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Opinião
Thrapia dos livros
Até mesmo os médicos começam a

indicar a leitura corno tratamento

para dores da alma e do corpo.

lUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2

Infraestrutura

Rota religiosa
- Procésso de beatificação do padreAloísio
Boeing gera demandas para a Igreja Nossa
Senhora do Rosário, emNereu Ramos.

PATRICIA MORA�S, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Unimedll\

Há mais de 20 anos em Jaraguá do Sul

47 íj!Õ6!'2200

Obras na BR-280 devem
iniciar somente em junho
DEMORA Apesar das licitações para dois lotes estarem concluídas, assinatura da ordem dê serviço
depende de liberação do Ibama e da Funai. Previsão era de que os trabalhos iniciariam em fevereiro.

PÁGINAS

EDUARDO MONTEClNO

Liga Futsal
Em busca
da 1a vitória
Equipe CSM recebe oMinas

.

Tênis amanhã, às 19h, na
Arena Jaraguá. Depois da
derrota para o Joinville, foco
é vencer em casa. PÁGiNA 21

Mix

Rock gaúcho
neste sábado
VVanderVVildner toca

repertório de "Rodando
El Mundo" e antigas
no Blackbird.

Política
Aminrecebe
reivindicações
Deputado federal esteve
ontem na Prefeitura de

Jaraguá. Dieter Janssen
pediu ajuda na liberação de
R$ 70milhões. PÁGINA 8
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DO LEITOR

Em defesa da classe
Na última semana, a OAB (Ordem dos Advogados

Do Brasil) e oMEC (Ministério da Educação e Cul
tura) firmaram um acordo para aprimorar os cursos de
Direito,viabilizando que muitos acadêmicos procuram
este referido curso, embora ainda não tenham conhe
cimento da seriedade que o curso propõe. Buscando
um status social e nem sempre alcançado; alguns não
fazem jus ao título que recebem como bacharel em Di
reito. Todavia, este acordo reflete muito e enfatizo que
para melhor, e a classe dos advogados tem interesse
em colaborar para que seja um curso exemplar e acima
de tudo idôneo, formando novos bacharéis em Direito,
prevendo que há possibilidade de instigar novos aca

dêmicos a seguir nesta área específica com maior segu
rança e comprometimento jurídico.

Porém, percebo que o curso de Direito englobamui
to mais que apenas ser bacharel, ele requer idoneidade
do acadêmico para poder saber o momento de falar e

defender-se. De urnmodo geral, nem todos têm o mesmo

intuito. Alguns preferem calar-se diante de urn ato, op
tando por abster-se de defender a classe à qual estão pres
tes a adentrar.

Sem mais delongas, e com grande intenção de de
fender a classe e aos futuros bacharéis em Direito, para
que possam refletir sobre seus atos e sobre o aspecto
jurídico da classe: "saber valer o direito, implica em

saber olhar e fazer valer os seus e os direitos alheios,
sem temer as coações e intimidações alheias da vida".

• Regiane Rocha

.»
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COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ensino

Língua húngara
o curso básico de aprendizado da lín

gua húngara inicia nos dias 7 e 8 de maio,
com duas aulas semanais noturnas, às ter

ças e quintas-feiras, das 19h15 às 21h15.
Para expandir o conhecimento do idioma de uma et
nia que contribuiu para a formação social e cultural
de Jaraguá do Sul forammontadas duas turmas. Cada
urna tem o máximo de 25 pessoas. A organização é
da Associação Húngara de Jaraguá do Sul. Os preços
para os não associados da entidade é R$ 125. Para os

associados é R$ 100 (não está incluído o material di

dático). A duração é de seis meses. Informações: cris
tiane@arquiteta@gmail:com.br.

COMENTÁRIO

O melhor remédio
"

Eurna boa, é ótima. Pen� que seja
ara tão pouca gente. E urna te

rapia tão antiga quanto à terra em

que pisamos, mas o "mundo", de
modo geral, a ignora. Falo da Biblio
terapiaClínica, é issomesmo, Biblio
terapia Clínida, os livros servindo
como terapia, como remédios.

A "novidade" começa timida
mente a ganhar força entre nós, a
última informação que me chega
vem de Curitiba, onde várias pes
soas, médicos, dentre elas, se reú
nem para popularizar urnaverdade
que de tão antiga chega a provocar
urticárias emmuita gente ...

Quem não sabe que nas pági
nas dos livros podemos encontrar

alivio para todas as dores, dores do
corpo físico ou do emocional? A co

meçar, é claro, pelo emocional, ou
você acha que pode haver dor sem

. viajamos sentados na poltrona da

sala, nos encantamos com relatos

alheios, com histórias inventadas
ou não, livros nos "narcotizam" en
quanto os devoramos. E os efeitos
colaterais. desse "narcótico" ficam

para o resto da vida.

Que pená que essa Biblioterapia
Clínica seja para tão poucos bra

sileiros, ainda que possa ser para·
todos, todos incondicionalmente. E
não me venha urn parvo dizer que
livro é caro, que é pobre, que não

pode comprá-los, isso e mais aqui
lo. Essa desculpa rota não passa de

desculpá de vadio, de quem geme
ter que ficar sentado por algum
tempo devorando páginas que lhe
vão mudar a vida, e vão. Enfim, a
"farmácia" do povo está aí, a espera
de clientes. Amenizemos nossas do

res, todos à Biblioterapia Clínica...

lUIZ CARLOS PRATES

o emocional? Afinal, qual é o objeti
vo das anestesias senão impedir que
os neurônios trabalhem para tradu
zir e sofrer os danos produzidos por
cortes no corpo? Sem a consciência

ernosional não sofremos.
Com os livros podemos apren

der muito sobre nós mesmos, sobre
os outros, sobre as circunstâncias

que nos cercam e mais das vezes

nos fazem sofrer. Podemos melho
rar nossa capacidade profissional, e
isso produz prazeres e prazeres são

inimigos das dores ... Livros nos dão

passaportes para onde quisermos,

• Troco
Propaganda de urn carro na tevê. Três amigos passe-

ando. Diz omotorista para os outros: - Sabe a fulana? Pe

guei. - Sabe a beltrana? Peguei. - Sabe a sicrana? Peguei...
E assim vai indo, dizendo que "pegou" todas. As mulheres
têm que dar o troco, sem receios, troco na devida moeda.
As mulheres também têm que começar a "pegar" sem pru
ridos, se eles podem, por que asmulheres têm que ficar em

casa, quietinhas sendo passadas para trás? Vale para casa

das e solteiras, amoeda tem dois lados, ou isso ou vão - elas
- continuar na "senzala" do casamento vil.

do endividamento. Endividamento irresponsável, eu digo.
E no final de urn relato sobre urnamulher endividada e se

parada domarido, lia-se: - "com o fim do casrupento, foi-se
também o contador... " Leste bem? O marido era o conta
dor, o contabilista da família, e ela o que fazia? Gastava pen
sando que casamento é para sempre? Emesmo que o fosse,
marido será, por acaso, urn otário só para pagar contas?

• Exemplo
Mulheres, abram o olho! A notícia no jornal dizia que -

"Governo aposta em mais crédito para ativar crescimento".
llustravam a reportagem várias histórias de pessoas passan
do por graves dificuldades financeiras como consequência

• Falta dizer
Agora vai. Agora o Brasil começa a decolar. Primeiro,

os cursos de Engenharia ultrapassaram em procura aos

cursos de Direito, graças a Deus, era tempo ... E depois,
as mulheres começam a ser maioria em todos os cursos

técnicos e também nas engenharias. Agora vamos! Du

rante muito tempo, "religiosos" e "cientistas" mentiram
nos dizendo que amulher era "subcriação" e tinhamenos
potenciais de inteligência. Pútridos mentirosos.

LÚCIOSASSI

Schroeder

Orquídeas em destaque
A Prefeitura de Schroeder programou a realiza

ção da exposição de orquídeas para os dias 16 e 19
de maio, no parque municipal. O evento, que atrai
diversas pessoas apreciadoras da beleza dessa plan
ta, deverá contar com urna exposição demil espécies
diferentes e dez mil serão colocadas à venda.

Papano Rio de Janeiro
Vagas para a viagem
A Paróquia São Sebastião de Jaraguá do Sul ainda
tem 15 vagas para as pessoas interessadas em

,

participar da Jornada da .Iuventude, no Rio de
Janeiro, entre os dias 23 e 28 de julho. O pacote da

viagem oferece estadia e alimentação. O preço é de

R$ 803 por pessoa. A saída está prevista para o dia
21 de julho e as pessoas interessadas devem entrar

em contato ria telefone 3371-0321.

VISITA ESPECIAL
Alunos da Apae de Guaramirim estiveram essa semana

na sede do O Correio do Povo. Essa turma participa
do projeto de educação com enfoque nos meio de

comunicação. Eles fizeram perguntas sobre como é o

trabalho da redação e também da impressão do jornal.
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CHARGE
DUPLICAÇÃO DA BR-280
MAIS UM EMOCIONANTE CAPÍTULO

EDITORIAL

Respeito no trânsito
passapela autocrítica
A morte de um idoso de 70 anos, atro

.rlpelado por um ônibus, na quarta-fei
ra, serve de alerta para todos os usuários
do trânsito sobre a necessidade da aten

ção constante. No trecho onde ocorreu

a tragédia, no Bairro Vila Lenzi, o movi
mento de veículos, ciclistas e pedestres é
intenso. E nada mais recomendável do

que um cuidado maior.
Nesse cotidiano de usuários das vias,

todos têm um pouco de culpa. Os moto
ristas que abusam da velocidade e não

respeitam as sinalizações; os pedestres
que também cruzam vias em lugares
impróprios e deixam de prestar aten
ção nos sinais, e os ciclistas, pois, em
bora a cidade tenha recebido melhorias

significativas em termos de estrutu

ra, com a ampliação de ciclofaixas nas

ruas, eles também precisam se adaptar

às orientações e privilegiar esses locais
voltados à sua própria segurança. Dentro
da democratização dos usos dos espaços,
cada um tem de respeitar o outro. E isso
é o maior problema.

"
Dentro democratização dos usos

dos espaços, cada um tem de

respeitar o outro.

O motorista somente dará mais aten

ção ao ciclista quando um dia deixar de
usar o carro e tiver uma experiência com
a bicicleta, e Vice-versa. Para que faça
mos um trânsito mais humano em Jara

guá do Sul, a autocrítica de todos tem de
ser constante.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

"'� O Correio do Povo utiliza papel produzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Re�icle a informação. Passe estejornalpara outro leitor,DESDE 1'919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 � CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda
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o GÁS QUE VEM DA TERRA
A foto não está tremida ou sem foco. O cenário meio nebuloso representa o gás
metano que é exalado pelos respiros do terreno junto à Arena Jaraguá. O local
era o antigo lixão da cidade. O material no solo está em constante decomposição.

-

LOTERIAS
�LOTOFÁCIL
SORTEIO N' 894
01 - Dl - 05 - 06 - 09
12 - 13 - 14-- 15 - 18
19-21-22-24-25

QUINA
SORTEIO N' 3171
14 - 35 - 38 -'45 - 48

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04754
l' 19.128 250.000,00
2º 71.988 17.100,00
3' 37.236 16.600,00
4º 91.084 16.100,00
5' 07.528 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO N' 1486
01 - 06 - 10 - 34 - 40 - 54

ERRATA:
• Ao contrário do que foi publicado
na página 22 da edição de ontem, a
premiação de R$ 13 mil da 2a OodlesCup
não será divida entre as equipes. A maior

parte do prêmio, no valor de R$ 6,5 mil,
será para o campeão da competição.

"
Não quero

embagulhar.
Atriz Vera Fischer,
em entrevista ao

site Quem.
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DEFESA CIVil Imóveis na Rua Maria Zastrow, no Nova Esperança, foram consideradas de alto risco, mas moradores continuam no local. Prefeitura promete solução

Apesar do diagnóstico, falta ação
GUARAMIRIM Mapeamento foi realizado em 2012, mas as
famílias que vivem em áreas de risco ainda esperam orientação
Natália Trentini

Um mapeamento elabo
rado no ano passado,

pela Defesa Civil, apontou
urn total de 11 áreas de risco
em Guaramirim. Desde en

tão, as famílias que vivem
nesses pontos estão na in
certeza. Sem orientação, os
moradores se sentem inse

guros sobre a estabilidade
de suas residências.

Mesmo abrigando toda
sua família em urna área

considerada pelos geó
logos como de alto risco,
Serli Aparecida Ribeiro, 26
anos, não pensa em deixar
o Morro da Mariquinha.
"Eles (técnicos) vieram

c-

aqui fazer o mapeamento,
disseram que tinha risco,
mas depois disso não fize
ram mais nada, ficou por
isso", lamenta Serli.

Apenas urn morador,
que residia no ponto mais
alto do morro, deixou sua

casa. Os demais não sen-

APESAR DO RISCO Moradora do Morro da Mariquinha,
Serli,26, diz que só sai se.toda-área for desecupada'. I,

tem vontade de deixar o lo
cal. "O pessoal só sai se for

para tirar todo mundo", diz
a dona de casa. Como o ris
co foi decretado para toda a

área, os casos de interdição
acabam caindo para o setor

de Habitação.
Uma relação das fa

mílias em situação de alto
risco começa a ser elabo
rada a partir de hoje pela
Prefeitura. O coordenador
da Defesa Civil, lrineu José

Veiga Júnior, afirma que

o processo será o início de
urn acompanhamentomais
próximo da população.

Outro local apontado
no mapeamento foi o mor
ro na Rua Maria Zastrow,
no Bairro Nova Esperança.
O medo de um deslizamen
to é constante para alguns
moradores, como Rosenil
da Batista. A casa na beira
de um córrego foi compra
da há pouco mais de um

ano. Os antigos morado

res, que acompanharam
os efeitos das enxurradas
em 2009, saíram da área.

"Ninguém nunca veio aqui.

Medo tenho sim, mas não
tem o que faz-er", declarou.

Atualmente, a equipe de
Assistência Social da Secre-

-

taria de Desenvolvimento
Social e Habitaçãomantém
um relatório com dez famí
lias elencadas como priori
dade para o programa de

habitação popular. Elas são
moradoras do viaduto do

Mannes, no Morro do Sa

tuca, Quarti, Vila Amizade
eMorro daMariquinha.

"São fanu1ias em pon
tos diferentes que estão em
áreas de maior risco. Além
das construções em'mor-

ros, próximas de nascentes

e encostas, existem mora

dores muito próximos da
linha férrea e casas espre
midas entre a BR:2Bo e o

RioItapocu", relata Júnior.

