate.

Aquele tomate brilhava tanto; que parecia
ter sido polido pelo melhor engraxate do
mundo. Nunca havia reparado na beleza, no
toque sedutor daquela coisa. Tão brilhante
que parecia uma pérola rubra moldada pela
mãe natureza fora do alcance das ostras.

Fiquei olhando para ele e ele, brilhando
para mim. Quis entender quemotivo o

fazia tão valorizado. Seria o seu "vermelho
PT"? Seria aquele brilho que não me sai da
memória? Não resisti, segurei-o, cheirei.
Decepcionei-me, quase sem cheiro. Não é
como um abacaxi, cheiroso. Aliás, a feiúra
do abacaxi se compensa com seu cheiro. Já
a beleza daquele tomate, não condizia com
seu cheiro.

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 18 DE ABRlL_DE 2013

,

, Aniversariantes
, ,

18/4
Anadir Lidia G. de Melo

Angela Maria Vicente Steindl
Amélia Laguna
Cidenil Deles
Celso Kreknicki
Claudionei Steinert

Deoglãir Edilson Gesser
Edson William Piotto
Elvira Voigt
Catarina Bachmann
Elvis de Freitas
Everson Bolluf

Fabio Sartori
Fernanda Barcelos
Irma Goulart
Ivan Lescowicz
Ivanir Lombardi
Wilma L. S. Correa Monteiro
Jonata S. de Souza

Jonathan Schwer

Jorge José Soares
Leticia Carvalho Milbardt
Leticia Signorelli
Lili Marta Jost

Luis Augusto Berch
�

Marli Zocatelli
Milton Ziehlsdorff
Rafael S. Vieira

Rosane J. K. da Silva
Sebastiao Fuse
Terezinha Malheiros
Thainara Mello

• AdrianeGalisteu - apresentadora
• Antônio Fagundes - Ator
• Cissa Guimarães - Atriz

Curiosidade
18 de abril ...

... é o 108.0 dia do ano
no calendário gregoriano. '

Faltam 257 para acabar
o ano. Dia do Espírita.
Dia de Monteiro Lobato.
Dia Nacional do Livro
Infantil a Lei que criou esse

evento é a mesma acima,
a concidência é proposital,
decorre ,do fato essa data
ser a data denascimento

'

"

de Monteiro Lobato. Dia
Mundial dosMonumentos.

1857 - Lançamento de "O
Livro dos Espíritos", que
marca o nascimento do

Espiritismo, na França,
por Allan Kardec. 1999 -

Canonização de Marcelino
Champagnat.

Fonte: Wikipedia
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Tirinhas

Piadas

Queixa na delegacia
Um homem reclamava ao delegado, na polícia:
- Doutor, um ladrão entrou em casa esta madrugada e nem eu nem

a mulher percebemos,
O delegado registrou a queixa e depois de três dias convocou o

homem novamente.
- Nós prendemos o elemento. Agora só falta fazer ele devolver o que

levou da sua casa.

- Eu posso levar um papo com ele, delegado?
- Porquê?
- Bom, se ele me explicar como é que conseguiu entrar na minha

casa de madrugada sem acordar a minha mulher, eu retiro a queixa

Cinema

Programação de 12 a 18/4

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Oblivion - Legendado - 14h, 16h30,
19h,21h30

ARCOPLEX 2
• G.l.Joe: Retalhação - Legendado -

16h50
• O Lado Bom da Vida - Legendado -

14h30, 19h10, 21h30'

ARCOPLEX 3
• A Hospedeira - Legendado - 19h,
21h20

• Os Croods - Dublado - 15h, 17h

JOINVILLE

• .GNC GARTEN
• 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 19:3021 :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: Hetallação (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

o Lado Bom
da Vida

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

sanatório, ele sai e volta
amorar com os pais.
Decidido a reconstruir

sua vida, ele acredita ser

possível passar por cima
de todos os problemas
do passado recente
e até reconquistar a
ex-esposa. Até que
ele conhece Tiffany
(Jennifer Lawrence),
umamulher também

problemática que
poderá provocar
mudanças significativas
em seus planos futuros.

Sudoku

7 1 �2 4

5

3 6

9 4 8

6.
.,

3

5 3 9

4

6

4

5 12

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

HORIZONTAIS
1. Aspecto e comportamento de uma comunidade social

conforme o gosto particular do momento ( O legal
dos desenhos animados

2. Tornar muito branco 2

3. Capital do estado do Colorado, nos EUA, ao pé das
Montanhas Rochosas ( As iniciais da atriz paulistana 3

Susana

4. O fim de .. , Bordeaux ( Pessoa que faz poemas Irricos, 4

de estrofes simétricas
5. Regulamento de Tráfego Aéreo ( Agência Nacional de 5

Energia Elétrica
6. Deitar abàixo

6

7. Uma ave marinha ( Árvore de madeira de lei, a mais
cara do planeta

7

8. Que é próprio' da cidade
9. Planta trepadeira e rastejante usada para revestimento 8

de muros e paredes ( Papel com areia aglutinada para
polir metais, madeira etc, 9

10. Juro de capital( (Fotogr.) Unidade de medida aproxi-
mativa da sensibilidade dos filmes 10

11. (Inform.) Caracteres por Segundo ( (Fig,) Procedi-

mento ardiloso
11

12, Sigla do estado de Caicó e Natal( A atriz norte-ameri
cana Natalie (1938-1981), de ':.Juventude Transviada" 12

13. Antigo nome da Babilônia.

VERTICAIS
1. Diz da fruta quando atingir seu completo desenvolvi

mento ( Que ainda não foi domado
2. Aquele que executa trabalho ou tarefa suplementar ou

adicional( Rede norte-americana de TV, especializada
em esportes

3. O ator paulistano Stulbach ( A quarta estrela mais bri
lhante do céu, cem vezes mais luminosa que o Sol

4. Mira ( Receber o ar fresco ( As iniciais do cineasta e

atorWoody, de "Manhattan"
5. Nome dos mais antigos textos da religião hindu (Ilhota

em forma de coroa, de origem coralina

6. Diz-se dos períodos imediatamente anterior e posterior
ao parto ( O cantor inglês de pop rock Stewart

7. As iniciais do ator Eri ((Pop.) Cabeça fria
8. (Ing!.) Um comando muito usado em computação /

Almofada que serve de assento
9. Pequena cidade de Minas Gerais, na região de Viçosa,

na Zona da Mata ( Palmeira do Maranhão, também
chamada coco-de-indaiá.

13

DOMINGO
MíN: 12°C

·�MÁX: 24°C

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Massa de ar
frio perde força.
Quinta-feira a sábado: O
tempo segue estável com sol e

poucas nuvens em se. O frio vai
diminuindo gradativamente,
mas as temperaturas continuam
baixas à noite, com condições de
geada nas áreas altas do Planalto
Sul nesta quinta-feira.

� ()
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 11°C

MÁX: 26°C
Parcialmente
Nublado

� �-

SÁBADO
Instável

MíN:11°C
MÁX: 25°C

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

Nublado

LUAS
MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

CHEIA 25/4

Chuvoso
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

Cassiano diz a Ester que vai conseguir fazer com que Sa
muca o aceite. Natália se esforça para não ceder à atração
que sente por Juliano. Guiomar aparece com Nicole na casa

de Dionísio, exigindo dinheiro e hospedagem. Guiomar diz a

Nicole que voltou para conquistar seu filho. Ester pede a Cas
siano para não abandoná-Ia. Bibiana desconfia de que Julia
no está apaixonado. Carol se oferece para ajudar Juliano a

conquistar sua mãe. Dionísio diz a Alberto que sua mãe está
de volta, e os dois discutem. Candinho convence Samuca a

aceitar Cassiano como pai. Samuca chama Cassiano de pai.

• GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
Dominguinhos acorda Charlô, que o leva até o castelo.