Eles vleram aqui
fazer o mapeamento,
disseram que tinha

risco, mas depois
disso não fizeram

mais nada.

SerH Ribeiro, do- Morro
da Mariquinha

Defesa Civil recebe novos equipamentos
No próximo mês, deve

chegar a Guaramirim o

primeiro kit doado pela
Defesa Civil Estadual, com
microcomputador, câmera

digital, trena eletrônica, �o
lete, capacete, entre outros

utensílios. Este é o primei
ro passo para estruturação
do setor, que também deve
receber novos integrantes.
"Como não temos registro
de urn trabalho continuado,
estamos começando tudo do
zero", lamenta Júnior.

Segundo lei federal,
I para, rnunieípios.depeqne-

no porte é preciso formar
o Conselho MUnicipal de
Defesa Civil, ter urn coor

denador, manter núcleos
de Defesa Civil nos bairros e

possuir outros dois agentes.
Hoje, apenas os dois pri
meiros itens são cumpridos
em Guaramirim.

A instalação de urna es

tação metrológica pela Epa
gri/Ciram entre o Rio Pu

tanga eRio ltapocu, também
deve auxiliar no trabalho. O

equipamento fará medições
de umidade, velocidade de

vento, nível e vazão do rio e

condições atmosféricas.
Com a Fundação do

Meio Ambiente ativa, o tra
balho de monitoramento e

fiscalização, principalmen
te -em áreas ambientais,.
fica mais consolidado. "Te
mos mais facilidade _para
realizar um corte de árvore
em área de risco, entre ou

tros benefícios que tornam
a ação mais ágil", explica o

coordenador.
A nova lei de zoneamen

to é outro fator que contri
buiu para o crescimento
mais ordenado do municí-

pio, e com segurança para
a população. Áreas entre

cota ôo e Bo (acima do ní
vel do mar) se tornaram

zona de ocupação limitada.
Só poderão ser desmem
brados lotes maiores que
500 metros quadrados
com ocupação máxima
de 30%. As construções
poderão ter apenas um

pavimento. Acima da cota

Bo, alguns pontos ficaram
no zoneamento para re

gularização das moradias,
desde que não estejam em

áreas de risco.
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Obras na BR-280 só em junho
DEPENDÊNCIA
Início da duplicação
depende de licença
ambiental e acerto

com a Funai

Carolina Veiga

A s obras de duplicação
.l""\da BR-280 devem co

meçar apenas em junho, e

ainda sim sem garantias de

confirmação. De acordo com

o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transpor
tes (Dnit), as assinaturas das
ordens de serviços estão atre
ladas à liberação da licença .

ambiental do Ibama.
Além disso, está sendo es

perada a decisão da Fundação
Nacional do Índio (Funai),
sobre o destino das nove co-

munidades indígenas que vi
vem nas regiões ao longo da
rodovia e que serão afetadas

pelas obras de duplicação.
Para a realocação das al

deias, de acordo com o Dnit,
está sendo negociada uma

área de cincomilhectares.
As licitações para a du

plicação dos dois trechos na

região - entroncamento da
BR-101 até a proximidade
da Rodovia do Arroz, em

Guaramirim, e o contorno

rodoviário pelo município
de Jaraguá do Sul, já fo
ram realizadas. As empresas
vencedoras, Sulcatarinen
se e Cetenco Engenharia,
aguardam a assinatura das
ordens de serviço para ini
ciarem as obras. A previsão
inicial era de que isso acon
teceria em fevereiro. RODOVIA Início das obras agora depende de licença do Ibama e negociação para retirada.de aldeias indígenas

Vereadores querem atenção do Dnit emontam comissão'
Para pressionar o De

partamento Nacional de
Infraestrutura de Trans

portes (Dnit) e exigir
melhorias constantes na

rodovia BR-280, os vere

adores de Jaraguá do Sul
Arlindo Rincos (PP), Jair

Pedri (PSDB), Jeferson Oli
veira (PSD), Jocimar Uma
(PMDB), e Pedro Garcia

(PMDB) instituírani a Co
missão Especial da BR-280.

Essa organização tem

o objetivo de direcionar a

atenção sobre o que acon-

ALERTA Sem acostamento ou calçada, andar pela Rua
Emídia Gascho é um risco para ciclistas e pedestres

tece na rodovia no trecho
entre a divisa com o mu

nicípio de Guaramirim, na
ponte do Portal, e a divisa
com o município de Coru

pá.A comissão foi instituída
oficialmente pela Resolução
N° 3/2013, de 12 de abril de

2013, e em reunião na tarde
de ontem foram definidas a
diretoria e as metas do gru
po. De acordo com o verea
dor Pedro Garcia, a rodovia
merece atenção especial dos
gestores públicos de Jara

guá do Sul, já que ela é um

acordo com o vereador,
uma das prioridades da

equipe será a construção da
rotatória entre os bairros
Nereu Ramos e Braço do
Ribeirão Cavalo, e o reforço
da iluminação e sinalização
ao longo da rodovia.

dos principais corredores
rodoviários entre o litoral
e o Planalto Norte. "Não
são apenas nossas merca

dorias que estão à mercê
da rodovia, mas a vida das
famílias de Jaraguá do Sul

também", salientou. De

Bairro Santa Luzia

Segurança para circular na rua é prioridade
Andar a pé ou de bici

cleta na Rua Emídia Pres
tini Gascho não é tarefa
fácil. Como outros mora

dores, o tecelão, Nilson

Conceição, 38 anos, pre
cisa disputar espaço com

os carros pela falta j.e
acostamento e' calçadas
na principal via do Bair
ro Santa Luzia. O perigo
é constante no trajeto de
casa até a escola dos fi

lhos, que ele busca diaria
mente de bicicleta.

"Eu não deixo de ma

neira nenhuma eles an

darem a pé sozinhos por

aqui", afirma Conceição.
As crianças se agarram
ao do pai enquanto ele se

equilibra. De um lado, veí
culos em alta velocidade, e
do outro, muros, terrenos

em desnível e mato. prometidas pela antiga associações na Prefeitura,
Esse é o principal pro- administração nunca se Mário Inácio Pappen, se

blema apontado pela As- . concretizaram. Segundo cretários e prefeito devem

sociação de Moradores do o presidente, na época ir até o bairro no início de
bairro.-A falta de planeja- recursos da Defesa Civil maio para ouvir a popula
menta na pavimentação vieram para manutenção ção. Em reunião, as reivin
da rua oferece risco no dos estragos no muni- dicações deverão ser apre
descolamento dos mora- cípio, mas o local ficou sentadas para o Executivo.
dores. A situação ainda se abandonado. Normalmente, as as-

agrava pela falta de redu- Para Jorge Panseion, sociaçoes encaminham
tores de velocidade. 54 anos, que mora em ofícios diretamente para

"Isso aqui é muito pe- frente ao trecho destruído o setor. Os pedidos são

rigoso, principalmente na pela- chuva, o reparo ne- direcionados para as se

hora que os alunos saem cessário é mínimo e iria cretarias competentes que
da escola. É preciso priori- melhorar o dia a dia de avaliam a situação e retor
zar o ser humano", destaca quem precisa passar pelo nam com um parecer para
o presidente da associa- local. "Fica bastante feio' a população.
ção, Vilmar Delagnolo, assim, cheio de buracos,

Outro ponto que inco- isso sem dúvida podia ter

moda a comunidade fica sido resolvido", diz. Toda
no final desta mesma via. a pavimentação da rua foi
Após as enxurradas em custeada pelos próprios
2009, parte do asfalto ce- moradores.

. deu e as obras-de reparo. Segundo o assessor das

Em reunião com

representantes da

Prefeitura, moradores
devem elencar as

reivindicações.
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Consequências práticas da beatificação
Vereador Arlindo Rincos (PP) cha

ma a atenção para o aumento de
visitantes que a Igreja Nossa Senhora
do Rosário, em Nereu Ramos, deve re
ceber após a abertura do processo de

beatificação do padre Aloísio Boeing.
Nas estimativas da própria Igreja Cató
lica, o volume de fiéis deve triplicar no
memorial em homenagem ao sacerdote

já a partir deste mês e as dificuldades

começam na falta de sinalização para
se chegar ao local e também nas poucas

vagas de estacionamento. Com isso, o

Poder Público e também a comunidade

religiosa devem se preparar, aumen
tando a infraestrutura da área. Rincos,
da base governista, trabalha em parce
ria com o Executivo em um projeto de

revitalização, que inclui pintura, ilumi
nação e limpeza de passeios públicos,
construção e padronização de calçadas,
alterações no trânsito, até regras de co
mercialização de produtos, incluindo
também o incentivo para novas áreas

de empreendedorismo, como abertura
de hotéis e pousadas. "O turismo re

ligioso é um dos segmentos que mais

crescem, envolvendo toda uma região
e fazendo parte do turismo cultural",
destaca o vereador. Um dos exemplos
do alcance deste segmento é Nova

Trento, onde fica o Santuário de Madre
Paulina, a 90 Km de Florianópolis, o

segundo mais importante destino reli

gioso do País, ficando atrás somente de

Aparecida do Norte.

LÚCIOSASSI

Na rota religiosa
Com o processo de beatificação do padreAloísio Boeing, número de fiéis deve aumentar significativamente na Igreja Nossa Senhora

do Rosário; emNereu Ramos. Poder Público � comunidade religiosa vão precisar unir forças para aumentar a infraestrutura do local.

Quase duasmilmoradias Posse no conselho
Desde a criação do programa Minha Casa, Minha Vida,

em 2009, Jaraguá do Sul recebeu investimento de R$ 129
milhões para construção de r.Sri moradias. Os números fo
ram apresentados pelo gerente da Caixa Econômica Fede

ral, Donaldo Kobus, na Câmara.

'Diretor do Procon, Luís Fernando Almeida, tomou pos
se ontem no Comdecom (Conselho Municipal de Defesa do

Consumidor). À estrutura criada em 1995, dá: as diretrizes'
para o trabalho do órgão e tem a atribuição de fiscalizar os
recursos do fundo do consumidor:

DIVULGAÇÃO
.

Ainda não veio
O secretário de Defesa Civil, Marcelo Prochnow, esteve com

o comandante da pasta no Estado, Milton Hobus, reforçando
•
a reivindicação de recursos 'na ordem de R$ 11,5 milhões, que
devem ser investidos no desassoreamento de rios. O montante

será intermediado pelo governo do Estado junto ao Ministério
da Integração. Os projetas de desassoreamento dos cinco rios do
município foram apresentados originalmente na primeira cha
mada do PAC 2, em 2010. Até agora, nada.

< Apoio parlamentar
Confirmado na presidência do PP, Ademir Izidoro, no centro,

recebe apoio dos vereadores da sigla, EugênioJuraszek (à dif�ita) ".
Ht kUMUWHtI·Y l.W�L�tkYild�hcia, e Arlindo Rincos como 20 vogál,

"
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EM FOCO
Visita ontem do deputado

federal Espiridião Amin ao prefeito
Dieter Janssen e ao clã do PP foi para
lá de animada. E, para não perder o

costume, Dieter fez uma lista de pedidos.

.. .. ..

As redes sociais, sem dúvida,
abriram também um novo canal de

comunicação entre representantes e

representados. Porém, saber utilizar
a ferramenta é essencial.

Jean Leutprecht (PCdoB), que
concorreu a deputado federal em

2010, estaria pensando em buscar
uma vaga na Assembleia Legislativa

em 2014. Porém, a decisão dele também
vai depender da corrida escolhida

por Carlos Chiodini (PMDB).

Suspeita no cimento
Evaldo Junkes (PT) voltou a levantar.

suspeita sobre 'a contratação de pedrei
ros durante a gestão de Nilson Bylaardt
(PMDB). Segundo informações obtidas

pelovereador, no ano passado e Executivo

deseITlbolsou R$ 492mil commão .de obra

para pequênos reparos."Só na Prefeitura, e
a genfe,nãb vê marca decimento novo lá, a
gente não vê alguma coisa construída, eles
gastaram R$ 42mil", acusa.

Contra importação
. Prefeito deCorupá, Luiz CarlosTamanini,

e a secretária executiva daAsbanco (Associa
ção dos BananiCultoreS de Corupá), :Eliane
Muller, estiveram ontem em Brasília,r,aeom
-panhando manifestação .em defesa do blo-
, queieà iffiportaÇãd'(Úrbaiiãrta�d(j}1tqMad�r. .
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Barreira às siglas de aluguel
Durou mais de 12 horas a sessão da Câmara dos Deputados, que aprovou o Projeto de Lei 4470/12, do deputado

• EdinhoAraújo (PMDB-SP), impedindo a transferência do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV e dos recursos

do Fundo Partidário relativos aos deputados quemudam de partido durante a legislatura. A votação foi marcada por
polêmicas e protesto da oposição, que vê nas novas regras uma ameaça eleitoral em 2014. Os deputados contrários à emenda
argumentaram que amudança foi "casuísmo" do governo, que tentaria impedir o acesso ao tempo de propaganda eleitoral
de partidos em processo de criação. Está em fase de criação, por exemplo, o Rede Sustentabilidade, deMarina Silva, e uma
fusão entre o PPS e o PMN, apoiada por Eduardo Campos (PSB). Algo precisava 'ser feito para conter a criação destas siglas
de aluguel. Olhar a proposta sob o ângulo político partidário imediato é deixar de pensar na questão como urn todo e no

amadurecimento da democracia. Já são 31 siglas, boa parte delas, ninguém sabe dizer o que representa e a quem serve.

Republicanos Ponto auditado
''Vamos deixar para discutir

nossas divergências nos 60 dias de

eleição. Agora, podemos trabalhar
juntos". Afirmação do prefeito de
São Paulo, Fernando Haddad (PT),
sobre a possibilidade de parceria
com o governador do Estado, Ge
raldo Alckmin (PSDB), na criação
de uma agência pública de cinema.

O ponto biométrico, que controla
as horas trabalhadas pelos servidores
da Assembleia Legislativa de Santa

Catarina, passará por auditoria. A de
cisão foi anunciada pela Mesa Direto
ra da Casa. A intenção é comparar os
relatórios de ponto com as imagens
do sistema de monitoramento de ví-

. deo, para saber se não há fraude.

o jeito inteligente de aprender inglés!

www.lhesmarloneidiomas.com.br

atendimento@tlt�,_ ItftlIUflllIeIIfilillllla

CPI da Petrobras
Fatma

Segundo o presidente da Fat

ma, 'Gean Loureiro, o projeto de
lei que muda as regras dos pro
cedimentos da autarquia deve ser
protocolado na Assembleia ainda
no primeiro semestre do ano. A

intenção é criar normas de priori
dade e diminuir a burocracia.

Evitando falar publicamente no

assunto, o alto escalão do governo fe
deral vê com preocupação a CPI da
Petrobras. Com apoio do PMDB, a Câ
mara dos Deputados discutirá a aber
tura da comissão na próxima semana.

Consultoria Empresarial
�GI!62U

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

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

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Relatório final "Ex-prefeito de Schroeder, Felipe Voigt
(PP), esteve ontem na redação do OCP, en
tregando uma revista com a prestação de
contas do mandato de 2005 a 2008. Foram

impressos mais de cinco mil exemplares do

material, que não levou um real de dinheiro

público. Entre os destaques, Voigt cita a va

lorização do dinheiro público, investimento
em educação. e saúde, e o asfaltamento de 30

quilômetros de vias no perímetro urbano.

Está bom, mas podemos fazer
melhor? Isso é conversa de

marqueteiro. O Brasil precisa de

debate profundo de ideias.

Ciro Gomes (PMDB), atacando
, seu colega de partido, Eduardo

Campos, que tem se apresentado
como pré-candidato à

Presidência da República.

�

POUTICA
SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2013

Líder é suspeito
Procurador-geral da República,

Roberto Gurgel, recebeu trechos de

gravações telefônicas que colocam o

líder do governo Dilma Rousseff na

Câmara, Arlindo Chinaglia (Pr-SP),
como suspeito por desvios de verbas
públicas, assim como outros depu
tados petistas, entre eles Cândido
Vacarezza e José Mentor. As grava
ções mostram Chinaglia negociando
emendas parlamentares com em

preiteiras em troca de apoio financei
ro para campanhas eleitorais.

Barbosa

nosTop 100
o presidente do Supremo Tribu

nal Federal, Joaquim Barbosa, foi
eleito pela revista ''Times'' como urna
das 100 pessoas mais influentes do
mundo. A lista anual foi divulgada
ontem. Segundo a revista, osbrasilei
ros se orgulham de Barbosa por ele
ser o primeiro presidente negro do
STF e por "simbolizar a promessa de
urn novo Brasil comprometido como

multiculturalismo e igualdade".
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Em busca de R$ 70 milhões
VISITA Prefeito Dieter

Janssen(PP) recebeu
o deputado federal
Esperidião Amin e

listou reivindicações

Verônica Lemus

Na primeira visita oficial depois
da posse de Dieter Janssen

(PP) como prefeito de Jaraguá do

Sul, o deputado federal Esperidião
Amin (PP), esteve ontem na sede
do Executivo, onde prestou contas

dos contatos já realizados a respei
to de reivindicações municipais por
obras de mobilida:de, pavimenta
ção, saneamento e drenagem. "Es
tou aqui me colocando à disposição
(do prefeito), reiterando minha

.

convicção de que Dieter Janssen
vai liderar uma administração dife
renciada para melhor. Um exemplo
para Santa Catarina", disse o depu
tado, que já foi senador, prefeito de

Florianópolis e governador.

Para Janssen, a presença do de

putado é uma forma de estreítarre

lações com representantes de Santa

.
Catarina em Brasília, a fim de captar
recursos federais para o município.
Em particular, o prefeito reforçou ao

deputado o pedido de R$ 70 milhões

para obras de asfaltamento de vias
urbanas. "Porjá ter sido governador e
senador, (Amin) tem muito a contri
buir com Jaraguá do Sul na captação
de recursos", comentou o prefeito.

Além disso, o presidente do Sa

mae, Ademir Izidoro (PP), vem tra

tando com o deputado o repasse de
R$ 30 milhões para a construção
da nova estação de tratamento de

água (ETA), cujo projeto já foi ca
dastrado no programa federal PAC
2. Segundo Izidoro, o plano agora
é "ficar em cima" para a liberação
da verba. "Me disponho a ir com
Ademir (Izidoro) falar com o se

cretário (nacional) de Saneamento

Ambiental, Osvaldo Garcia, que vai
se empenhar por bons resultados",
prometeuAmin.

LÚCIO SASSI

PR.OG.RESSliSTAS Amin foi recepcionado na entrada do Paço, por Dieter Janssen e aliados

Mutirão de cirurgias 'eletivas.

Em Guaramirim, saúde é prioridade. Com o mutirão de

cirurgias eletivas foram realizados procedimentos em

diversas especialidàdes: ginecologia, urologia,

ptorrinolaringologia, ortopedia, oftalmoloqia, varizes e
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O quê: Shaw "Rodando El Mundo", deWanderWildner.

Quando: Sábado, 20 de abril, às 21h.
Onde: Blackbird Bar, na Rua Domingos Rodrigues da Nova, 264, Centro.
Quanto: R$ 20.

Venda de ingressos: Blackbir Bar e Lighthouse Idiomas,
na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 450, Centro.

WanderWildner
rodando em Jaraguá
TURNê Músico apresenta o shaw acústico de

lançamento do vinil "Rodando EI Mundo" .

Bárbara Elice

Músicas raras, demos,
aquelas que nunca

saíram em discos e outras

"exóticas", como define
Wander Wilder, formam o

vinil "Rodando El Mundo",
lançado no início do ano.

Desde então, em turnê, o

artista já visitou Pernam

buco, Sergipe, Rio Grande .

do Sul e São Paulo. Ama

nhã, ele chega a Jaraguá do
Sul para um show acústico
no Blackbird Bar, às 21h.

No repertório estão
também músicas de álbuns
antigos e de outros com

positores, com quem ele
trabalhou nOS últimos dois
anos. "Precisa ter a ver com
o que estou sentindo agora.
Seleciono de acordo com:

o que estou vivendo, con
forme a minha história no

momento. É uma surpre
sa", contou. Segundo o ar

tista, é provável que sejam
tocadas músicas da banda
Os Últimos Românticos da
Rua Augusta, na qual ele

"Amúsica é uma
coisa que está no ar."

Wanderley Luiz Wild

ner, conhecido como

Wander Wildner, nasceu
em Venâncio Aires, Rio
Grande do Sul, em 20 de
setembro de 1959. Na dé
cada de 19Bo,Joi vocalis
ta da banda Os Replican
teso Iniciou a carreira solo
em 1996, com o álbum
"Baladas Sangrentas".

foi integrante.
Para criar o LP "Ro

dando El Mundo", Wildner

precisou revirar o baú e

escolher 12 preciosidades.
O material é assinado pelo
selo pernambucano Assus
tado Discos, que trabalha
somente commúsicas raras
e já lançou vinis das bandas
punks Inocentes e Devotos.

Wander Wildner virá
sozinho para o acústico,
sem o apoio da banda, pois
a logística custaria mais
caro. "É uma coisa que
sempre fiz. Já toquei com
banda, sozinho e até com

bandas da própria cida
de. Meus shows são dife
rentes por causa disso: eu
toco conforme dá naquele
lugar", explicou. Essa não
será a primeira apresenta
ção na região. Só no Curupi
ra Rock Club, em Guarami

rim, já foram tantos shows

que ele já perdeu as contas.

Ontem, Wildner esteve em

Florianópolis, no Blues Vel
vet Bar. Até o final de abril,
ele passará por Rio do Sul,

Quais são as suas in
fluênciasmusicais?

As bandas que eu mais

gosto de ouvir são The
Waves Pictures e Edward

Sharpe And The Magnetic
Zeros. De brasileiros tem

o vinil "Rocks", do Flu, e

a banda Caravana do De
lírio, que acompanhei du
rante três anos, no Recife,
e tem um trabalho legal.
Gosto demais dos Últimos
Românticos da Rua Au-

Jaraguá do Sul e Blumenau.

Novidade
Aos 53 anos de idade

e 30 de carreira, Wander
Wildner anuncia um proje
to tão inédito para o públi
co, quanto para ele mesmo.
Nesta semana, ele começou
a gravar as músicas do pró
ximo disco solo, com lança
mento marcado para o mês
de julho. As músicas foram
escritas no último verão..
durante quatro meses.

Essa foi a primeira vez

que Wilder compôs um âl
bum completo, fará as gra

vações e seguirá em turnê

sozinho, sem participações
especiais. "Quero fazer coi
sas novas e venho fazendo
essa transição nos últimos
dois ou três anos. Meu
trabalho atual é um pou
co diferente do começo da
carreira: não tem músicas
roniânticas. Agora tem fala
mais sobre viagens. Vou es-

-colhendo conforme o meu

sentimento", detalhou.

gusta. E também assisto a

muitos festivais na Inter

net, como o de Coachella
e Lollapalooza, para co

nhecer bandas novas.

Adorei o The Hives, nun
ca tinha visto.

Sempre vai renovando. A
música é uma coisa que
está no ar, está na rede,
as pessoas pesquisam.·
Os lançamentos estão na

rede, então acabam apa
recendo.

xo do País. Acho que tem coisas ruins também.
muitos trabalhos interes-

santes, como o "Caravana Qual a sua opinião
Seria Bloom", da (canto- sobre o atual panora
ra) Céu, é sensacional, um mamusical no Brasil?
dos melhores discos da O Brasil é muito grande.
música brasileira. Acho' Quando se fala em Brasil, a
um trabalho de composi- proporção é outra. O País é

ção e produção muito in- um no Sul e outro no Norte.
teressante. O país mudou As formas de falar são mui
muito. Vive uma euforia to diferentes de um Estado

Percebeu mudanças
no seu público desde o

início da carreira?
Sim. "Porque são 30

anos de carreira e nasceu

muita gente nesse tempo.

Você acompanha o

trabalho de novos com

positores brasileiros?
A música é sempre o

reflexo do lugar. No caso

do País, a música é o refle-

e tem dinheiro, coisa que
não teve pormuito tempo.
E isso pode se refletir em

para o outro. E acaba sendo
esse caos, porque ele tenta
ser único e isso não é real.

r
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Palavras às avessas
Cada povo acessa a realidade de sua

.

maneira e com lógica própria. Se formos
perguntados quantas cores tem o arco-Íris.

Sete, diremos. Mas na língua de muitas das
tribos africanas, afirmam antropólogos, as
sete cores do arco-íris são designadas por só
duas palavras, que correspondem às cores

"quentes" (vermelho, laranja, amarelo) e
"frias" (violeta, anil, azul, verde).
Uma cor não é a mesma em toda a

linguagem. Os celtas não distinguiam
a diferença entre o verde e o azul. Para

designar o verde, o azul escuro, o azul claro,
o cinza e o marrom, os indonésios só têm
três palavras no seu idioma: gua (verde),
tei (para cinza claro, azul escuro, azul claro)
e zai (castanho e cinza escuro). O mesmo

fenômeno varia de rótulo conforme o País.
Ainda nas tribos africanas, além da "falta"
de palavras paramuitas situações, percebe
se as atitudes. Tomando de exemplo, o
filme "A Masai Branca": após viver numa
tribo e ter um filho com o nativo, a atriz
principal abandona aquele cotidiano para
voltar a viver sua vida de classe média alta
na Europa. Antes de partir, ela mentia
afirmando por diversas vezes ao seu

companheiro e pai da criança, que voltaria.
E o nativo acreditava com veemência.
Nas tribos africanas a atitude mentirosa
não existe. Não faz parte do seu cotidiano.
A palavra mentira também não está nas
suas línguas. O mesmo acontece com a

atitude viciosa da corrupção, que encontrou e

na África, o seu "celeiro". O escritor

Clique animal

PROCURA-SE JADE Essa cachorrinha pequinês
desapareceu no dia 16 de março, do Bairro Água
Verde, em Jaraguá do Sul. Se alguém estiver com

ela, ou quem souber dela, entre em contato com

Andréiã, nos fones 3275-6631 ou 3371-3391, pois
tem criança doente pela falta da cachorrinha

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 i:laraguá do Sul

moçambicano Mia Couto afirma nas suas

obras que a corrupção não existia naÁfrica
até a chegada dos colonizadores. Ninguém
sabia o que era isso por lá. Hoje, o maior dos
maiores problemas do continente africano se

resume a uma só palavra: corrupção.
Voltando ao tema deste artigo, há diferença
na visão das palavras de um povo ao outro.

O inglês "toma" fotos ("to take a Picture");
mas no espanhol "se sacam" e no português

"tiram-se" fotografias, como se esses idiomas
chamassem atenção sobre o ato 'invasivo
inerente ao uso de uma câmera, que nos
"arranca" imagens. Do mesmo modo, em
português nós sonhamos "com" alguém,
como se acompanhando a cena ou a pessoa.
O inglês, mais distante e individualista,
sonha "a respeito de alguém" ("to dream of').
Pensamos "em" algo ou alguém, como se

mergulhássemos nele. O idioma de Obama
pensa "sobre" ("trinks of'), uma atitudemuito
mais desconfiada diante do desconhecido,
como se tudo lhe fosse de antemão
estranho. O povo de língua inglesa, é bom
lembrar, introduz um amigo ("introduce"),
larga-o ao desconhecido, enquanto nós o
"apresentamos" (oferecemos, presenteamos):
o que é seu também. O inglês não tem nada

que ocupe o lugar da nossa distinção para
"amanhecer", "entardecer" e "anoitecer".
O mesmo objeto que nos protege da chuva
(guarda-chuva) para outrospovos faz sombra:
"umbrella", guarda-chuva em inglês, vemdo .

latim "umbro" (sombra).
'.

Ora falta a cultura da palavra específica para
uma ideia ou objeto, ora-o sentido dado ao

mesmo item da realidade se revela distinto
ao estabelecido por outros povos.

"
Nas tribos africanas a atitude

mentirosa não existe. Não faz

parte do seu cotidiano.

ADOTE Essa
fofa é a Vanélope!
Foi resgatada do

abandono, tratada e

bem cuidada. Agora
está pronta para te
fazer feliz! É bem

ativa, de pequeno
porte, tem cerca de_
50-60 dias. Contato:
Randal: 9652-5482
Luciana: 8400-2007

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2013

" r" I

Aniversar�él:ntes
.