Kiko e Frô se beijam. Charlô chega com Dominguinhos ao

castelo e descobre que Otávio fugiu. Felipe manda flores

para Roberta e a convida para jantar. Semíramis ouve Nenê
.

cantar na igreja e fica encantada. Charlô, Olívia e Zenon ten
tam impedir Dominguinhos de sair do castelo. Analú esconde
a boneca russa de Nando. Carolina se recusa.a aceitar um

emprego de recepcionista. As luzes da mansão se apagam e

Otávio surge no lugar de Dominguinhos. Analú leva um vaso

de planta, com a boneca russa enterrada, para o apartamen
to de Nando e Juliana. Felipe e Roberta jantam em um clima

agradável. Otávio aparece no momento em que Domingui
nhos some, e Charlô se desespera.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Lívia finge não conhecer Rosângela e tenta afastá-Ia de

Haroldo. Diva repreende Sidney por continuar falando com

Pescoço por telefone. Delzuite mente para libertar Pescoço
da cadeia. Morena chega com Barros ao esconderijo e conta

para Lucimar que deixou Jéssica com Érica. Helô e Ricardo

interrogam Mustafá. Érica cuida de Jéssica. Helô conta para
Mustafá que Wanda é a mãe de Aisha. Lívia repreendeWan"
da por causa de Rosângela e decide deixá-Ia presa. Stenio

Salve Jorge
Delzuite livra Pescoço da cadeia e ele pede perdão

Delzuite (Solange Badim) tentou ser firme e esquecer
Pescoço (Nando Cunha), mas pelo visto não conseguiu. Ela
soube que o malandro foi preso por engano e acaba indo
até a delegacia para livrar a cara dele. Pescoço tenta se li
vrar da polícia A costureira mente para os policiais, dizen-

do que estava com Pescoço o dia inteiro e, assim, livra o

malandro de qualquer acusação. Agradecido, ele pede per
dão pela traição, mas Delzuite ainda está magoada e não
dá trela. Será que esses dois vão acabar reatando? A cena

está prevista para ir ao ar hoje.

e Haroldo constatam que Lívia está interessada em Theo.
Delzuite vai com Pescoço para a gafieira. Helô fala para
Aisha que Wanda é sua mãe e Berna se surpreende com a

revelação. Leonor manda Carlos enfrentar a chantagem de
Amanda. Lucimar pega Jéssica na casa de Érica. Jô tenta ou

vir a conversa de Irina e Russo sobre Lívia eWanda. Berna se
descontrola e vaga pelas ruas, deixando Deborah nervosa.

Aisha vai à delegacia e paga a fiança de Wanda.

• CARROSSEL - SBT . 20H30
No cemitério, Paulo mostra a Davi o que ele terá que

fazer. Davi descobre que Paulo disse a Valéria que ele joga
ria um gato raivoso pela janela dela. Paulo desmente. Jaime

chega com sua roupa de fantasma ao cemitério. Paulo e

Davi chegam em seguida para gravar o vídeo. Davi acende
uma vela e grava o vídeo, ele diz que é muito valente, mas
está com a voz embargada por medo. Jaime aparece vestido
de fantasma atrás de Davi. O coveiro do cemitério tem uma

aparência fantasmagórica e grita com os garotos, que saem

correndo aos berros. Na escola, Davi tenta falar com Valéria,
mas ela o trata com indiferença. Davi, Jaime e Paulo brigam
na escola. Helena e Firmino os separam. Helena chama a

atenção de Jaime, pois ele anda arrumando uma briga atrás
da outra. Jaime conta que ele e. Paulo levaram Davi ao cemi
tério para assustá-lo.

• BALACOBACO - RECORD . 22H
Norberto dopa Isabel e conversa com a arquiteta desa

cordada. Isabel se espanta ao ver Norberto deitado ao seu

lado e o agride, mas acaba inconsciente outra vez. Zé Maria

consegue acalmar Dolores, mas Marlene fica nervosa procu
rando por sua cadelinha. Dóris tenta contornar a situação,
Violeta nota o nervosismo da aluna e Luiza fica desconfiada.
Lucas tenta controlar a discussão entre André e Catarina, é
revela ao fotógrafo que o casamento faz parte do plano de

vingança contra Arthur. Cremilda revela a Osório/Deodoro
que pediu um milhão por Dolores. Eduardo desabafa com

Mauro e teme que Norberto possa machucar Isabel. Magno
reclama da atitude de Celina e confessa que o relacionamen
to está mal, mas os dois acabam fazendo as pazes.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Carolinie Figueiredo'
emagrece 30 quilos

Com muitos quilos a mais, acumulados
durante a gestação, Carolinie Figueiredo foi
esforçada ao emagrecer. E deu resultado. A
atriz perdeu cerca de 30kg em pouco mais de
um ano. Mas isso não aconteceu sem que an
tes ela passas�e por algumas privações. "Fui
a 93 quilos na gravidez e perdi 30, cortando
carboidrato e praticando muay thai", expli
cou. Carolinie está escalada para a próxima
novela das 19h, "Sangue Bom".

Morre a atriz Cleyde
Yaconis, aos 89 anos

... Touro

Ü y,0/4 a 20/5 - Terra
. Há uma tendência a repnnur

suas energias, bem como suas rea

ções emocionais. Concentre-se no
trabalho e se dedique às questões
que exijam investigação. No cam

po sentimental, os momentos de
intimidade serão altamente favo
recidos: aproveite! Cor: azul.

Quem se irrita ao ser criticadO é porque
geralmentemerece a crítica.

Tácito

20/3 a 19/4 - Fogo
Seus desejos e suas atitudes

vão estarbem-alinhados, podendo
dar mais ritmo e' velocidade aos

seus empreendimentos. Há sinal
de tensão em família: não tente

impor suas vontades. À noite, a

Lua favorece o romance, o lazer e
a diversão. Cor: vermelho.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Excelente astral para trabalhar
em equipe. O período da tarde não
será dos mais calmos, devendo ter
cuidado com o clima de competi
ção ou rivalidade. Na vida afetiva,
alguém que faz parte do seu círcu
lo social poderá atraír a sua aten-

-

ção. Cor: verde.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Coloque mais energia nos pro
jetos que deseja realizar agora. Os
empreendimentos iniciados hoje
serão especialmente favorecidos,
por isso, não deixe para depois o

que pode fazer agora. No roman

ce, suas expectativas estarão em

destaque. Cor: branco.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Este é o momento de lutar por
seu lugar ao sol. O astral deixa
muito adesejar no campo das'ami
zades e o astral revela que poderá
ter aborrecimentos. Udar comum

sentimento de perda pode ser ine
vitável. No amor, sua sinceridade
será valorizada. Cor: roxo.

sante para você colocar para fora o
seu lado competitivo. Aproveite o

astral para aceitar alguns desafios.
Hoje, você pode pecar pelo exces

so de otimismo. No campo afetivo,
sua lealdade pode fazer toda a dife
rença. Cor: marrom.

Câncer
21/6a 21/7-Água

É hora de arregaçar as mangas
e ir à luta. Sol eMarte indicam que
o seu progresso vai estar vincula
do unicamente aos seus esforços e
poder de iniciativa. Nos assuntos

do coração, o clima é de grande
tensão, então, vigie suas reações.
Cor: marrom.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Procure descarregar suas ener
gias corretamente, do contrário

podem ocorrer explosões emocio
nais. A fase é das mais promisso
ras para construção ou reforma no
ambiente doméstico. Há indícios
de mudanças profundas em sua

vida sentimental. Cor: rosa.

Leao
22/7a 22/8 - Fogo

No trabalho, cresce sua dispo
sição interna de agir e conquistar
grandes resultados. Cultive a con

fiança em si mesmo e verá como

todas as coisas fluem commaisve
locidade. No campo sentimental,
sua espontaneidade poderá agra
dar a pessoa amada. Cor: branco.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

A sensação de autoconfiança
vai ajudar você a enfrentar desa
fios. Não insista, porém, para que
as coisas sejam feitas sempre do
seu jeito. Discussões vão marcar

as relações de trabalho. O desejo
de compartilhar a suavidavai esti
mular o romance. Cor: rosa.

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Lute pelos seus interesses e

não perca as oportunidades de rei
vindicar um aumento. Só não abu
se da sorte nos negócios. Fuja de

empreendimentos arriscados e de

gastos com supérfluos. No amor,
zelo,

-

dedicação e convivência vão
se fundir. Co�; rôsa,

Morreu na segunda-feira, a atriz Cleyde
Yaconis, aos 89 anos. Ela estava internada
no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo,
desde outubro quando sofreu uma isque
mia. Irmã da celebrada atriz Cacilda Becker,
Cleyde teve uma extensa carreira no teatro.

Seu último trabalho na TV foi na novela
Passione (2010), quando interpretou Brí

gida. Ela também atuou em sucessos como

Rainha da Sucata (1990) e Vamp (,1991) .. : 11, I, li III ,JiLl.1fii;li�lrRlit�ik}�'itj�l!$;1.1.1í���_••�'!íI�?fj••�7!.B�.tll

23/8 a 22/9 - Terra

Suas ideias podem passar por
um teste. e precisarão ser defen
didas e direcionadas COJIl firmeza.
Convém manter um certo afas
tamento de amigos, familiares e

pessoas da sua estima, pois podem
ocorrer brigas ou intromissões no
decorrerdo dia. Cor: verde-escuro.
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Aproveite o lote especial com desconto chevrolet!

GM C
!Mi

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
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Amanhã têrH:Cobalt II/I9
CIassic LS 1:C), Ffexpower (Config. R6R),ano/modelo201at20f3. afraVés de planode financiamento com30,64% de entrada (R$ 7.990,00), 48 prestaçõeamensais de R$ 488.01 com taxa 1,03% amo CET: 15,83% a.aVafortotal &1ancíado: R$ 31,417;27. Ofertas válidas
para (} períodO de 17 a 20 de abril de 2013 para" EstaOO de Santa Catarina, para veicules Chevrolet O km adquiridos nas ConcessionArias Chevrolel. Ofertas não válidas ou cumulatívas com modalidade de venda direta da fél!rica:, taxistas e produtores
rurais. Consulte coodiÇi5es em sua ooacessíonâria Cbevrolet. Os veículos Chsvrolel estão em conformidade com o PROCONVE - Programa .de Controle da Poluição do Ar por Veículos &rtOmotores. www.cbevtofet.com.br-5AC: llSOO 7024200. Duvidaria
GMAC - 0800 722 6022.
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Armamento
Embora as forças armadas brasileiras

continuem muito defasadas em relação aos

equipamentos utilizados por outras nações
- inclusive da América do Sul -, aos poucos
aconte�em algumas compras como a do siste
ma de artilharia antiaérea, composta por 34
carros. de combate, Gepard, fornecidas pela
Alemanha. Embora de alcance limitado - até
3 km de altitude e 15 km de distância - é um

reforço para a segurança nacional.

Navios para aÁsia
o tráfego com a Ásia é o que mais cresce

nas rotas marítimas que envolvem o Brasil.
Uma nova linha do armador MSe, denomi
nado "Ipanema", terá 11 navios e fará escalas
semanais no Brasil (em Portonave e Santos).
O novo serviço integra os portos da América
do Sul - Buenos Aires (Argentina), Navegan
tes e Santos - aos portos da Ásia: Cingapura,
Yantian, Chiwan, Hong Kong, Ningbo e Xan

gai. Atualmente, 43% das importações de
Santa Catarina, em dólares, são procedentes
da Ásia. O primeiro navio deste novo serviço
será o MSC Jenny, que sairá de Xangai (Chi
na) dia 18 de maio e tem previsão de chegada
em Navegantes dia 25 de maio.

Lourival Karsten

MERCADO
ADVB/SC'
'l'"ês grandes premiações promovi
� das pela Associação dos Dirigen
tes de Vendas e Marketing em Santa
Catarina (ADVB/SC), o Empresa Ci
dadã, o Top Turismo e o Top de Ma
rketing e Vendas já estão com inscri
ções abertas para as edições 2013. As

distinções reconhecem iniciativas nas

áreas de responsabilidade socioam
biental, cultura e cidadania; turismo;
e marketing e vendas de empresas e

instituições catarinenses. Os cases po
dem ser cadastrados no novo site da
entidade - www.advbsc.com.br.

Indumak
Em comemoração aos 50 anos de história, a Indumak fará uma apresentação

sobre os desafios e conquistas da empresa, durante a reunião plenária da
Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs), na próxima segunda-feira, dia
22, às 18h. A entidade abre este espaço semanalmente para que as-empresas da
região divulguem suamarca e produtos. Fundada em abril de 1963, a Irtdumak,
de Jaraguá do Sul, é considerada a empresa de acondicionamentomais completa
do Brasil, destacando-se pela produção totalmente nacional e uma linha de
produtos com padrão de qualidade reconhecido mundialmente. A empresa, de
capital totalmente brasileiro, conta com mais de 150 profissionais e atende amais
de 2.800 clientes distribuídos pelo Brasil e pelo mundo.A Indumak oferece uma
ampla linha de soluções para empacotamento vertical- que é destinado para
produtos sólidos, granulados ou refinados e unitários - e paletização automática.

Sthem.art.
IDIOMAS I ne

GARANTA
JÁ SUA

MATRíCULA.

o jeito inteligente de aprender ingles! (47) 3371 ..7665

www.thesmartoneidiomas.com.br
, atendimento@lbesmartoneidiomllS.com.br I I!III thesmartoneidiomas

Inadimplência
Dados da Boa Vista Serviços, administradora do sepe (Serviço Central de

Proteção ao Crédito), com abrangência nacional, indicam que a variação men
sal de novos registros de inadimplentes foi de -1,0% em março de 2013, descon
tados os efeitos sazonais. De igual forma, a variação em relação ao mesmo perí
odo no ano anterior apresentou recuo de 10,4%. Na comparação dos últimos 12

meses com os 12 anteriores, o indicador apontou uma queda de 0,2%, fato que
não ocorria desde outubro de 2010. No primeiro trimestre de 2013, o indicador
acumula queda de 5,6% frente élp �.��m.Q período �9.ano anterior. . , _ ... , ' .
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SElIC

INDlCE PERíODO

7,25% 6.MARÇO.2013
0,000% 17.ABRIL2013

1.215,40 ABRIL2013
-2,05% 17 .ABRIL2013

-1,84% 17 .ABRIL2013
PETR4 17,17 -2,99%
VALE5 30,99 +0,66%

- BVMF3 13,02 . -1,74%

0,4134 18.ABRIL2013

-1,05% US$ 98,010
0,00% US$1377,500

COMPRA VENDA VAR.

1,9984 1,9990 +0,38%
1,9700 2,0700 0,00%
2,6066 2,6092 -0,42%
3,0492 3,0519 -0,08%

TR

CUB

BOVESPA
NASDAQ
AÇÕES

POUPANÇA
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT
OURO

CAMBIO
DÓLAR COM.
DÓLAR TUR.
EURO
LIBRA

• MENIN LINO
Uma das mais destacadas
confecções de Guaramirim,
comemora hoje 27 anos

ge atividades.

Cheques
devolvidos

Dados da Boa Vista Serviços,
administradora do sepc (Serviço
Central de Proteção ao Crédito),
mostram que o número de cheques
devolvidos (segunda devolução por
falta de fundos) como proporção
do total de cheques movimentados
foi de 2,31% em março de 2013,
apresentando o maior percentual
desde maio de 2009 (2,46%). Em
fevereiro essa proporção atingiu
1,87% e em janeiro foi de 1,98.

Intercâmbio
Entre 8 e 16 de junho, a

Facisc e a Fundação Empreen
der participam de umamissão
empresarial em Munique, na
Alemanha. Ameta é levar diri

gentes de associações de todo
o Estado para visitar a Câmara
de Artes e Ofícios da cidade. A

programação incluí conhecer

metodologias e serviços apli
cados pela instituição europeia
e por entidades vinculadas. As

inscrições vão até 25 de abril.