19/4
Daniela Fagundes
Edson da Silva Santos
Elcio Kiatkoski
Elis Maria Bertholdi
Ermes Hansen
Iria V. Walter
Julia Corrêa
Luciene Rosa Franco
Maria Eduarda Kleis

Naydson F. da Silva
Marcos Antonio Da Silva
Odete Maria Gretter Lennert
Isabel Fachini
Karolini G.De Souza
Lucia Deleti
Carlos Deonel Ferreira Jr
Elmiro Marquardt
Andressa Sarda Maiochi
Moacir Luiz Maser
Bernadete Ewald
Relinde Mahnke Marschal
lIenir Mass
Renato E. Trapp
Angelica Marquardt
Mariana Feltrin Schwartz
Denise Satler

Roqolfo Wackerhagen
Elfrida Jantz
Herwarth Siebert
Isabel Fachini
Mariano Zafanelli
Joao Paulo Oldiges
Daiane Lourenço
Veronica Germann
Anne Caroline Viebrantz
Joao Victor Colombo
Carin Herrmann
Gerson Walz
Paulo Roberto Giosele
Cirlei Marquardt
Mauricio Piske

Regina S. Muller
Paulina Malenowski
Claus Ruediger
lliane S. Chewinski
Elfrida Jantz
Marlene Weber da Cruz
Larissa H. Rosa
Joice Pereira
Edemir Roberto Coelho

Elma F. Gonçalves

• Roberto Carlos - Cantor
• Kate Hudson - Atriz
• Maria Sharapova - Tenista

Curiosidade
5 de abril. ..

... é o 1090 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 256 para acabar o
ano. Dia do Índio, Dia do
Exército Brasileiro e Santo

.

Expedito. Fonte: Wikipedia
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• FestivaL New and Old Metal

• A criança que foste, teria orgulho do I
adulto que és? - Patrícia Grah I
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No Pirata
OPirata é a nova casa do rock'n'roll de Jaraguá do

Sul. Comandada pelo meu brother Carioca, já largou
com ACIDC cover apavorando e promete muito mais.
Fica ali na Vila Lenzi, na Rua Antonio Carlos Ferrei

ra, 1325, esquina com a Rua Goiás. Hoje, a quebradeira
será total: vão subir no palco do Pirata, diretamente de

Schroeder, as bandas Mütley Rock, que com certeza vai
tocar o clássico "Sapateira", e a galera do Código de Bar,
comandada pelo meu camarada Michel, ex Atacama.

Certeza de noite demuito rock'n'roll de qualidade.

Ingressos antecipados na Mega Rock Store, no Jara
guá do Sul Park Shopping. Imperdível!

Em três minutos
Teve quem achou que os ingressos para o Rock in

Rio se esgotaram muito depressa. Mas as quatro ho
ras de venda do festival carioca nem se comparam à
velocidade com que acabaram os tickets para ver os

Rolling Stones no Hyde Park, em Londres - os 6Smil
ingressos acabaram em apenas três minutos.

Os preços variavam de 9S a 300 libras, algO
como R$ 290 a R$ 920. A procura foi grande tam

bém porque os Rolling Stones têm na carreira uma

memorável apresentação feita no mesmo local em

1969.0 shaw do dia 6 dejulho não será o único nesta

nova turnê da banda.
-'

A turnê SO & Counting, que celebra as cinco déca
das dos Stones; começa por Los Angeles, no famoso
Staples Center (a data ainda não está confirmada),
e passa por Oakland (S de maio), San Jose (8/S),
Las Vegas (11/S), Anaheim (lS/S), Toronto (2S/S),
Chicago (28/5), Boston (12 dejunho) e Philadelphia
(18/6). Espero que incluam o Brasil nessa turnê..
porque se vierem, lá estaremos.

OCPII
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• Princípio Ativo (acústico) -

Sacramentum Pub - 22h

• Legião Urbana Cover (acústico) -

Sacramentum Pub - 22h

• Le Dégoiit & Atrás do
Pensamento (Fpolis) -

.

BlackbirdBar - '22h

\//1/11 . f
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• Wander Wildner (acústico) - BlackbirdBar - 21h

• Pressão Sonora (rock'n'roll) -Lico Bar - 23h

Dando um alô
Ontem, recebi aqui no ateliê da Mosaico Brasilis,
o meu querido amiqoe chefNeiLeone. Nei agora
comanda o restaurante Caminho de Compostela, em
Piçarras, e aproveita a suafolgapra visitar afamília
e amigos aqui em Jaraguá. Defamília de músicos

(Serginho e Cepa são craques no assunto), Nei me
confessou que ainda não encerrou sua carreira como

baixista e que de vez em quando ainda dá umas

palhetadas nos bares da vida. Meu véio, obrigado
pela visita, continue cozinhando magistralmente,
como é do seu costume, e nunca pare de tocar" pois
manda muito bem.

E amanhã, no Sesc acontece

o espetáculo Devoradores de Li

vros, da Cia. Porto Cênico de Ita

jaí/SC.

O espetáculo faz parte do pro-
-

jeto Baú de Histórias, do Sesc, e
propõe uma reflexão acerca do
universo da leitura, da invenção,
da criatividade e, sobretudo, da
importância das histórias e do
teatro para o encontro de poe
sia na vida cotidiana. A encena

ção é conduzida por duas traças
comedoras de papel, metáfora
ideal para abordar o assunto, já
que elas se 'alimentam dos livros
abandonados, esquecidos nas

prateleiras. A traça Bete já devo
roumuitos livros e a traça Amau
ri .está começando a mudar sua
rotina. Assim, ambas ingressam
num universo de brincadeira,
fantasia e gostosuras. A drama-

turgia é permeada por duas his
tórias da literatura infantil: "O

Pequeno Fantasma", de Pedro

Bandeira, e "O Pote Vazio", de
Demi, escolhidas por abordarem
termas pertinentes ao universo
da criança: os medos, a solidarie-

- -- �---'----=�

dade, honestidade e autoestima
da criança frente às suas limita

ções.

As seções acontecem entre çh
-e 14h, são gratuitas e indicadas

para maiores de 18 anos.

. )
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Bom dial
Bom dia, urbe! Hoje é sexta

feira, Dia do Índio. Dia também
em que a minha mãezinha que
rida, que está no céu, comple
taria 90 anos. Saudades! Mas a

vida segue, chegou mais um final
de semana e estamos em pleno
outono. Temperaturas agradá
veis e boas festas farão deste
finde um encontro de gente ba

cana, momentos inesquecíveis
e com grande encontro de ami

gos. Nossa urbe está lotadaça de
coisas para fazer. Muitas festas,
agitos e points com uma progra
mação bem diversificada! Neste

sentido, vamos começar a nossa

coluna de hoje! Antes, uma frase
bem legal para você refletir: "A

grande tarefa do ser humano é
. ser humano". (Sigmund Freud).

Feijoada do Juve
Sábado vai rolar, na sede do

Juventus, uma concorrida Feijo
.

ada. Presença famosa do grupo
Os -Cawboys no palco- e, na cozi

nha, a equipe de Sérgio Lazzaris
,

e Tato Branco. Toda a renda será
revertida em prol do .Moleque
Travesso:

.

, "'_ ,

Dica
O novo perfume que está cau

sando entre os descolados da urbe
é 0- Shock Edition Street. A fra

grância é da marca Calvin Klein e

é muito sensual. Combina com o

clima do nosso outono. É um dos
mais procurados na loja Le Bru.

Essa é a dica do colunista.
-

3370-3242

DIVUlGAÇÃO

TIME DE PESO Quarta-feira, no Jeep Club, no encontro movimentado pelo colunista,
o empresário Alcides Pavanello, o vice-prefeito Jaime Negherbon,Walter Janssen Neto,

-'

o Teco, Lio Tironi, o prefeito Dieter Janssen, Ademir Izidoro e Paulinho Chiodini

"

MUNDO DOS BRINQUEDOS

47D7Mf78

OOAÇÃO O Tribunal

Regional do Trabalho
de Jaraguá, através
do Dr. Carlos

Aparecido Zardo,
Juiz da 2º Vara,
doou o valor de

R$ 23.874,04 à Apae
de jaraguá do Sul.
O valor foi aplicado
na compra de um

veículo Doblo Okm
de R$ 53.000. Na foto,
Dr. Carlos, Mônica
Schmidt Menegotti
SChunke, Cintia
Chiodini Schmockel
e Cleide Stringari

Logomais
Logo mais, a noitada promete na Upper Floor, parada obrigatória dos efervescentes de

nossa juventude maravilhosa. E motivos a moçada tem, de sobra. Além de gente bonita e

descolada, o som fica a cargo do excelente cantor Gabriel Gorges. Prepare omodelo fashion
e se jogue na Upper.O Leandro e o Alex te esperam! Anotem!

".

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Aline Mizerski, gerente da Upper

Man, já está preparando os

quitutes para comemorar, no

próximo dia 22, a idade nova.

• • •

Vale conferir a matéria com

a nova presidente da Apevi,
Leonir Zacarias, na Revista
Nossa. Está muito show.

• • •

Jadna Garcia e Jaison Angeli
continuam vivendo um romance

sempre em alta, em eterno clima
de lua de mel. Beleza, amigos,

continuem assim!

Apostas estão
rolando

Na quarta-feira, num encon

tro de confraternização e políti
co, rolou a primeira aposta para

.

governador 20161-:, fotajU apos
tadas duas cervejas: eoútra dois

"basquetes" que vai dar na c,a

beça o' deputado federal, Paulo
Bauer (PSDB). Seguindo omote:
quem viver, verá!

Tutti buona gente
Alcides Pavanello anda mos

trando as suas novas medidas
e novos projetos. Com alguns
quilinhos a menos, sobrevoou
concorrido encontro no Jeep
Club, quarta-feira, e ensaiou

algumas palavras em italiano,
nova língua que o empresário
resolveu aprender.

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2013

TE CONTEI
NIVEA

Joice Amanda Pereira
comemora hoje,

intensamente, ao lado
do marido João Tutty e

o filho, a idade nova

Amanhã, vai rolar na casa
noturna Patuá Music o som de

.
Pablo Porte. Agendem!
*' Nos dias 8 e 9 de junho vai
rolar em Shroeder o 1 º Trator
Fest. Agendem!
*' Começou ontem, no
Clube Atlético Baependi, o
tradicional torneio interno de
futebol suíço. O campeonato
reúne 80 atletas, divi,didos em

sete equipes, e é um dos mais

disputados da região.
• Vixi! Tem uma figurinha
aí que ganhou um apelido
estranho, mas engraçado.
Anotem: "Alambique de
Carvalhe". Rachei!

• Vai almoçar? A dica é o

Restaurante do Kayrós ..
Tiro certo.

+ Uma excelente sexta-feira
a todos e cuidado: você está
sendo filmado.

• Com essa, fui!

�
J

I
I

)

IGJ 3115-fJ124
l4JJ 3122-1311

LALLU
Presença bonita na coluna de hoje
de Andrelise Cunha, caps da Lallu

FB FOTOGRAFIAS

Lallu

Os aniversariantes de destaque
de hoje são os amigos Moa Garcia,
ex-craque do Juventus, e as belas
Sandra Santos e Marina Lazzari, que
vão comemorar a data com amigos
e familiares. Parabéns, galera, e que
Deus abençoe a todos vocês!

Blues

Pelo meu iPhone, tenho es

cutado elogios sobre a loja Lallu,
na Marechal Deodoro, pilotada
pela bonita joinvillense, Andreli
se Cunha. Lá você encontra roupas
femininas exclusivas para todas as

ocasiões. Vale a pena conferir.

Todos já estão separando o tê
nis, o .jeans e preparando o espíri
to. Além de providenciarem; claro,
muita energia! No próximo sábado,
dia 26, vai rolar, no Restaurante

Lehmann's, ala Noite do Blues.
Todo mundo vai!

�

Aniversariantes

"
Vivo um dia de cada

vez. Não consigo colocar

dois dias juntos.
E. "a'ano

-

3

L
J

�,

r'
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Tirinhas
PREVISÃO DO TÉMPO

TINHA um rrRLA QUE
FICA\IR mE PROVecA!'>Iíx:>

�JO BUsib

um GAROTQ OA miNHA 5I\1.>l,
s5 I'l<A ME RIDICULllRIZAA,
Ft1l.Ou !1<A urm rr1I3\JIN8
QJt Eu TAYIl A F,rn DElA

Piadas

O Turista brasileiro

o brasileiro vai de férias com a família para os States e, em dado

momento de sua viagem, aluga um carro para conhecer algumas
pequenas cidades no interior do Arizona.

Ao ver-se perdido em uma das estradas, ele para numa lanchonete

para pedir informações.
- Goodmorning! - diz a loira peituda que vem atendê-lo'.
- Antes de fazermos nosso pedido - diz o brasileiro perdido, em

inglês, é claro. - Você poderia nos dizer onde estamos? ... Bem devagar,
por favor!

E a loira:
- Buuuurrrgeeeerrr Kiiiiinnnng!

Cinema
Programação de 19 a 25/3

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
•• Oblivion - Ação - Legendado - 1'0

anos- 16h30, 19h,21h30

• Os Croods - Animação - Dublado
- Livre - 14h30

ARCOPLEX2
• Vai que dá Certo - Comédia -

Nacional - 12 anos - 14h, 15h50,
17h40, 19h30,21h20

'

ARCOPLEX3
• G. I. Jae - Retaliação - Ação -

Legendado - 14 anos - 21 h

• Jack - O Caçador de Gigantes - Ação
- Dublado - 12 anos - 14h20, 16h30,
18h40

JOINVILLE
• GNC MUELLER
• G, i. Jae: Retaliação (3D) - 19:30 - DUB
• G, i. Jae: 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 astro de filmes
de ação The Rock está
de volta na história
de um pai cujo
filho é sentenciado

injustamente a 10

anos de cadeia por
envolvimento com

drogas. Para reduzir
a sentença do garoto,
o pai concorda em
atuar infiltrado para
derrubar um poderoso
narcotraficante.

• GNC GARTEN
• G, i. Jae: Retaliação (3D) - 22:10 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:00, 19:45 - DUB
• Os Croods (3D) - 13:00, 17:30 - DUB
• Vai Que dá Certo - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC

'Angie -15:20,19:10 - NAC
• Mama -17:10, 21 :10 - LEG
• Os Croods - 13:20 - DUB
• O Acordo - 14:30, 17:00, 19:30, 21 :50 - LEG
• Oblivion -14:15, 16:45, 19:20,21 :40 - ,LEG
• Um Porto Seguro - 13:45, 16:30, 19:00, 21 :30 - LEG

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode �

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperaturas
amenas e sol
Sexta-feira e sábado: Presença
de sol, alternando com nuvens,

principalmente no sábado, devido
ao enfraquecimento damassa
de ar seco. O frio ainda provoca
temperaturas entre 4°e e 5°e nas
áreas altas. Namaior parte de
se as temperaturas se elevam

rapidamente no decorrer do dia .