Escritórios virtuais
O Jaraguá Business Center

está oferecendo mais espaços para
quem deseja utilizar escritórios
virtuais. Dez novas bancadas e

mais cinco salas comerciais aca

bam de ser inauguradas, reforçan
do a estrutura que agora passa a

contar com um total de 25 salas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do SullSC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do SullSC, torna público pelo presente edital, que ELVIRA

ALDROVANDI, CI n' 21R-907.369·SSI-SC, CPF n' 044.604.429-65, professora aposenlada, viúva,
residente na Rua 833-ErmeJinaTrentini Menel n° 201, nesta cidade; IVAIR REVELlNO ALDROVANDI,
CI nl;) 2,447.142-9.. ,sESP-SC, CPF nO 730.042.009-53, torneiro mecânico, e sua esposa MARllENE

MARQUARDT ALDROVAND1.. CI n' 2.445.049-9-SESP-SC, CPF n' 750.600.439-91, costureira,
casados, residentes na Rua 73D-Otaviano Tissi na 78, Bairro Nereu Ramos, nesta cidade; CLEUSA
ALOROVANDI T1551, C! n" 2.989.369-0-SESP-SC, CPF n° 018.345.739-04,industriária,e seu marido

GIVANILDO CARLOS T1551, CI n" 3.310.273-2-SESP-SC, CPF n'936.218.509-10.lécnico eletrônico.
casados residentes na Rua aaz-Prenclecc GretternO 647, nesta cidade; e CLEIDE ALDROVANDI, Cl
nO 3.925.915-SESP-SC, CPF nO 026.178.759-46, Industriária, solteira, maior, residente na Rua

833-Ermelina Trentini 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, perímetro urbano de Jaraguá do SulfSC, abaixo caracterizado, aprovado
pela PrefeItura Municipal de Jaraguá do Sulf�C, conf?r�e Certidão ,no 206/2012, e�pedjda em

09/07(2012, assinando como responsável técnico, o técnico em agnmensura AntontoCarlos da
SHva CREA n" 47483-8 ART na 4028594-4. O desmembramento é de caráter residencial, possui a
área 'total de 4.737,75�z, sendo constitui do de 1(uma) parcela e reman.escente. ,

O prazo de impugnação por tercefros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última p_ublicação do presente edital. e

.

deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiara que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua tê-Barão
do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguá do sul/se.
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Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZleMANN, Oficiala do Registro de Imóveis

da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ALFREDO KOROLL,
meoânico aposentado, CI n' 543.031-SESP/SC, CPF n' 163.178.239-87, e sua esposa IRENE
LANGE KOROLL, .aposentada, CI n' 21C 3.231.632-SSP·SC;-CPF n° 068.576.349-80, casados
pelo regime da comunhão universal de bens, anterior à vigência da 'Lei Federal n' 6.515177,
brasileiros, residentes e domiciliados na Servidão S.,62 n' 80 da Rua Rudolpho Cartos Emilio
Lange, bairro João Pessoa, neste municipio; requereram com base no art. 18 da lei nO
6.766/79, O REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 665-0scar Ferreira
Mendes e 1329-Sem Nome, bairro João Pessoa: perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n' 234/2012, expedida em 23/07/2012, assinando como responsável técnico, o

engenheiro floreslal Jaison Leandro, CREA n' 96617-0, ART n' 4381647-5. O desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 17.439,95m', sendo constituldo de 6(seis)
parceJas, sistema viário e remanescente,

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias"
,conlados da data da úllima publicação do presente edrtal, e deverá ser apresentada por
escrilo perante a _Oficiala que subscreve este, no endereço da SerVenlia: Rua 15-Barãb
do Rio Branco, n' 414, centro, Jaraguá do Sul/SC.
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cador. - Espécie:DMI- N"TItulo: 1092.04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 557,28 - Data para pagamento: Apontamento: 244047/2013 Sacado: LUNElll MAIHAS lIDA Endereço: RUAANIDNlO MACHADO 126
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EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTFSTO ALUMINlO LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulc: NF006418-1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ Apontamento: 244038/2013 Sacado: MASTER ÇESD\ COMVAR DE Cl'SD\S BASlCA Endereço: RUA RO-
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OAPINFORMATICAlIDAME Espécie: DMI - N'TItulo: 1512/0001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ ele: NP�-N'Titulo: Ol/Ol- Motivo: faltade pagamentoValor. R$1.971,00 - Data parapagamento: 23/04/2013- Apontamento: 244129/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS ME Endereço: GERMANO100,00 - Data para pagamento: 23/04/2013- Valor total a pagar R$174,82 Descrição dos valores: Valor do Valor total a pagar R$2.571,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.971,00 - Juros: R$ 513,1l Bmolu- MARQUARDT 299 - VIlAI.AlAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ATIANTARINDO DE
título: R$ 100,00 <juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 mentos: R$12,25 -Publicaçãc edital: R$23,10 Condução: R$24,50 _ Diligência: R$ 27,95 - INVES'DMENTOEMDIREITO Sacador. ROTAINDUSTRIA lIDAEspécie:DMI- N'TItulo: G79765/1- Motl-
- Diligência: R$14,71 voe falta de pagamentoValor. R$ 9.001,71 - Data para pagamento: 23/04/2013-Valor total a pagarR$9.095,1l3---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 244013/2013 Sacado: EDSON AFONSO ROSNIAKME Endereço: RUAANIDNIO H. MAFE- Descrição dos valores: Valor do título: J.t$ 9.001,71 - Juros: R$18,OO Emolumentos: R$ 12,25 - PublicaçaoApontamento: 244048/2013 Sacado: BCCOMERCIODEPISOS lIDAME Endereço: RROBERTO ZIEMANN 'WIll16115 _ laraguá do SuI-SC _ CEP: 89267-130 Cedente: ZAMPAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27
�%�é:�rJ;l?_S�-if���J�����i30�����i:i=�e�?o�?����;:-���g����: �������a=��;���gt��B�aio�������:�9r�t%����ela�g;.:r;,:����; �� A;;���;�;�-244130/2õ"i:i-s,;�d��R"siLvA-EQUiPAMENros-p-/PisCiNAS-ME-fud����-GERMANO23/04/2013-Valor total a pagarR$1.075,12 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 997,24 - Juros: R$ 3,32 título: R$ 290,00 -Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$12,25 _ Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 MARQUARDT 299 - VIlAIAIAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ATIANrARlNDO DE
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71 _ Diligência:R$ 42,34 INVESTIMENTOEMDIREITO Sacador.RaL'I INDUSTR1AlIDAEspécie:DMI-Ns'Iltulo: G79714/2 _ Meti-

����;���:-244õ5i/2-õi3s.;�d�:ic-coirffiRcio-DE-PIsosiIDÃ-ME-&d��;;�RRã-BERrOZiEMÃNN �����;����-24400i/2Õi-3-s;-�d-��ETIPUSTI-COM-ESERVEMPiASTIcosiIDA-�d���RUAWER- ���ri�ã�ea���:v����;·��'�i$������:�e:�:9����l�����s�O:�f����J���201 SL 01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-300 Cedente: COMPENSADOS IAGFS Sacador: - Espécie:DMI NERSThNGE, 32 _ HAU _ jaraguã do SuI-SC _ CEP: 89254-280 Cedente: TRANSVILLETRANSPORTES E SER- edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 16,27
- N'TItulo: 18892 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 605,66 - Data para pagamento: 23/04/2013-Valor VICOS lIDA Sacador. _ Espécie:DMI _ N'TItulo: 0500217813 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$100,78 _ _ " _

total a pagar R$662,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 605,68 - Juros: R$ 1,81 Emolumentos: R$ Dataparapagamento: 23/04/2013-Valor totala pagarR$178,62Descrição dosvalores. Valordo titulo:R$100,78 Apontamento: 243678/2013Sacado: SANDROLUIZDERETI1 Endereço: FRANCISCOTOm 185 - JARAGUA
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -Diligência: R$14,71 _ Juros: R$ 0,16Emolumentos:R$12,25 _ Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,83 DO SUL - CEP: Cedente: RADIO HOR1ENCIA lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 013029 - Motivo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------.:---------------------------------------------------------------------------------------- falta de pagamentoVaIar: R$ 400,00 - Data para pagamento: 23/04/2013- Valor total a pagar R$476,1Q_Des-Apontamento: 244113/2013 Sacado: BCCOMERCIODEPISOS lIDAME Endereço:RROBERTOZIEMANN Apontamento: 244095/2013 Sacado: RlNDICAO UNlAO lIDA ME Endereço: RUA IOAO roZINI 1020 crição dos valores: Valor do titulo: R$ 400,00 - Juros: R$ 1,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$201 SL 01- Jaragué do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: POLYDEN IMPOHll\CAO E EXPOHll\CAO lIDA
_ CORUPA-SC _ CEP: 89278-000 Cedente: COOPERATIVA CRED EMPRESARJOS AITO VALE DO RIO NE 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

��1��/�ri3i�-��;t�;.r����tàys8%'l';��:;:odd'cfs:�t���rd����:OR$�;,�o��g:,'i\$ �"tg,�AIf,�:::.;���nio���ej2�ifv�:��;�:�:�iú�g����1;s:�n�al��d� Ap����;�;�-244i43;2õi3s,;�d��SANDRoPEiiERÃ-fud�_;;ç�-RUA-EXP.EWAL;;o-sCHWÃRZi-85-j:-Ja-0,43 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14,71 título: R$ 50,00 _ Juros: R$ 0,13 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - raguá do Sul-se - CEP: 89255-810Cedente: INFRASUL -INFRAFSTRUTURAE EMPREEND1MENT Sacador.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diligência: R$ 51,45 .

- Espécie:DMI - N'Titulo: 0228166001-Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 495,00 - Datapara pagamento:

�fs�e=J��?J����5�3����g&g��":lk�6=��O� A;;���;;,;;;,;;;�;244i48;2õi3s,;�d�:-mMAGOBBiG:W0iTI-fud����RÜAEXP.EWÃill-oscHWARZ1417 ��:��;�al�$ i�����lic:::�J.P:�$���ntu��:J���g�g�����4��'gg9luros: R$ 2,80

dor. - Espécie: DMI - N'1itulo: U32.0l- Motivo: falta de pagamentoVàlor. R$ 467,48 - Data para pagamento: -IARAGUADO SUL-SC _ CEP: 89255-810 Cedente: INFRASUL _ INFRAFSTRUTURA E EMPREEND1MENT _

23/04/20J3-Vàlortotal a pegarR$548,22 Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 467,46 - JlUUS: R$ 4,20Emolu- Sacador: _ Espécie: DMI _ N° Titulo: 0227798001 _ Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.463,38 - Data para Apontamento: 244068/2013 Sacado: SILVESTRE MARTINS Endereço: ESTRADA PAUli)VOITOLINI 232 _

mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71 pagamento: 23/04/2013-Valor total a pagarR$5.575,14 Descrição dos valores: Valor do título:R$ 5.463,38 -ju- NEREU RAMOS - Jaraguá do SuI-SC _ CEP: 89265-830 Cedente: BVFINANCEIRA SA CREDITOFINANCIA-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ros:R$30,95 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96 MENTO E INVFSTIMEN'TIJ Sacador. - Espécie; CEI - N'TItulo: 131044251 - Motivo: falta de pagamento

�f��':�=���-�s:'�:����ee7i�������������o� A;;���;�;;;-244067/-2õ-j3-S;;��d��-iVõNE";;ELiMA--Et;d�����-ESTIWJAPÃU:,,:QVOcroUNisN----ID- ���;::�:JZ:'��B�!�fs"0����er.����gl�:�Js��;'f.;fI�i����4�J?���$�1����:�cador. - Espécie:DMI - N"TItulo: 1124.02 - Motivo: falta deR"gamentoValor. R$ 507,90 c Data parapagamento: BEIRA0 CAVAID _ Jaraguá do SuI-SC _ CEP: 89265-830Cedente: BVFINANCFlRASACREDITD FINANCIA- ção: R$ 24,50 _ Diligência: R$ 27,9523/04/2013- Valor total a pagar R$584,15'Descrição dos valo",s: Valor do 1itul�: R$ 507,90 -juros R$ 1,69 MENTO E INVES11MENTO Sacador. _ Espécie: CBI _ N° Titulo: 251020098 _ Motivo: falta de pagamento _

Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígêncía R$14,71 Valor. R$ 6.779,09 _ Datapara pagamento: 23/04/2013-Valor total a pagarR$8.515,36Descrição dos valores: Apontamento: 244069/2013 Sacado:WEUlTON DE OUVEIRA Endereço:RUA aL'IVIANOTISSI 730 - NE-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor do 'título: R$ 6.779,09 - Juros: R$ 1.640,53 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu- REURAMOS - jaraguã do SuI-SC - CEP: 89265-710Cedente: BVFINANCEIRASACREDITD FlNANCIAMEN-

�f���J=J�9t�������5����c:.�M&g����g�ç���� ��:��-��-��-:��-���:����-:-���---------------------------------------------------------------------------------- r?l��p;a���t�:������v�:���:;���23�l�g��:b�;��foa�:':�������dor. _ Espécie:DMI - N'TItulo: !l39.0l- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 532,75 - Data para pagamento: Apontamento: 244053/Z0I3 Sacado: lN MAQUJNAS E MANUTENCAO lIDA-ME Endereço: RUA PAUli) do titulo: R$ 24.171,90 _ Juros: R$ 6.945,39 Emolumentos: R$12,25 _ Publicação edital: R$ 23,10 Condução:23/04/2013- Valor total a pagar R$611,03 Descrição dos valo",s: Valor do titulo: R$ 532,75 - Juros: R$ 3,72 EGGERT 153 _ Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-770 Cedente: DIFUSO DISTRPARAFUSOS EWAlD lIDA R$ 24,50 _ Diligência: R$ 27,95
•Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Conduçao: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71 Sacador: _ Espécie:DMI- N'Tírulo: 3274-01- Motivo: falta de pagamentoValor:� 225,74 - Data para paga- :-------------------�-----------:-----:---------- :------�---------:-------,:---------:-------- ;,

_

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mente: 23/Q4/2013-Valor total a pagarR$310,27Descnção dos valores: Valor do titulo: R$ 225,74 -furos: R$
_
Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no Jornal Ocorreto do Povo, na data de

Apontamento:24412l12013 Sacado: eC COMERCIO DEPISOSlIDAME Endereço: RROBERTOZIEMANN 0,67 Emolumentos: R$12,25 _ Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$24,01
.

18/04/Z013.
201 SL 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: POLYDEN IMPOHll\CAO E EXPOHll\CAO lIDA , _

Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 1101.03 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 557.15 - Data para paga- Apontamento: 244136/2013 Sacado:NilO CESARDEMEllO Endereço:RUAFRANCISCODUTRA 429 - Ja-
menta: 23/04/2013-Valor total apagarR$637,65 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 557,15 -juros: R$ 5,94 raguá do SuI-SC _ CEP: 89255-803 Cedente: INFRASUL _ INFRAESTRUTURAEEMPREENDlMENT Sacador.
Emolumentos;R$12,25 - Publicação edital:R$�:10 Con;Iução: R$ 24,50 - Diligência:R$14,71

, 1 (, '-'l'féci�:D"Pr !,'TI�o:�t�66Iso;i!:Motin f�tadf pa&���tpValor: R$102,52 - Dataparapagamento:
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Onibus mata idoso
em Jaraguá do Sul
ACIDENTE Colisão

que vitimou um

senhor de 70 anos

ocorreu ontem em

uma esquina do

Bairro Vila Lenzi

Débora Remor

Com a bolsa carregada
de ferramentas de pe

dreiro e a marmita do al

moço, Alvisio Junkes, de 70
anos, seguia para o trabalho
de bicicleta quando bateu
de frente num ônibus, por
volta das 6h de ontem, no
cruzamento das ruas Irmão
Leandro e Expedicionário
Antonio Carlos Ferreira, no
Bairro Vila Lenzi. O idoso
estava debaixo do veículo

quando foi socorrido pelos
. Bombeiros Voluntários. In
consciente e com diversas

fraturas, principalmente no

tórax e nas pernas.ele foi en
caminhado ao Hospital São
José, mas não resistiu.

Em depoimento à Po

lícia Militar, o motorista
do ônibus da Auto Viação
Canarinho, de 34 anos, in
formou que a neblina atra

palhou a visibilidade do
local e, quando percebeu o

ciclista, não conseguiu evi
tar o acidente. Os policiais
que atenderam à ocorrência
confirmaram as condições

RISCOS Cruzamento onde ocorreu o acidente é considerado muito perigoso

climáticas desfavoráveis.
Há duas semanas, quan

do completou 70 anos, Alvi
sio Junkes fez uma grande
festa para os nove irmãos
e cunhados, quatro filhos
e noras, cinco netos e um

bisneto. "A família .sem

pre pedia para ele parar de
trabalhar. Não tinha mais
necessidade. Mas ele não

parou, ia todo dia para a

obra, a poucos metros de
casa. Ele ainda tínha mUI

ta força, podia viver mais
dez ou vinte anos", contou
o cunhado Álvaro de Souza.
.Junkes foi velado na Cape
la da Vila Lenzi e o sepulta
mento está marcado para às

oh de hoje, no Cemitério da
mesma localidade.