•
-

,

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

Parcialmente
Nublado

I
13°C4 DOMINGO

Instável

127°C MíN: 13°C
�MÁX: 25°C
Nublado

LUAS .)• MINGUANTE 3/4 Chuvoso

• NOVA 10/4

•SEGUNDA ,

• CRESCENTE 18/4 MíN: 13°C )

, _' CHEIA 25/4 MÁX: 24°C
,

Trovoada

'/' •• 1 I •

HORIZONTAIS
1. Vistoria técnica
2. O nome da sexta letra do alfabeto / A cantora

paulista de Oliveira (1917-1972), de "Bandeira
Branca"

3. Tornar desagradável
4. A aqui presente / Clímax, apogeu
5. A atriz Fomm, do cinema, teatro e N/Corta-se

pela raiz tomando medidas drásticas
6. Cavidade do corpo onde se encontram os intesti

nos e outras vísceras / O .começo da ... rota
7. Forte, cheio de vigor e energia
8. As iniciais da atriz carioca Esteves / Animal sím-

bolo de esperteza e astúcia
9. Personagem de fábula / O centro do ... ataque
10_ Que não tem cheiro

-

11. Canal/Corte
12. Tipico fenômeno acústico de ressonância / Pró

priodo homem
13. A última e a primeira letra do nosso alfabeto / A
.cor levemente prateada da conta que se forma 11

nas conchas de alguns moluscos.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

VERTICAIS
1. Jogo de futebol/Distúrbio gástrico
2. As iniciais do ex-piloto Emerson / Acima de / Re

gião infero-posterior da cabeça que corresponde
à vértebra cervical denominada atlas

3. Restabelecido / (Red,) Retrato
4_ Baseado na eficiência de deslocamentos funcio

nais
5. As iniciais do poeta Carlos (1902-1987), de

"Sentimento do Mundo" / Aborrecido / Uma con

soante labiodental
6. (AM) Mãe-d'água / Derramar um líquido
7. Pequena quantidade ou número indeterminado I

Sigla do estado de Porto Nacional e Palmas / O
metal que sempre foi smboto de riqueza e poder

8. Lenta / O cubo de dez
_

9. O resíduo da farinha de trigo peneirada / Pessoa
do sexo feminino cujo nome se ignora.

13

2 3 4 fi 6 1 B 9

• -

" •
•
•
•

-

• , •
II

• •
II

•

'elanbV'Olalll,l
'6 'I!Vi '.solofiOA 'e 'OJno '01 'wn6/iI .

L 1J51eds3 '"ei '9 ''lA 'openwv 'VO� 'S
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Ciro, Amadeu e Rodrigo se oferecem para ajudar Cassia
no a denunciar Dom Rafael. Yvete conta a Duque que a mina
de tungstênio do Grupo Albuquerque está à venda. Duque
tenta convencer Cassiano a esquecer tudo o que aconteceu

no Caribe. Hélio orienta Yvete a não contar para Alberto que

Duque mostrou interesse em comprar a mina. Guiomar se

sente magoada com o desprezo de Alberto.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Ulisses leva Vãnia até uma igreja. Roberta pede para Fe

lipe sair para dançar com ela. Semíramis se desespera ao

ver Frô fazendo um feitiço em seu quintal. Lucilene fala para
Kiko que acredita que a alergia acabará quando Frô der uma .

prova de amor para ele. Nando vê Roberta e Felipe se beijan
do e acaba discutindo com Juliana. Analú recebe um beijo de
Zenon. Felipe se declara para Roberta. Juliana atira o vaso de

planta de Analú contra Nando, mas não vê a boneca russa

cair no chão. Veruska finge ainda ser aliada de Otávio. Ro
berta pede para Nando não procurá-Ia mais e ele vai embora

" -triste, Frô fica com medo do próximo adversário de Ulisses.
,

..

earolina recebe uma intimação para ir novamente à delega
-;, 'ela; Charlô se enfurece com Dominguinhos.

• SALVE JORGE - GLOBO· 21H
Wanda não se emociona ao falar com Aisha. Helô expli

ca o que Lucimar deve fazer quando Jéssica estiver em sua

casa. Mustafá implora que Helô encontre Berna. Zoe acredi

ta que Wanda quer extorquir Aisha. Diva vai à casa de LuCi
mar, assim que ela chega com a policial disfarçada. Helô en

contra Berna. Wanda pede dinheiro para Aisha. yanúbia se

surpreende ao saber que Delzuite não deixou Pescoço entrar
em sua casa. Junior fica feliz com Jéssica. Aisha conta para
Mustafá quem é sua mãe biológica, e Berna fica nervosa.

Haroldo pede para Lena conseguir o telefone de Rosãngela.
Berna teme ser presa se falar o que sabe para Helô, Wanda

Salve Jorge
Lucimar e Junior agora contam com uma protetora: Neuma

Lucimar (Dira Paes) e Junior (Luiz FelipeMello) agora
têm escolta pessoal: Neuma (Brendha Haddad). A policial
se disfarça e passa a conviver com eles para reforçar a se

gurança. De cara, elajá começa a rondar a vizinhança, para
ir 'se ambientando. Apesar de ter uma oficial por perto,

se enfurece com Rosãngela. Carlos fala para Antônia que se

guirá o conselho de Leonor. Amanda promete fazer uma de

claração durante o jantar. Nunes avisa que Theo competirá
individualmente em um campeonato na Turquia. Helô explica
para Morena o que ela fará quando voltar para a Turquia.
Wanda fala para Lívia que a delegada sabia que ela estava

presa, e a vilã fica apreensiva. Aisha conta para Lurdinha que
encontrou sua mãe biológica. Theo e Morena se encontram.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Durante o recreio, Carmen está introspectiva. Daniel per

gunta o que ela tem. Carmen conta que não tem dinheiro

para alugar uma fantasia, seu pai pediu um adiantamento

no trabalho, mas não conseguiu. Ela começa a chorar. Daniel

reúne a Patrulha Salvadora para tentar ajudar Carmen. Eles
chamam a operação de ?Fantarrilho? (Fantasia Carrilho).
Eles combinam de ir aos estúdios de cinema do tio do Koki

moto para conseguir a fantasia de Carmen. Os garotos co

nhecem o Sr. Tomuro. Daniel e Davi procuram uma fantasia

para Carmen no guarda-roupa do estúdio. Eles encontram.

Daniel comenta que Carmen vai chorar de tanta alegria. Du
rante o sono, Carmen sonha que Helena é sua fada madri

nha e lhe dá uma fantasia para ir à festa.

• BALACOBACO - RECORD.
Arthur alega que ajudou.Nml)erto antes do filho ser incri

minado e Eduardo exige saber o endereço do vilão. O dono
da rede de hotéis defende o filho, mas se sente culpado dian- .

te das acusaçôes do advogado. Duilio pede para conhecer

Marcelona pessoalmente, Josefina deixa transparecer que o

conhece e Vetusa fica enciumada. Norberto duvida de Isabel,
que ameaça matá-lo e obriga que o vilão a deixe sair do quar
to. Celina questiona VioletajVitor, que alega estar se afastan
do do mundo das celebridades. Magno amedronta Diva com

uma arma, mas a periguete garante que não sabe sobre o

paradeiro do ex-namorado. Dóris comove o bandido, que vai

embora, mas ordena que as gêmeas Paranhos consigam o

endereço de Norberto. Marcelona diz que não pode se en

volver com colegas de trabalho e deixa Duilío decepcionado.
Vetusa aproveita a situação e beija seu ex-noivo.

* O 'resumo dali capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Assessoria não comenta

suposta separação
No Carnaval deste ano, ficaram mais fortes

os rumores de que Deborah Secco e Roger Flo
res estariam numa grave crise conjugal. Aque
la não era a primeira vez que boatos davam
conta de crise no casamento, oficializado em

2009. Mas, ao que tudo indica, a separação se

consumou, de fato, recentemente. Diante dos

rumores, a assessoria da atriz, que foi diplo
mática. "Não tratamos da vida pessoal da De

borah". Nos bastidores do SporTV, onde Ro

ger é comentarista, a separação é dada como

certa, já que ele não usa mais aliança.

Sthefany receberá
pensão de R$ 50mil

Três anos depois da separação, só agora

chegou ao fim o processo que define a pensão
que Alexandre Pato deverá pagar a Sthefany
Brito. Depois de uma festa digna da reale
za para celebrar a união, o casamento durou

apenas nove meses, terminando em abril de
2010. O atleta deverá pagar, durante um ano

e meio, R$ 50 mil por mês à ex-mulher. Por
conta das rescisões de contratos de trabalho

que fez para viverno exterior, ao voltar para o
Brasil ela precisoude um período para se re

estabelecer na carreira. Esses 18 meses eram

o tempo para que voltasse ao mercado", expli
cou .a advogada da atriz, Gisele Pazzini.

Lucimar ainda está preocupada. "Fico com meu coração
tão apertado. Tenho até medo de sair de perto da Jéssica
e do Junior", diz. Mas Neuma afirma: "Eu tô aqui, não se

preocupa. E tem gente nossa dando cbbertura". Será que
Lucimar vai ficar mais tranquila?

Áries
, 20/3 a 19/4 - Fogo

Na ânsia de curtir o que a vida
tem de melhor, você pode trocar

os pés pelas mãos. O dia requer
cuidado com gastos desnecessá
rios. Quanto maior o seu envolvi
mento no trabalho, maior será a

sua criatividade. A noite promete
ser excitante. Cor: azul-escuro.

Touro
.

20/4 a 20/5 - Terra

Você pode estar muito sensí
vel às questões do passado e aos

assuntos relacionados à família. O
dia favorece as atividades burocrá
ticas que envolvam a concentra

ção e o planejamento. À noite, o
seu charme pessoal vai funcionar
como um ímã�'Cqr: verde-claro,

Gêmeos
,

21/5 a20/6 -Ar

Nem tudo serão flores neste

dia, mas evite alimentar velhos
ressentimentos. O setor profissio
nal ganha um novo embalo, mas
procureagir da formamais anôni
ma e discreta possível. No campo
sentimental, o clima é de bem-es
tar e entusiasmo. Cor: lilás.

Câncer
___ 21/6a21/7-Água

o dia revela aborrecímentos

por causa de dinheiro envolvendo
terceiros. É um bom dia para se

dedicar aos seus ideais. O trabalho

ganha uma nova alavancada, mas
terá que controlar os seus gastos.
Alguém do seu círculo pode atrair
a sua atenção: Cor: cinza.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Trabalhos que envolvam o

público feminino, divulgação e

marketing estão em alta. Cuidado
com o excesso de ambição: quanto
mais alto é o voo, maior é o tombo.
Há sinal de problemas em família,
mas de muitas alegrias na vida a

dois. Cor: azul-claro.

I!'i Virgem
S..;" 23/8 a 22/9 - Terra
,"" Não se deixe levar pela apatia,

desmotivação ou pelo desencanto.
É preciso sermais realista ao lidar
com as pessoas.No campo afetivo,
as suas estratégias podem dar cer
to. Há possibilidade de uma gran
de vitória no decorrer desta noite!
Cor: cinza.

Épormeioda intuição que
se descobrem profundas verdades.

Arthur Schopenhauer

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Uma avaliação equivocada
dos seus sentimentos ou dos sen
timentós dos outros pode gerar
uma certa frustração. Jogue suas

energias no trabalho e veja como

seu humor melhora. Sua vida
amorosa ganha estímulos. O clima
é de forte erotismo. Cor: vermelho.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Convém baixar suas expec-.
tativas para não se frustrar. Suas
necessidades afetivaspodembater
de frente com os interesses profis
sionais. O setorprofissional recebe
poderosas vibrações, mas ó desejo
de compartilhar a sua vida deve
aumentar agora. Cor: preto.

1
{,

ISagitário

aperfeiçoar os seus conhecimentos
para atender às exigências do setor
profissional. Quanto mais praze
rosa for a suaprofissão,maior será
o seu destaque. Nos assuntos afeti
vos, não tenha receio de se aventu
rar! Cor: creme.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Assuntos malresolvidos po
dem transbordar, por isso, resol
va-os de vez. O dia pode sermuito
criativo, se você se dedicar a algo
que lhe dê prazer. Sua vida amo

rosa ganha uma nova injeção de
ânimo a partir desta noite: curta o

momento! Cor: laranja.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O dia revela uma tensão entre

as suas prioridades e as necessi
dades dos outros, seja no âmbito

profissional ou afetivo. Não dei
xe de aceitar a ajuda de terceiros,
mas cuidado com a concorrência.
No amor, o astral não poderia ser

mais divertido. Cor: branco.

'�Peixes
� 19/2a19/3-Terra

Você terá sucesso para inspirar
-ou despertar a fantasia dos outros.
Tudo o que você conseguir hoje
será por meio do seu esforço. Só
não meça forças com pessoa de
autoridade. No campo afetivo, in
vista mais no convívio com a pes
soa amada. Cor: lilás.
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HISTÓRIA E IDIOMA
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Silvia Kita
Historiadora

Escola Dezenove
de Abril

Em 1941, o prefeito de Jaraguá do Sul criava
a Escola Municipal Dezenove de Abril, ou de
nominava assim a Escola da Estrada Jaraguá
Esquerdo. Esta escola teve início em 1917, sen
do um dos primeiros professores, o Sr. ,Antônio
Manoel Martins. Passou para o Estado e em

1941 para o Município. O terreno e o prédio es

colar foram adquiridos somente em 1949. Em

1988, foi alterada sua denominação para Rena
to Pràdi, professor desta escola entre os anos de

1950 a 1958. Com a construção do CAIC, a es

cola foi transferida para aquele espaço em 1997.

ACERVQARQUIVO HlSTORICOIPM)S
_

..

,� _",i;..2 _� "'"

A Sociedade Hospital São José foi criada em
1935, após anos de trabalho dos motoristas e

da comunidade em geral em busca de recursos

para construção da primeira sede do hospital.
Inaugurado em 1936, a sede no Morro

da rua Jorge Czerniewicz ficava distante da

Paróquia Católica e também necessitava de

amplia!;ões e modernização de seus serviços.
Com projeto pronto, iniciaram a construção
de nova sede, nos fundos da Avenida Mare
chal Deodoro da Fonseca, inaugurando em 19
de abril de 1959.