Moradores, comercian
tes ou pessoas que passam

por aquele local diariamente

conhecem os riscos e pre
senciam acidentes frequen
temente. "Há 15 anos que
tenho loja e essa esquina
sempre foi perigosa", contou
a comerciante Anair Nani

Gacomozzi, de '50 anos.

''Toda eleição os políticos
vêm aqui e prometem colo
car semáforo, lombada ou

rotatória. Talvez agora, com

esse caso, alguma coisa seja
feita. Um acidente grave era

questão de tempo."
A Prefeitura está rea

lizando um levantamento
sobre medidas de segurança
para a região, informou o

diretor de Trânsito e Trans

portes, Rogério Kumlehn,
sem especificar quais al

terações foram sugeridas.
"Uma lombada na rua Ex

pedicionário Antonio Carlos
Ferreira é ilegal, pois se trata

1rês ciclistas foram vítimas este anonaregíâo
Com o caso de ontem,

subiu para três o número de
ciclistas mortos em aciden- .

tes de trânsito este ano na

região. Em fevereiro, Natieli
Vitória de Souza, de 5 anos,

foi atropelada por um ve

ículo, quando atravessava

a Rua Frederico Todt, no

Bairro Amizade, em Jara

guá do Sul. A menina foi

socorrida, levada para o

Hospital e Maternidade Ja
raguá, mas não resistiu.

Em Guaramirim, a víti
ma foiValdomiro Pinzegher,
de 49 anos. O ciclista tran
sitava pela SC-108 (antiga

de uma via estrutural e a lei

proíbe a colocação desse tipo
de equipamento", descartou.

A Auto Viação Canari
nho informou que a equipe
de técnicos de segurança
esteve no local, fez uma re

constituição do acidente e

está apurando as CirCUIlS
tâncias. "Instauramos um

processo administrativo e

aguardamos o parecer so

bre as causas. Não há um

prazo, mas cobramos ur

gência neste caso. Por en

quanto, o motorista está
recebendo acompanhamen
to médico e psicológico",
informou o gerente opera
cional Rubens Missfeldt.
A empresa de transporte

coletivo garante que todos
os motoristas de ônibus pas
sam por cursos de recicla

gem periódicos.

413), no Bairro Jacu-Açu
quando foi atingido por um
veículo e lançado contra ou
tro carro. Nenhum dos con
dutores parou para socorrer
e Pinzeghermorreu no local.

Lei Seca

Condutor embriagado causa acidente em Schroeder
Foi encaminhado ao

Presídio Regional de Jara
guá do Sul o motorista de

27 anos flagrado dirigindo
embriagado. Ele conduzia

um Fiesta que colidiu con
tra um Corsa na Avenida
Marechal Castelo Branco,
no Centro de Schroeder,
por volta das 20h30 de

terça-feira. Os dois en

volvidos saíram ilesos.
O eondutor realizou o

teste do bafômetro que
resultou em 1,09 mg/L,

configurando' crime de
trânsito. Ele foi preso em

flagrante, teve a carteira
de habilitação apreendida
e o veículo reeolhído.

Guaramirim

Disparos são :investigados
Permanece internado

no Hospital São José, em
Jaraguá do Sul, o homemde
22 anos que foi atingido por
disparos de arma de fogo,

_

no Bairro Caixa d'Água, em
Guaramirim, no final da
tarde de terça-feira. Ele e

outro homem, de 25 anos,
trocaram tiros por causa

de uma discussão, iniciada
pela manhã, relativa ao so

brinho do acusado. Os dois
tem passagens criminais

por tráfico de drogas.
A vítima foi localizada

caída na Rua Guilherme
Tomelin e, próximo ao lo

cal, a Polícia Militar encon
trou um revólver calibre 38.
Recolhida para a perícia, a

arma estava com uma mu

niçãó intacta e quatro tiros
haviam sido disparados. A
Polícia Civil de Guaramirhn
investiga o caso e tem a iden

tificação do suspeito, que te
ria fugido numVerona,

.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRI;SENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N° 10/2013-FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: Menor

Preço Por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a

seleção de propostas, visando ao Registro de preços aquisição de

FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS ao longo de

12(doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas
no Anexo I e Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços deste
edital. REGIMEoNTO: Lei FederaI10:520/2002, de 17 de julho de 2002
e Decreto Municipal nO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45 hs
do dia 03 de maio de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1 .111, bairro: Barra

, do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura
dos envelopes serão as 09:00 hs do mesmo dia, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMÃDO PARA

AQUISiÇÃO: R$ 123.507,75 (cento e vinte e três mil quinhentos e sete

reais e setenta e cinco centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 10 de abril de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ES1l\DODESANfACA'D\RlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRlSTA INGE HIIl.EWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n" 1918- Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Puncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE lNl1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quantn à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspon
dente,A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicadafs) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou fortem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a re

ceber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em canfonnidade com os arts. 995, 997
clc 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 43474 Sacado: ALEXSSANDRO CORREARIBEffiO CPF: 029.594.729-26 Endereço: Rua Gui
lherme Tomelin n'' 100, caixa d'Água, 89270-000, Guaramlrim Cedente: BV FINANCEIRA SIA CEI ÇNPJ:
OLl49,953/ooo1-89 Número do Título: 251016395 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApre
sentante: SERGIOSaruLZE E ADVOGADOSASSOCIADOSDataVencimento: 15/02/20n Valor. 67.378,80
Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,28, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43596 Sacado: CLEUSA DA SILVA LEI1ZKE CPF: 758,079.719-49 Endereço: Estrada Ba
nanal do Sul n" 5718, Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: EMPORIO DA ESTETICA CNPJ:
08.449.067/000l-lONúmero do Título: 3136 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 22/03/2013 Valor: 80,00
Liquidação após a intimação:R$12,25, Condução: R$ 24,28, Diligência: R$37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43321 Sacado: FABRICIO DA SILVA CPF: 043.182.339-10 Endereço: Rua Antonio Silveira
n" 59, Estra, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO !TAJAI CNPJ:
82.639.451/0001-38 Número doTitulo: 19092/0001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA· AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 19/03/2013 Valor:
100,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,28, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43716 Sacado: IDA DEUlNGVAOSIESKI CPF: 352.438.809-49 Endereço: Rodovia SC 413 ne

8628, Barro Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FIAI SIA CNPJ: 6Ll90.658/0ool-06 Nú
mero doTítulo: 47425139Espécie: Cédula de CréditoBancário por IndicaçãoApresentante: BANCOFIAI
SIADataVencimento: 18/12/2012 Valor: 25.811,25 Liquidação após a intimação:R$12,25, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43629 Sacado: IVAN ROBERTO VENERA ME, CNPJ: 13.572.100/0001-34 Endereço: Rua Ba
nanal n" 2090, Bananal, 89270·000, Guaramirim Cedente: JCHICATID COMERCIO E IMPORTAÇÃO IlDA
EPP CNPJ: 83.555.573/0001-09 Número doTituló: 4914 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlMData Vencimento: 29/03/2013 Valor:
378,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,28, Diligência: R$ 37,60, Edital:.R$ 22,25

Protocolo: 43658 Sacado: MVDTRANSPESERv.IlDACNPJ: 01.045,961/0001-85Endereço:RuaVereador
João Pereira Lima n" 383, Centro, 89270·000, Guaramirim Cedente: CONFECÇOES DOIS RIOS IlDA CNPJ:
82.184.82110001-90 Número doTítulo: 12811-1-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 29/03/2013 Valor. 3,793,37
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Protocolo: 43617 Sacado: REJAILE DISTRIBUIDORA DE PEfROLEO IlDA CNPJ: 00.209.895/0005-00
Endereço: Rodovia BR 280 ne 2238, Corticeira, 89270-000, Guararnirim Cedente: TRANSVIllETÍlANs
PORrESE SERVIÇOS IlDACNPJ: 82.604.042/0001-04 Número doTítulo: 0500223013 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 05/04/2013 Valor: 171,16 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 24,28, Di
ligência:�$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 43640 Sacado: SMREDUTORESIlDA - EPP CNPJ: 08.611.056/0001-94 Endereço: Rodovia BR-
280 n" 12620, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORAUDA CNPJ:
92,216.20910001-05Número doTitulo: 0261236/01 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA· AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 28/03/2013 Valor.
1.411,76 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43823 Sacado:VAlDIR KRUEGER&CIAIlDACNPJ: 72.225.600/0001·69 Endereço: ES1RADA
SCHROEDER I n" SIN, SCHROEDER I, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDEDO SmSACNPJ: 92.702.067/0001·96Número doTitulo: 03150527 Espécie: DuplicatadeVen
daMercantilpor Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 28/03/2013 Valor:
160,90 liquidação após a intimação: R$ 12,25,Condução: R$ 57,54, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Guaramirim,18deabrilde2013.
CHRISD\ INGE HIIl.EWAGNER, Interventora
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Rocha�er
se despedir

- . � .

com vitória
DE SAíDA Treinador regressa ao Jaraguá, que se prepara para a Terceirona

Prestes a realizar o seu último

jogo no comando do Juven

tus, o jovem técnico Rafael Rocha

espera deixar o João Marcatto

com uma vitória diante do Figuei
rense, neste domingo, às 16h, na
última rodada do Campeonato
Catarinense da Divisão Principal.
Posterior ao jogo, Rocha retorna

ao Sport Club Jaraguá e alme

ja conquistar o acesso da equipe
para a Segunda Divisãoa.

Superada a pressão e até mes

mo as projeções inicialmente

estabelecidas, que davam como

certo o descenso do Juventus,
Rocha taxa a experiência adqui
rida como 'essencial' para sua

carreira como treinador. "Levo

comigo a experiência de uma Pri

meira Divisão. Um campeonato

Árbitros

Aja temnova
diretoria

Associação Jaraguaense
de Árbitros (Aja)tem nova

diretoria. Chales Moesch

substitui Márcio Stein no co

mando da entidade. Forma

do em Educação Física pela
Faculdade Jangada, Moesch
atualmente é árbitro da Fede

ração Catarinense de Futebol
de Salão.Compõe a nova dire

toria o vice-presidente José B.

Sobrinho, secretários Adilson

de França e Rhaoni Garcia, te
soureiros Márcio Stein e Pau

lo da Cruz, diretor, de eventos

Alceu Murara, diretor jurídico
Ricardo Barichello, e os conse
lheiros fiscais Cleimar da Silva,
José de Andrade, Valdomiro
Leite dos Santos, Marcia Do

ring eValfrido da Silveira,

muito bem jogado, onde detalhes
decidem um jogo e podem ter um

custo muito alto", definiu.
Os resultados obtidos e as di

ficuldades passadas também se

tornaram fundamentais para a sua

auto-estima como profissional.
"Certamente estoumais preparado.
Querendo ou não, havia pressão e

consegui lidar muito bem com esse

fator. Deixo o Juventus com a mis

são cumprida", endossou.
Para a sua despedida do Mole

que Travesso, contra o Figueiren
se, Rocha terá o desfalque confir
mado do volante Piter, expulso em
Joinville. Além-disso, Paulinho e

Evandro estão lesionados, seguin
do como dúvidas. Em contrapar
tida, o lateral Maicon e o volante

Nêgo retornam após cumprirem

suspensão. Nos últimos treina

mentos, marcados para o João

Marcatto, a expectativa é pela defi
nição do 'onze' titular. A principal
dúvida de Rocha é quem jogará ao

lado de Max. A briga está acirra

da entre Vina e Zé Vitor.Por fim,
contrariando a tese de se tratar de

um jogo sem pretensões, Rocha

garante o desejo de vitória do gru

po. "Estão todos querendo muito
esses três pontos. Esta vai sermais
uma chance dos jogadores prova
rem o seu valor", concluiu.

Fechando sua

participação no

Catarinense, Juventus

recebe o Figueirense
no domingo, às 16h.
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BETa COSTA/AVANTE! (
1
I

.I
J
J'

1

TRANQUILIDADE Depois de dias turbulentos, a paz e a alegria
voltaram a reinar pelos lados do Estádio João Marcatto

CLASSIFICAÇÃO, GERAL

E

CAMPEONATO CATARINENSE
_'" -,

9' RODADA, REruRNO I
3 Criciúma 28 17 8 4 5 39 19 2054,9%
4 Avaí 26 17 7 5 5 27 27 o 51.0%
5 Metropolitano 25 17 7 4 6 22 23 ,1 49.0%
6 Joinvílle 24 17 6 6 5 37 25 12 47,1%
7 . AtIético-lB 24 17 6 6 5 26 18 8 47.1%
8 Juventus ' 19 17 6 1 10 22 41 ,1937,3%
9 Guarani 15 174 3 :10 15 31 -1629,4%
10 Camboriú 12 17 3 3 11 15 36 ,2123,5%

p, Pontos; J ' Jogos; V, Vitórias; E, Empates; D, Derrotas; GP, Gols

Pró; GC· Gols Contra; SG ' Saldo de Gols; A - Aproveitamento,

HENIUQUE PORTO/AVANTE!

TRADiÇÃO Scorpions e Olympya disputaram todas as edições do Catarinense

23/4
16h ' Chapecoense x AUético-lB
16h - Camboriú x Avaí
16h - Criciúma x Metropolitano
16h - Juventus x Rgueirense
16h - Guarani xJoinville

Falta de apoio

Olympya poderá jogar
pela cidade de Blumenau

Hoje, acontece o conse

lho técnico do Campeonato
Catarinense de Futebol Fe

minino, na sede da Federa

ção Catarinense de Futebol.
Assim como aconteceu em

todas as edições da compe

tição até hoje, a Associação
Desportos Olympya deve
confirmar sua participação.
Porém, a equipe campeã de

2007 pode estar mudando

de ares.

Existe uma grande pos
sibilidade de Luiz Polenta

'

e suas atletas defenderem

a cidade de Blumenau na

competição deste ano. De

sapontado com as promes
sas de apoio não cumpri-

das, o treinador balançou
após receber uma proposta
do município vizinho. "Fui

procurado e estou estu

dando a mudança. Aqui
ninguém quer nos ajudar",
lamentou o dirigente do
clube fundado em 2001. Na

avaliação de Polenta, serão
necessários R$ 30 mil para
a equipe disputar a çompe
tição, que vale uma vaga na

Copa do Brasil. O destino do
'Time de Meninas' come

ça a ser definido às 16h30,
quando serão conhecidos

o número de equipes par

ticipantes, o regulamento e

datas de início e' término da

competição.

f:.
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DIVULGAÇÃO

-

SOBREVIVENTf;S Fundadores Rubens, Marcos e Arnaldo seguem na ativa

Clube dos Doze
comemora20
anos de futebol

(.'

TRADiÇÃO Grupo de amigos se reúne há duas décadas

para jogar e confraternizar, colecionando grandes histórias

Muitos ligam a prática
desportiva a inte

resses restritos ao cam

po profissional. Porém, a

recíproca nem sempre é
verdadeira. Fundado em

1993, o grupo de amigos
Clube dos Doze permane
ce em atividade desde en
tão e organiza os festejos
dos seus 20 anos de jogos
e fartas histórias.

Os percussores do pro
jeto iniciaram sua trajetó
ria ao largarem as peladas

nas quadras da Aú>veg e

idealizarem um evento

próprio. Com datas e ho
rários fixos, passaram a se

reunir na quadra da Me

negotti, até 2006. Mais

tarde, mudaram para a

AABB, onde permanecem
jogando até hoje.

Na confraternização
do próximo dia 23, as me
tas já foram definidas pela
organização. Apesar do
caráter formal do evento,
a expectativa é realizar

um bate-bola com os atu

ais e antigos integrantes
do grupo, para relembrar
os velhos tempos (cerca
de 50 pessoas no total).

Na sequência haverá
um jantar por adesão, ao
custo de R$ 45 por pes
soa, estando inclusos no

valor a comida e a bebi
da. Durante o jantar serão
exibidos vídeos dos jogos
do grupo, incluindo o da

partida realizada momen
tos antes.