Os pacientes, porém, somente foram trans

feridos no dia 3 de setembro daquele ano, com
auxílio de diversas famílias do município, que
com seus automóveis ajudaram na transferên
cia para a nova sede.

e hertons@gmail.com 11 twitter.com/hertonls

Herton Schünemann

eutscheEcke,
,

Die BlumeninselMainau

R,_es\qtto em portllguês
Com aprimavera e o verão em seguida, a ilha deMainau, junto ao Lago Boden no Sul daAlemanhÇ1 é,

indiscutivelmente, um imã de beleza e sossego aos olhos de centenas de turistas. Mainau é umdllha livre
de carros emotocicletas, rodeada muitas vezespor uma névoa/ua amanhec61', c0rIl osAlpes aofundo e

inebriante com osperfumes das milhares dejl()1:,es. Tulipas, narcisos, ç>rqufdeas, milhares.de roseiras e
dálias, além de um borboletárià, encantam adtLUos e crjan� a caaa anÓnesteparaíso natttral. '

Ganz to11 finde ich es. Mit dem Handy kann man auch
Deutsch lernen.

,

Es gibt eine to11e Lern-App für Android oder iOS, es ist ein
Vokabeltrainer vom Goethe-Institut und zwar als kostenloser
Download.

Mit dem mobilen Vokabeltrainer kann man flexibel neuen
Wortschatz üben und verbessern. Einfach die angeboteneriWort

schatz1isten für unterschiedliche Niveaustufen herunterladen und
schon eigene Vokabeln nach dem Karteikastensystem lernen.

Manmuss nur ein Themawâhlen, wofurman sich interessiert,
Das Lernen ist dann auch ohneVerbindung zum Internetmõglich.
Ich habe es lãngst ausprobiert und es funktioniert genial.

i\esunlp em IlQItu.guês
Épossível aprender o idioma alemão com a ajuda de um apppara smartphones. Isso com o treinador de

vocabulário do Instituto Goethe. Bastafazer () download do aplicativo - http://www.goethe.dejlrn/duw/appj
deindex.htm - e escolher um tema noprograma. Apartir daí, começar a exercitar epraticar aspalavras.

Es ist immer interessant, eine neue Gegend ken
nenzulernen. Heute bringe ich Ihnen ein bisschen
mehrüber einen der schõnsten Plâtze in Europa - der

Bodensee,wo auchMainau liegt. Undbesonders jetzt,
wenn es Frühling ist, ist die InselMainau am Boden
seemit all seinem Charme ein Reiseziel für viele Tou
risten. Dort kann man tief frische Luft schnappen,
denn die Insel ist frei von Autos und Motorrâdern.

Mainau ist die Insel der Blumen. Unzâhlige Tou
risten kommen auf die Insel begeistert von dem Ne

bel, der in den frühenMorgenstundenmanchmal den
Bodensee umgibt, odervon dem Duft von den bunten
Blumen und vomMeer zu ihren FüBen. Die Fernsicht
auf die Alpen macht das alles noch schõner. Mainau
ist eine Oase der Ruhemit attraktiven Bildermotiven
für neugierigeAugen von GroB- und Klein.

Zum Saisonstart ab Mârz kann man im Palmen
haus wunderbare Orchideen bewundern. Bald darauf
erblühen tausende Tulpen und Narzissen und begrü

. Ben mit ihrem Strah1en den Früh1ing. Im Sommer

gibt's 12.000 Rosenpflanzen in mehr als 1.200 Sor
ten zu sehen. Und dann, im Spâtsommer, geben die

Deutsch auf dem Handy

FOTOS REPRODUÇi\O

12.000 Dah1ien in 250 Sorten der Insel den Glanz.
Dort kann man auch in einem Schmetterlingshaus
den Tanz dervielen delikaten Schmetterlinge bewun
dern. Wer schon mal da gewesen war, kann bestâti

gen, dass es nicht leicht ist, sich von diesem Paradies
zu verabschieden.

Leicht Iernen
"Tief ins Glas gucken"

Das ist eine schõne Redensart auf Deutsch. Sagt j�
mand, dass er .zu tief ins Glas oder in den Becher ge
schaut hat", mõchte er damit sagen, dass er zu viel Alko-
hol getrunken hat.

'.

Das Glas steht in vielen Redensarten für Alkoholgenuss
undTrunkenheit. Jemehrman aus einem Glas trinkt, desto
besser kann den Glasboden sehen, tief ins Glas sehen. Man
meint somit, dass diese Person betrunken ist,

�, Resl1mQ ,�nl.p.OrtP.guêS
"Tiefins Glas gucken" é uma

expressão alemã que evidencia bem o

estado etílico de alguém. Literalmente
"enxergar bem ofundo do copo", quer
dizer de uma maneira menos rude que
alguém consumiu muito bebida alcoólica.
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Johnatan Wililiam Soares e Jeferson Luis Meier,
da Equipe Black Lemon Bartenders

Rita Win

Willian David dos Anjos
e Jéssica Ratricia Flores

Anderson Piccinini e Alessandra Ramis

Thiago Volpi e Luana Olczyk

Dani Flor

Mayara Priscila e Vanessa Correia

Juliana Coelho

!
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Já está no ar mais um vídeo do
Show de Bandas com William
Fritzke. Os entrevistados foram

os integrantes da banda
Terceira Dimensão. Acesse

www.ocponline.com.br e divirta-se!

Tarde da Saudade
A Sociedade Águia Dourada, de Corupá, pro

move a Tarde da Saudade, neste sábado, dia 20,
animada por Léo do Acordeon, com início às 14h.
Lembrando que as Tardes da Saudade são direcio
nadas para as pessoas acima de 40 anos e aconte

cem sempre no terceiro sábado de cada mês.

Sopas e cremes
Amanhã, a Associação Recreativa e Cultural

Rio da Luz "Salão Barg", de Jaraguá do Sul, pro
move a 40a Noite das Sopas e Cremes. Haverá
também vendas de cucas. Início às 19h30 e ingres
sos a R$ 14. A compra antecipada na secretaria da

Associação dos Clubes de Tiro 3370-9795 (das 8h
às 14h sem fechar para o almoço) ou pelos telefo
nes 3376�2184 ou 9963-4436, dá direito a reserva

de mesas. As reservas ficarão disponíveis até as

20h. Após este horário, serão liberadas para ou

tras pessoas. Endereço da Sociedade: Rua Eurico

Duwe, 2.600, Rio da Luz I.

Carabina ar seta
AAssociação dos Clubes e Sociedades de Tiro do

Vale do ltapocu (ACS1VI), de Jaraguá do Sul, pro
move neste sábado, ala Etapa do Campeonato Cata
rinense de CarabinaAr Seta. A competição será rea
lizada nos Estandes de Tiro daAssociação ESportiva
e RecreativaVieirense, de Jaraguá do Sul, situada na
Rua Dona Matilde, 201, Bairro Vila Lalau. Estarão

presentes Equipes de Joinville, São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Mafra, Timbó e Jaraguá do Sul. Início às

15h e término às 22h. Em seguida, será entregue a

premiação. Haverá no local completo serviço debar e
cozinha. Informações: 3370-9795 ou 3275-1544.

Festa de Rainha e baile
A Sociedade Recreativa Alvorada, de Jaraguá

do Sul, promove no sábado, dia 20, sua tradicio
nal Festa de Rainha e Baile. Os festejos iniciarão às

14h com a concentração das sócias e convidados,
na sede social e busca, às 14h30, daMajestade Sra.
Nadir Muller, sob o comando da Sra. Elzira Hass.

O baile terá início às 22h30 e será animado pela
Banda Universitária. Ingressos antecipados: Pos
tosMime (matriz, Rio Cerro e Barra) e Flash Vídeo
Locadora. Endereço da Sociedade: Rua Gustavo

Gumz, 289, Rio Cerro II. Informações: 9101-5659.

Rei e Rainha
A Sociedade Recreativa Vitória Rio da Luz, de

Jaraguá do Sul, promove neste sábado, Festa de
Rei e Rainha com baile. Os festejos iniciam às 18h
com a concentração na sede social. Às 18h30 será
realizada amarcha em busca das Majestades: Sr.
Orlando Koehn e Sra. Cláudia Koehn, sob o co

mando do Sr. Ilário Lemke. O baile inicia às 21h
e será animado pela Banda Coração de Ouro, de
Pomerode. Ingressos a R$ 20 darão direito a uma

cerveja, um refrigerante, jantar e baile. Endereço
da Sociedade: Estrada Rio da LuzVitória, s/no, Rio
da Luz. Informações: 3055-8896.
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Lourival Karsten

Ingresso UFC
A construtora Proma, responsá

.1"\..vel pela obradaArena Jaraguá,
vai sortear um ingresso (setor "Oc
tógono Premium") para o UFC, que
acontecerá no dia 18 demaio. Basta

acessar o Facebook da construtora

(facebook.com/Promal'onstruco
es), ler o regulamento e responder à
pergunta: "Por que a Proma deve te
levar para assistir ao maior evento
de MMA do mundo"? A promoção
segue até Q dia 5 de maio.

IFSC amplia estrutura,
Foi inaugurada ontem à noite, com a presença de autoridades, a

reestruturação dó campus GeraldoWerninghaus, do Instituto Federal
• de Santa Catarina (IFSC). A obra teve investimento de R$ 5 milhões,

dos quais R$ 3,5 milhões foram utilizados na compra de equipamentos
para os laboratórios de mecânica e eletrônica.

TheSmart
Oneldiomas

Durante o mês de abril, as pes
soas que' curtirem a página desta
escola franqueadora especializada
no ensino da língua inglesa, com
sede na cidade, concorrem a um·

Ipod Shuffle 2GB e três meses de
curso de inglês grátis. Ter fluência
em inglês está se tomando indis

pensável paraum,número cada vez
maior de cargos' e seu aprendizado
exige apenas uma boa escola e boa
dose de disposição. Além de um

emprego, curtir uma viagem para
o exterior e conseguir se comuni
car com as pessoas, não tem preço.

Selgron
A Selgron, de Blumenau, apro

veitou a Expoarroz, em Pelotas

(RS), para divulgar a parceria
técnico-comercial que estabeleceu
em abril último com a TMG Im

pianti, em San Martino di Lupa
ri, líder mundial em paletização.
As duas empresas apresentaram,

, soluções completas.A parceria in
clui a transferência de tecnologia
da Itália para a brasileiraSelgron,
que produzirá os equipamentos
em Blumenau. Embora esteja
estabelecida na cidade vizinha, a
Selgron tem forte vínculo com em

presários de Jaraguá do Sul.

Avaliação de desempenho

íNDICE . PERíODO
SELlC 7,50% 17.ABRIL.2013
TR 0,000% 3.ABRIL.2013

CUB 1.215,40 ABRIL2013
BOVESPA +0,54% 18.ABRIL.2013

NASDAQ -1,20% 18.ABRIL.2013

AÇÕES PETR4 17,82 +3,79%
VALE5 30,45 -1,74%

- BVMF3 12,94 +2,55%

POUPANÇA 0,4134 19.ABRIL.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT +0,65% US$ 98,650
OURO -0,01% US$1391,750

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0165 2,0170 +0,90%
DÓLAR TUR. 1,9300 2,0700 0,00%
EURO 2,6333 2,6349 +0,94%
LIBRA 3,0840 3,0853 +1,08%

Desenvolver competências para efetuar uma avaliação de de
sempenho eficaz é o objetivo desta qualificação promovida pela
Apevi entre os dias 13 e 16 de maio, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. A instrutora será AdrianaVaz Procópio Leite.

Empregos
Segundo dados do Caged, em

março foram criados 112-450 em

pregos formais no País. Este número
confirma a manutenção do emprego
em alta, mas também mostra que o

ritmo de geração de novos empregos
está perdendo força. Esta não é ne

cessariamente uma má notícia, pois
poderá ajudarno controle da inflação
namedida em que afeta o consumo.

-----_ETIQUETAS

IEX<C!EILH::INICIlh4. !EM RÓTULOS E ETIQUETAS

Marisol· S.A. transfere colaboradores.

QfISOl- . de Schoreder para Jaraguá do Sul

A MARISOL S.A. - uma das maiores indústrias do vestuário brasileiro - anunciou que vai transferir

a partir do próximo dia 22 de abril, a produção realizada na unidade de confecção de Schoreder

para a matriz da empresa em Jaraguá do Sul/Se. De acordo com o CED, GiuJiano Donini, a

mudança faz parte do plano de metas que visa garantir a perenidade das operações e atingir um
crescimento de 1<:>%, em 2013.

A capacidade produtiva das duas unidades, que chega a produzir 5 mil toneladas de malha, 8

milhões de peças de roupas e 1,5 milhões de pares de meias e acessórios por ano, não será

alterada.

Fundada em 1964, na cidade de Jaraguá do S,ul/SC a Marisol S.A. tem seu DNA totalmente

formado no compromisso de vestir o corpo e a alma das pessoas. A empresa tornou-se líder no

segmento de confecção infantil com as grifes Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre, além de ser

reconhecida perante o mercado da moda e varejo com as marcas Marisol e Mineral.

Marisol Vestuário:S.A.
Comunicação Corporativa
Salézia Borrineli
e.-mail: salezia.borrineli@marisolsa.com
Fone: (47) 3372.6106

Témos várias o,içõeS.dé pacote:
SKI SANTIAGO' 5 noites de hospedagem •. Traslados. 4 passeios de dia inteiro a VaUe Nevado; Portilo é EI Cororado

.• Assistência viagem' Entrada R$ 396 + 4x 2311 à vista RS 1.320 ou US$ 617
VAUf NEVADO SUPER ECONÔMICO. 5 noites de hospedagem' Traslados. 1 tour ii vinícola' 3 passeios de dia inteiro

ii Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skls, botas e aulas coletivas. Assístênda viagem
• Entrada. RS 851 + 4x 497 I à vista R$ 2.838 ou US$ 1.326

SKI Z VAKES lEi Colorado, IflIlleN_dot. 4 noites de �ospedagem • Traslados' city tour
• 4passeios de dia inteiro ii EI. Colorado e Valle Nevad!;) com meios de elevação, bastões, skls, botas e aulas coletivas

• Assístênda viagem' Entrada R$ 582 .... RS 339 I à vista R$ 1.939'ou US$ 906
SKI EM PORllUO"' 3 noites de hospedagem' Traslados '. 1 city tour e t almoço' 1 passeio de dia inteiro a.

PortiUo com meios de elevação, bastões, sk;s, botas e aulas coletivas. Assíst"ncia viagem
• Entrada R$ 540 + 4x R$ 263 I à vista R$ 1.500 ou US$ 701
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Endividamento
das famílias
Brasil
GASTOS Pesquisa
realizada rias
capitais indica que
6_2% estão com os

custos mais altos

que as receitas

Rio de Janeiro

Opercentual de famíliasendividadas no País

chegou a 62,9% em abril,
com alta em relação a mar

ço, quando o percentual foi
61,2%, e também a abril
de 2012, quando o endivi
damento alcançou 56,8%.
Esse é o maior patamar

no

cresce
desde julho de 2011, de
acordo com o estudo.

Os dados fazem parte
da Pesquisa Nacional de
Endividamento e Inadim

plência do Consumidor
(Peic), divulgado ontem

,pela Confederação Nacio
nal do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

As dividas relatadas
incluem as de cheque pré
datado, cartão de. crédito,
cheque especial, carnê de

loja, empréstimo pessoal,
prestação de carro e segu
ro. Os dados são coletados
em todas as capitais dos

estados e no Distrito Fe-

deral, com cerca de 18 mil
consumidores.

O percentual de famí
lias inadimplentes também
aumentou entre março e

abril. Cerca de 21,5% das
famílias entrevistadas dis
seram ter dívidas e contas

em atraso e 6,7% disseram
não ter condições de pagar
contas em atraso. Em mar

ço, essas famílias represen
tavam, respectivamente,
19,5% e 6,3% do total de
entrevistados.

Também houve o cres

cimento no endividamento
das famílias que ganham
até dez salários mínimos.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Familiares de Rudolfo Henrique Lenz agradecem os médicos, fisioterapeuta, em especial aos que cuidaram e o

acompanharam em sua casa. Agradecimento ao Pastor William Bretzke pelas palavras de conforto. A todos que
nos confortaram nestas horas difíceis e enviaram coroas e flores, nossos agradecimentos. Convidamos para o

culto de oração dia 21/04/2013 às 9 horas, na Igreja Evangélica Luterana - Centro - Jaraguá do Sul.
A família enlutada.

•

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACA"OOIINA
Novo endereço: Rua CeI.ProcópioGomes deOliveira, 380·Centro

89251-201- JARAGUADO SUl- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE fNTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecerporescrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM fNTIMADOSDO PRarESTO:

Apontamento: 244199/2013 Sacado: A ANGELONI & ClA IlDA . L) 22
Endereço: RUACORONELBERNARDO GRUBBA 247 . Jaraguá do Sul-SC .

CEP: 89251,090 Cedente: BANCO SAFRAS/A Sacador- Espécie:DMI· N°
Titulo: 241634768· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 27,88 • Data para
pagamento: 24/04/2013·Valor total a pagarR$97,80 Descrição dos valores:
Valor do título: R$27,88· Juros:R$ 0,11 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244222/2013 Sacado: DIOGO JOSEMaSERME Endereço:
RUAURUGUAI, 77 ·CENTRO· Iaraguádo Sul-Sü- CEP: 89251·230Ceden·
te: MARCHIIEXMAIRARIA E CONFECCOES IlDA Sacador - Espécie:
DMI . N° Titulo: 2852/01 • Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 478,80 .

Data para pagamento: 24/04/2013·Valor total a pagarR$550,20 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 478,80· Juros: R$ 1,59 Emolumentos: R$
12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência;R$ 9,96

Apontamento: 244207/2013 Sacado: EIEJROTECNICAEUANEIlDA EPP

Endereço: R JOAQUIM FRANOSCODE PAUlA 920 - CIllCO DE PAU - JA
RAGUA DO SUL·SC . CEP: 89254·710 Cedente: SIEMENS .IlDA Sacador.
· Espécie: DMI· N° Titulo: 218284002· Motivo: faltadepagamentoValor.
R$ 401,28 . Dataparapagamento: 24/04/2013·Valor total a pagarR$487,56
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 401,28 . Juros: R$10,16 Emolu
mentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Dili
gência: R$16,27

Apontamento: 24420112013 Sacado: JOSE PEREIRANETO Endereço: RUA
ADENORHORONGOSO 564· Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89253·791 Cedente:
INFRASUL· INFRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Sacador: . Espécie:
DMI . N°Titulo: 0216940008 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 179,21
· Datapara pagamento: 24/04/2013·Valor total apagarR$258,'72Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 179,21 . Juros: R$ 1,01 Emolumentos: R$
12,25· Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$24,50·Diligência: R$18,65

Apontamento: 244209/2013 Sacado: MARCELO CORREA Endereço: RUA
JOAO JANUARIO AYROSO, 1747 . JARAGUA ESQU . JARAGUADO SUL·SC
· CEP: 89253·295 Cedente: ACAO EDUCAOONAL CIARETIANA Sacador.
- Espécie: DMI . N° Titulo: NEGA71FC2C . Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 433,00 . Data para pagamento: 24/04/2013· Valor total a pagar

R$509,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 433,00 - Juros: R$ 1,87
Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
• Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 243917/2013 Sacado:MARlNAMAlER· ME Endereço: RUA
JOAO CARLOS STEIN, 232 • FUNDOS - JARAGUAESQUERDO· JARAGUA
DO SUL·SC . CEP: 89253·350 Cedente: IBAMA - INSTITUTO BRASILEI·
RO DO MEIO AMBIENTE Sacadon- Espécie: CDA· W Titulo: 2218201
· Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 367,56 . Data para pagamento:
24/04/2013· Valor total a pagar R$442,12 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 367,56· Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$14,71

Apontamento: 244232/2013 Sacado: MUITIMAIBA INDUSTRIA TEXTIL
IlDAME Endereço: RUA 1183N 50 - JARAGUADO SUl·SC • CEP: 89254·
372 Cedente: RlFOR INDUS")."RIA TEXTIL IlDA ME Sacadcn- Espécie:
DMI· N° Titulo: 00796201· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 424,01 .

Data para pagamento: 241ü4/2013- Valor total a pagar R$510,55 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 424,01 . Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$
12,25·Publicação edital:R$ 23,10 Condução: Ri; ?4,50·Diligência:R$ 25,71

Apontamento: 244183/2013 Sacado: NERI ANTUNES Jjndereço: ANGE·
UNA DE TOFFOI., U OI . ESQUINA FRANOSCO FODI . TIFA MARTINS
• Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89250·000 Cedente: PARlWITO COMDEMAr.
CONSTRUCAO IlDA Sacador.- Espécie: DMI . N°Titulo: 213/6: Motivo:
faltá de pagamentoValor: R$ 581,00 . Data para pagamento: 24/04/2013'
Valor total a pagar R$661,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$
581,00 . Juros: R$ 1,74Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital;R$ 23,10
Condução:R$ 24,50· Diligência: R$18,65

Apontamento: 244204/2013 Sacado: RUfiA CAROUNE BORGES'ME En·

dereço: RUA JOAO AGOSTINO FABIANO 000772 . JARAGUADO SUl·SC
- CEP: 89253·790 Cedente: DlSI"RIB DE BEBIDAS JOINVIllE IlDA Sa·
cador: . Espécie: DMI . N° Titulo: 03200037 . Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 162,34 . Data para pagamento: 24/04/2013·Valor total a pagar
R$198,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,34· Juros: R$ 0,91
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00·
Diligência:R$ 0,00

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado nojornal
"OCorreio do Povo", na data de 19/04/2013. Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril
de2013.

.

Manoel Gustavo Griesbacb
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 9
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Vereadores querem
sinalização melhor
TRÂNSITO Na Vila'

Lenzi, projeto prevê
colocação de faixas

elevadas desde o

mês de setembro

do ano passado

Carolina Veiga

EDUARDO MONTECINO

Por causa dos riscos de r
acidentes, os vereado- -

_

res Jeferson de Oliveira e

Jocimar de Lima enviaram
ao Executivo algumas su

gestões de instalação de fai
xas elevadas de pedestres
na Avenida Getúlio Var

gas, em frente ao Instituto
Federal de Santa Catarina,
e na Rua Expedicionário
Antônio Carlos Ferreira, ção não se restringe aos dois
próximo ao número 1.500, locais citados. "Queremos a

no Bairro Vila Lenzi. Essa faixa elevadapróximo a cada
via fica próxima ao local escola, posto de saúde ou

. onde ocorreu a colisão que creche de Jaraguá", afirmou.
resultou na morte do idoso Segundo ele, no caso espe
Alvísio Junkes, de 70 anos. cífico do Bairro Vila Lenzi,
Ele foi atropelado por um há uma placa indicando a

ônibus, quando ia para o instalação de uma faixa des
trabalho de bicicleta. de setembro de 2012 e até o

A faixa de pedestres ele- momento nada foi feito. "A
vada é semelhante a uma faixa foi prometida em se

lombada fisica e torna obri- tembro de 2012, e ali, devido
gatório que o motorista ao trânsito intenso de veícu
reduza a' velocidade para los, ela é extremamente ne

transpassar o obstáculo, au- cessária", concluiu.
mentando a segurança de' A placa na Vila Lenzi

quem precisa atravessar. Em indica a instalação, dentro
Jaraguá foi instalada uma de 30 dias, de uma faixa
faixa elevada na Rua Epitá- elevada de pedestres. Mas,
cio Pessoa; próximo ao Cor- para o cabeleireiro César

po de Bombeiros. De acordo Ferreira, o local escolhido
com o vereador Jeferson de é inadequado. Segundo ele,
Oliveira, o pedido de instala- a faixa é necessária, porém,

PEDESTRES Placa indica colocação de faixa, mas até agora nada foi feito no local

cerca de 100 metros antes

do local escolhido. "Tem

que ficar próximo de onde
foi instalado o espelho. Lá,
tanto os motoristas quanto
os pedestres não têm segu
rança, já que o campo de vi
são é limitado por conta da

curva", comentou. O local

sugerido pelomorador é na
esquina com a Rua Padre

Horácio, uma quadra de

pois do local indicado pelo
cabeleireiro para receber a
faixa elevada de pedestres,
e onde o pedreiro Alvisio
Junkes foi atropelado.

Prioridades
O diretor de Trânsito

de Jaraguá do Sul, Rogério
Kurnlehn, informou que as

faixas elevadas são equipa
mentos de trânsito que não

Perturbação do sossego e embriaguez
O carteiraço deu errado em Jaraguá do Sul

Duas pessoas foram
detidas por perturbação,
embriaguez ao volan
te e falsidade ideológica
no pátio do Hospital São
José, na madrugada de
ontem, em Jaraguá do
Sul. Quando foram abor
dados pela Polícia Militar;
por volta das 3h, eles se

identificaram como Poli
cial Federal e juiz de Di
reito para tentar fugir da
revista pessoal.

Funcionários do hos

pital disseram que os dois
haviam deixado uma jo
vem embriagada na uni

dade, para atendimento

médico, e· permaneceram

no pátio, em um Palio,
'com placas de Maringá
(PR), perturbando o sosse

go. De acordo com a PM, o
motorista do veículo, de 37
anos, estava visivelmente

embriagado. Ele disse que
era juiz e tentou intimidar
os policiais, que constata

ram que o suspeito possui '

podem ser utilizados indis
criminadamente. "O Con

selho da Cidade determina

que sejam priorizadas áre

as com escolas ou unidades
de saúde. Mas, além dos lo
cais específicos, é necessá
ria a realização de estudos
de impacto ambiental, de
mobilidade e de viabilida
de técnica davia", explicou.
No caso específico da Rua

Expedicionário Antônio
Carlos Ferreira, o equi
pamento é proibido pela
legislação, porque a via é

considerada uma rua estru
tural. Ainda segundo Kum
lehn, uma equipe seria en

viada ao.Bairro Vila Lenzi

para averiguar a existência
da placa que promete a ins

talação do equipamento de

segurança.

diversas passagens crimi

nais por estelionato, furto
e formação de quadrilha.
O passageiro, de 18 anos,
também mentiu ao infor
mar que era um policial
federal. Os dois foram en

caminhados à Delegacia de
Polícia para prestar depoi
mento e depois.liberades.

Flagrante
Dois homens são detidos
por porte ilegal de armas

Duas armas, diversas

munições de fabricação
caseira e objetos de caça,
como apito e espoleta, fo
ram apreendidos na ma

nhã de ontem, em Jaraguá
do Sul. Os homens, de 36 e

63 anos, foram presos em

flagrante, pagaram fiança
e vão responder em liber
dade ao inquérito policial
por porte ilegal de arma. Os
suspeitos são genro e sogro
e podem pegar de dois a

quatro anos de detenção.
Através de denúncias

anônimas, a Polícia Civil

cumpriu mandados de bus
ca e apreensão em quatro
residências do Bairro Ami

zade, porém em duas delas
nada foi encontrado. Nas

outras duas, os policiais
encontraram uma arma de
cano curto e uma de cano

longo, que foram encami

nhadas ao Instituto Geral

de Perícias. A operação; que
iniciou por volta das 5h, foi
comandada pelo delegado
Adriano Spolaor, e envolveu
20 policiais civis.

Violação de túmulo
Sepultura é arrombada

O encarregado do Cemi
tério Municipal do Centro,
na Rua Procópio Gomes de

Oliveira, em Jaraguá do Sul,
percebeu que um túmulo foi
arrombado durante a ma

drugada de ontem e acionou

a Polícia Militar. A sepultu
ra estava violada e o caixão

aberto, porém nada foi rou

bado, segundo constatou

um familiar do morto, cujo
enterro aconteceu na quar
ta-feira. Ninguém foi detido.

Ferido grave

Moto e ônibus batem
O motociclista Silvio

Rogério Oliveira, de 23

anos, ficou gravemente fe
rido depois de colidir na

lateral de um ônibus da

empresa Canarinho, próxi- .

mo ao acesso aWeg Tintas,
na BR-280, em Guarami
rim, por volta das 14h de
ontem. Ele foi socorrido

pelos Bombeiros Voluntá-

rios com fratura nas pernas
e encaminhado ao Hospital
São José. A passageira da

moto, de 23 anos, sofreu
ferimentos leves, e o con

dutor do coletivo saiu ileso.

Segundo a Polícia Rodovi
ária Federal, a motocicleta
teria cruzado sem observar
a preferência da via, o que
causou o acidente.

WAM
UNIÃO JARAGUAENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE 'MORADORES

Fundada oficialmente em 24 de abril de 1997. Registrada no Cartório de Titulos e
Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de Jaraguá dõ Sul - SC, sob o nO.