Canoagem
Canoken promove encontro emmaio

O Clube de Canoagem
Kentucky promove sua

tradicional atividade no

próximo dia 19 de maio.
O VIII Encontro de Ca-

noagem será realizado no

Rio Itapocu, com a saída
às çh, da Ponte de Nereu

Ramos. A chegada será na

sede do clube, no Amizade.

As inscrições terão um cus-

_ to de R$ 5, mais um quilo
de alimento não perecível.
Outras informações em ca-

noken@gmail.com. J,

Bocha

Estadual em
Schroeder

Baependi
Interno de
futebol suíço

Society

Inscrições
para a2a Cup

Estão abertas as inscri

ções para a 2a Oodles' Cup.
Desta vez, no Society Guará.
Dezesseis equipes já garan
tiram vaga na disputa, que
pretende reunir 40 times.
As inscrições podem ser fei
tas até 18 de maio, ao custo

de R$ 500 por equipe. Em
jogo, uma premiação total de
R$ 13 mil, sendo R$ 6,5 mil
para cada equipe.

A vizinha Schroeder
recebe, entre amanhã e

domingo, o Campeonato
Catarinense de Bocha Rafa
Vollo. A competição de du
plas masculinas será nas

canchas do Complexo Es

portivo Municipal e é uma

promoção da Federação Ca
tarinense de Bocha e Bolão,
com apoio local da Prefeitu
ra e daAssociaçãoVitória.

O Baependi inicia hoje
seu campeonato interno de
futebol suíço. O certame irá
movimentar os sócios em

sete equipes, que receberam
o nome de países. Naprimei
ra fase elas jogam dentro de
seus grupos, em turnoúnico,
avançando os melhores para
as semifInais.Aspartidas ini
ciam às 19h30. Serão realiza
dos três jogos por noite.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
..

Futebol

Thstesna
base do Tigre

Por iniciativa do técnico Luís

Dalprá, três atletas deGuarami
rim foram para o Criciúma. Lá,
fizeram uma semana de testes,
atrás de vagas nas tradicionais
equipes de base do Tigre. Os

gêmeos Roni e Robson Borges,
além de Anderson da Silva, o
Baiano, não foram aprovados
e retornaram aos treinamentos
na sua cidade.

TALENTOS Dalprá notou potencial nos atletas,
que acabaram testados para a base do Criciúma
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e x-team_team@hotmaiLcom

AM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

A vez das
mulheres
D onda Rouseye Cat Zingano irão
�er as novas técnicas do programa

TUF 18. Na última segunda-feira, foi
realizada em Las Vegas a seletiva

dos atletas para comporem o

programa. Mas, o que mais
chamou na atenção foi a
presença das mais de

50 mulheres para
disputar uma vaga
na casa, juntamente

com os 219 homens.
Realmente elas estão

ocupando um espaçomais
do quemerecido, pois o que se

vê em questão de performance, é
que elas não deixam a desejar a nenhum

marmanjo. Parabéns a elas!

Mundial Pro
de JiuJitsu

Foi realizado emAbu Dhabi,·
no último fim de semana, um
evento profissional de Jiu Jitsu
que está reformulando omundo
da arte suave no que diz respeito a

valorização dos atletas em todos, os
sentidos. Somente na premiação
foram distribuídos mais de U$ 1

milhão para os vencedores, sem
contar que todos os que venceram
suas respectivas seletivas' em seus

países ganharam passagens e esta

dia grátis naquele magnífico país
que tem o Jiu Jitsu como disciplina
obrigatória em todos os colégios
e, em sua grandemaioria, as aulas
são ministradas por brasileiros que
no nosso país fatalmente não iriam
ser valorizados desta forma. Este
Mundial não foi nada diferente dos

outros, no sentido de que os brasi
leiros arrebentaram tudo de novo,
levando amaioria dos títulos pra
casa. Em destaque, Rodolfo Vieira
e Marcos Buchecha que fizeram
uma final relativamente equilibra
da no absoluto, onde os maiores
nomes do esporte se engalfinham,
para ver quem realmente era Q

melhor do mundo e Marcus

levou amelhor desta vez.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team: Especialisla em Karatê,
Iiu-Iitsu, Subrnission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional d!l Kickboxing: I , I, II I j I

FERNANDO RTBEIRO/CRICIÚMA EC

I
PRESA O centenário Noroeste, de Bauru, caiu nas garras do Tigre, que avançou

Catarinenses
avançam na

Copa do Brasil
A s eliminações precoces
l"lde São Caetano e Ba

rueri, naprimeira fase,mar
caram a rodada da Copa
do Brasil. Após empate
frustrante no Piauí, o San
tos encontrou dificuldades,
mas venceu o Flamengo
por 2 a o, na Vila Belmiro.
A equipe paulista será o

adversário do Joinville, na
segunda fase. Na Arena, o
JEC avançou ao vencer o

Aracruz, por 1 a o. Em gran-

de atuação de Hemane, au
tor de três gols, o Flamengo
não tomou conhecimento
e goleou o Remo por 3 a 0,
no Raulino de Oliveira. Sem

conseguir adiar jogo de vol

ta, o Botafogo empatou com
o Sobradinho (DF) em ° a

o, no Bezerrão. Com vitória
nos pênaltis, o Arapongas
eliminou o São Caetano.
Da mesma forma, o Cianor
te atropelou o Barueri. No

Ecoestádio, o Atlético-PR

classificou ao vencer o Bra

sil de Pelotas, por 2 a o. Em

casa, o Criciúma fez valer a

superioridade técnica e go
leou o Noroeste por 3 a o.

Rebaixado no Paulistão, o

Guarani foi eliminado nos

pênaltis pelo Confiança.
Com vitória no tempo nor

mal e nos pênaltis, a Campi
nense eliminou o Sampaio
Corrêa. Em jogo sem gols,
o América-MG levou a me

lhor contra o Gurupi (TO).

Libertadores

São Paulose classifica e reencontra Galo
Em jogo equilibrado, o

São Paulo conseguiu se su

perar e vencer o Atlético
-MG por 2 a o, noMorumbi.
Com o placar, o Tricolor se

classificou para a segunda
fase da Libertadores. Além
de perder a invencibilidade
na competição, o Galo reen
contra o rival nas oitavas.

Na análise do meia Ronal
dinho os novos' capítulos
serão diferentes. "Vai ser

uma nova história e vamos

vencer", definiu.

=-;\
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CAPSULA DE OLEO
DE ABACATE

Bastante utilizado na indústria farmacêutica e cosmética, o óleo de abacate agora promete ser um aliado no

combate ao envelhecimento da pele. O composto é rico em vitaminas C e E, potentes antioxidantes que
protegem os tecidos da ação dos radicais livres, e ácidos graxos 6 e 9, essenciais para proporcionar energia às
células. O óleo deAbacate reforça a imunidade e ajuda a proteger a saúde dos olhos, da pele e dos cabelos.
O óleo ainda é rico em glutationa, um tripeptidio da família das proteínas, importante na desintoxicação do corpo,
especialmente no fígado e intestino, e formador de enzimas antioxidantes, que reduzem o estresse oxidativo.
Ele também ajuda no emagrecimento e a explicação é simples: esse óleo reduz os níveis de cortisol,
hormônio relacionado ao aumento da compulsão alimentar e do acúmulo de gordura na região abdominal.
O beta-sitosterol presente nesse-óleo se associa às gorduras saturadas de outros alimentos bloqueando sua

absorção pelo corpo, consequentemente ajuda na perda de peso. Além do emagrecimento, o óleo de
abacate traz outros benefícios para a saúde. Um deles é a prevenção de doenças cardiovasculares.
Devido ao seu alto teor de ácido oléico, uma gordura monoinsaturada que auxilia na

redução do colesterol ruim e aumento do bom, deixando o seu coração mais saudável.

Propriedades do Óleo de Abacate:
- Antioxidante
- Reforça a imunidade
- Auxiliar na redução da gordura corporal
- Auxiliar na redução do colesterol ruim e aumento do colesterol bom
- Prevenção de doenças cardiovasculares

Conheça esta novidade em cápsulas na Ekilíbrio.
Consulte seu médico ou nutricionista.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos
ekilibrio.farmaciademanipulacao
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