676 Livros A-04, fls. 146 v. com foro e sede na cidade de Jaraguá do Sul- SC, na
Rua Presidente-Epilácio Pessoa, n° 345, Centro.
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
O Presidente da Comissão EIeiInraI Sr. Marcel F. Salomon, designado pela Presidente
da UJAM Sra. Andréa R. T. Ziehlsdorfl, toma público, a todas as pessoas interessadas
é entidades filiadas em participar das Eleições da UJAM, a retifICaÇão do Edital de

Convocação, datado de 27 de março de 2013, que passa a vigorar com a seguinte
.

redação:
8 - Os candidatos deverão se apresentar em chapas completas constatando

nomes e os cargos correspondentes, inclusive os membros do Conselho Fiscal:
A Diretoria Executiva:
1 (um) Presidente
1 (um) Vice-presidente
1 (um) 1° Vice-presidente
1 (um) Secretário Geral
1 (um) 1° Secretário
1 (um) Secretário de Imprensa
1 (um) Diretor de Formação
1 (u�) Diretor de CuHura
1 (um) Diretor de Esporte e lazer
1 (um) Tesoureiro
1 (um) 1° Tesoureiro
O Conselho Fiscal:
3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes.
Jaraguá do Sul, 16 de abril de 2013.

Marcet F. Salomon
Presidente da Comlsslo Eleitoral

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP21 I
)

lwww.ocponline.com.br

Agência Avante! Esportes + redacao@avanteesportes.com

Focada, CSM
quer vencer o

• • •

pnmelro Jogo
PREVENÇÃO Atletas temem o entrosamento e a juventude do Minas Tênis

A pós perder o clássico para
l"\Joinville, na estreia da Liga
Futsal, a CSM não teve tempo
para se lamentar e já está foca
da na busca pela primeira vitó
ria na competição. O próximo
desafio é o Minas, amanhã, às

19h, na Arena Jaraguá.
Após perder, mas dificultar

a vida da Krona, os jaraguaen
ses mostram preocupação com

o adversário indigesto. Na aná
lise do ala Pepita, o fato de en

frentar uma equipe jovem faz a

CSM ter que redobrar a sua de

dicação dentro da quadra. "Vai
ser um jogo muito difícil e na

segunda já teremos outro desa
fio duro, contra a Intelli. Vamos
ter que jogar bem e conseguir os
três pontos, que vão ser funda
mentais para nossos objetivos.
A nossa defesa precisa ter aten-

ção, o tempo inteiro, pois será
vital para a vitória", comentou.

Por outro lado, o pivô Léo
condiciona um bom resultado
a concentração e foco na parti
da. "Temos que apresentar um
bom futsal e a nossa equipe tem
que entrar bem concentrada e

focada para evitar os contra

ataques. Não podemos perder
- gols e desperdiçar as chances
claras se queremos sair vitorio

sos", acrescentou.
Para triunfar, o fixo PC

acredita na força do trabalho.
"O jogo será muito difícil, mas
com a força do nosso trabalho
e seriedade, tenho certeza que

podemos vencer", comentou.

O pivô Hugo garante que será
dado o máximo dentro de qua
dra. "O torcedor pode ter cer

teza que nos esforçaremos o

máximo possível para vencer

Minas e realizar uma boa cam

- panha na Liga", afirmou.
Por fim, Dian teme o en

trosamento adversário. "O
time deles é muito entrosado
e composto por muitos guris,
que jogam há bastante tempo
juntos. Eles não se cansam fá
cil e correm muito no decorrer
dos jogos. Esse entrosamento

deles vai ser algo bem chato de

lidar, mas vamos ter que nos

superar para levar os três pon
tos", finalizou.

. CSM e Minas se

enfrentam neste sábado,
às 19h, na Arena

Jaraguá, pela segunda
rodada da Liga.

BETO COSTNAVANTE!

BORRACHA Zaguei�(!) Dema (terceiro à direita) quer apagar ri má impressão deixada em Joinville

AGUARDANDO Depois do Minas, CSM recebe a Intelli na

segunda, em jogo que pode marcar o reencontro com Falcão

LIGA FUTSAL 2013
CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA FASE 2" RODADA

18/4
V E D GP GC SG A% 20h - Florianópolis x Minas

.1 "

1 1 O O 2 1 1 100% 19/4
20h - Umuarama x Suzana

3' 3 1 1 O O 2 1 1 100% 21h - Joinville x Ortándia

4' São José 3 1 1 O O 2 1 1 100%

5 c Joinville 3 1 1 O O 1 O 1 100% 20/4

6 e Concórdia 1 1 O 1 O 2 2 O 33.33 % i��: ������i:����;!no
7 c Umuarama 1 1 O 1 O 2 2 O 33.33 % 19h-CSMjJaraguá x Minas

8 e Mal. Rondom 1 1 O 1 O 2 2 O 33.33 % 20h - Maringá x Assoeva

9 e Atlântico 1 1 O 1 O 2 2 O 33- 33 o/c
20h - Mal. Rondam x São José

• o
20h30 _ Guarapuava x Fpolis

10' Assoeva 1 1 O 1 O 2 2 O 33.33%

11' Carlos Barbosa 1 1 O 1 O 2 2 O 33.33%

12 -. Corinthians 1 1 O 1 O 1 1 O 33.33%

13' São Caetano 1 1 O 1 O 1 1 O 33.33%

14' Guarapuava O O O O O O O O 0%

15' Minas O 1 O O 1 1 2 -1 0%

16' Suzano O 1 O O 1 1 2 -1 0%

17' São Bernardo O 1 O O 1 1 2 -1 0%

18' CSM/Jaraguá O 1 O O 1 O 1 -1 0%

19' Florianópolis O 1 O O 1 1 3 -2 0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; Gp . Gols Pró; GC
Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Juventus

Moleque quer uma despedida
honrosa do Catarinense 2013

Mesmo com a vaga na Pri
meira Divisão de 2014 assegu

rada, os jogadores do Juventus

não querem fazer feio na des

pedida do Estadual. Para isso,
a equipe quer surpreender o

Figueirense, um forte candida
to ao título da ccmpetição (do
mingo, 16h).

Os jogadores também es

peram apagar a imagem da go
leada sofrida para o Joinville e

proporcionar um último mo

mento de alegria aos seus fiéis
torcedores. "O nosso principal
objetivo já foi alcançado, mas

ainda priorizamos fazer um

bom jogo para encerrar a com-

petição com chave de ouro", co
mentou o atacante Gledson. "É
importante a dedicação. Temos
que mostrar uma postura dife
rente do jogo contra o Joinville
e terminar o torneio com dig
nidade. Somos profissionais e

ninguém quer passar mais uma

vergonha", analisou o zagueiro
Dema.

"Precisamos respeitar o Fi

gueirense e saber que eles têm
a pretensão de lutar pelo título.
O nosso objetivo é honrar a tor
cida que vem nos prestigiando",
acrescentou o técnico Rafael

Rocha, que deve definir a equi
pe titular hoje.
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Dez equipes no Estadual
da Divisão de Acesso
XP Confiante, Sport Club Jaraguá acredita que pode fazer a

final mais uma vez. Equipe mandará seus jogos no Estádio João Marcatto

contra todos em turno e returno.

Fomos valo vencido, mas acredi
tamos que temos time para ficar
entre os quatro melhores e até
mesmo fazer a final novamen
te. Uma pena haver apenas uma

vaga em disputa na Segunda Di
visão", afirmou o presidente do

Leão, Valdemir da Silva.
Nesta temporada o Jaraguá

mandará seus jogos no Estádio
João Marcatto, mas estreia fora
de casa, contra o NEC. O time

de Rafael Rocha debuta diante
de seu torcedor no dia 11, às 16h,
contra o Oeste.

Um congresso técnico reali

zado na tarde de ontem, na
sede da Federação Catarinense

de Futebol, definiu as equipes
participantes e a fórmula de

disputa do Campeonato Catari

nense da Divisão de Acesso. Dez

equipes disputarão a competição
deste ano, que tem seu início

previsto para o dia 4 de agosto.
Os times foram divididos em

dois grupos, onde jogam entre si

em turno e returno. Os dois me
lhores de cada grupo, em cada

fase, avançam para a semifinal.
Os campeões do turno e do re

turno se garantem no quadran
gular final, que contará também
com as duas melhores equipes
no índice técnico. Essas dispu
tarão o quadrangular final, que
encaminha apenas o campeão
para o Catarinense da Divisão

Especial de 2014.

O Sport Club Jaraguá foi

alocado no Grupo B, ao lado
do NEC (que jogará em Itajaí) ,
Barra (de Balneário Camboriú),
Oeste (de Chapecó, mas que jo
gará em Brusque) e Pinheiros(de
Garopaba). A outra chave tem

os tradicionais Joaçaba, Inter
nacional de Lages e Blumenau,
além de Curitibanos e Maga.

"Queríamos uma fórmula

de disputa diferente, com todos

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

FOCO Depois de uma 'pré-temporada' de luxo na elite, Jaraguá volta suas atenções para o Catarinense da Divisão de Acesso

Futsal de base ..

SubI7 de Jaraguá do Sul eMassaranduba em_dra
Blumenau, na Apama, enquanto
os jaraguaense atuam na Arena.

O representante de Jaraguá
do Sul inicia sua caminhada na

competição conta a Tuper, de
São Bento do Sul, na noite de

hoje, às 19h. Na tarde de sába-

do, é a vez de encarar a Krona, za dois jogos. Às çh, encara Ibira
de Joinville, no clássico regional ma. Às 1Sh, o adversário será Rio

marcado para 1Sh. A equipe de do Sul. As partidas são válidas pela
Massaranduba terá um compro- Chave D. A edição deste ano do

missa amais. Primeiro atua contra Campeonato Catarinense de futsal
a blumenauense Apama, às 20h subiz masculino será disputada
desta sexta-feira. No sábado, reali- por 19 equipes.
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Duas equipes da região es

treiam neste fim de semana no

Campeonato Catarinense de fut
sal subrz masculino: a CME, de
Massaranduba, e o CEJ/Man
nosjFME, de Jaraguá do Sul. Os

massarandubenses jogam em

SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2013

SubI7 feminino
•

Joga em casa

o basquete subrz feminino
de Jaraguá do Sul entra em qua
dra neste fim de semana, pelo
Campeonato Catarinense da ca

tegoria. No ginásio do Beira Rio
Clube de Campo,' recebem São

Miguel do Oeste (hoje, às 18h30)
e Chapécó (sábado, às 1Sh). As
comandadas de Julio Patricia
estão invictas no certame, acu-

, mulando quatro vitórias.

Bocha

Classificados
na CopaNorte

A equipe BaependijFME de
bocha rafa vollo conquistou, com
uma rodada de antecedência, a

vaga para o quadrangular final
da Copa Norte da modalidade. A

vagaveio após avitória sobre oXV
de Indaial, por 3 a o, na noite de

quarta-feira, no Baependi. No dia

27, a equipe de Carlos Américo
encerra aparticipação naprimeira
fase contra o Vasto Verde.

Football

Buffalosem

jogo atrasado
o Corupá Buffalos entra em

campo no domingo, dia 21, para
colocar em dia seu calendário
no Campeonato Catarinense da
modalidade. Em Balneário Cam

boriú, a manada encara os Lo

bos do Mar, às 14h30, no campo
da Barra. A partida deveria ter
acontecido no último fim de se

mana, mas foi adiada devido 'as
chuvas que assolaram o litoral.

Entrada franca

Garotos do
SubI7 em ação

Após atuar na noite de on

tem, em Joinville, o basquete
subrz masculino de Jaraguá do
Sul encerra �sua participação
no turno do Campeonato Ca

tarinense da categoria atuando
em casa. No domingo, dia 21,
às lOh30, recebem São Bento

do Sul no ginásio do Beira Rio
Clube de Campo. A partida terá
entrada franca.
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o fim trágico
dos jogadores
de futebol
LANEJAMENTO Bons dentro de campo, atletas

11� são preparados para viver longe das quatro linhas

Agência Avante! Ídolo botafoguense nos

-

anos 1990, o goleiro Wágner
está em situação semelhante.
Dono de umbar, o ex-jogador
também faz um complemen
to nas finanças do mês exer

cendo o cargo de taxista.

Após largar os grama
dos, o atacante Muller, ex
São Paulo, chegou a passar
fome e viver em moradias

provisórias. Atualmente, é
comentarista de televisão.

Casagrande, ex-jogador
do Corinthians, teve sérios

problemas com drogas após
largar os gramados e buscou
no apoio familiar a salvação
para os seus problemas.

No exterior, a situação

Muitos jovens sonham

um dia se. tornar um

jogador de futebol, mas se

não houver um planeja
mento, o fim pode ser dra
mático e frustrante.

Ídolo do Vasco, o ata

cante Valdir Bigode é um

exempló desta situação.
Conhecido no passado por
seu faro de gol, atualmente
vivencia as dificuldades de
se manter fora das quatro
linhas. Sonhando em ser

treinador, sua única fonte
de renda é o aluguel do seu

Centro de Treinamentos

para festas e eventos.

não fica devendo em dra
maticidade. Ídolo da Ar

gentina, Maradona chegou
a ser hospitalizado em di
versas oportunidades por

problemas com drogas, in
cluindo o período em que
era jogador. Destaque da

Inglaterra na década de

1990, Paul Gascoigne man
chou a sua carreira com li

gações ao alcoolismo e dro

gas. No Brasil, o caso mais

recente e repercutido foi o

goleiro Bruno, ex-Flamengo.
Acusado da morte de Elisa

Samúdio, o atleta jogou pe
los ares a sua carreira pro
missora e praticamente de
cretou a sua aposentadoria.

GE1TY!MAGES

víCIO ídolo inglês e do Tottenham, Gascoigne sofre problemas com o alcoolismo

Crise na Lusa
A Portuguesa protagonizou a maior

surpresa da Copa do Brasil. Em casa,
foi eliminada pelo Naviraiense. O re

sultado causou protestos dos torce

dores e uma grande crise. A diretoria
anunciou um dos problemas do time:
os salários atrasados. Para se recupe
rar, a Lusa está focada na Série A2 e no

retorno à elite do Paulistão.

Dedé decepcionado
Geralmente quando um jogador

passa de um clube para outro, a sensa

ção é de alegria, mas este não é o caso

do zagueiro Dedé. Contratado pelo
Cruzeiro, o defensor lamenta ter que
deixar o Vasco. "Me senti umamina de
ouro que poderia clarear a escuridão.
Nunca pensei em deixar o Vasco", co
mentou.
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Pezão se prepara
No dia 25 de maio, Antônio Pezão

vai encarar o norte-americano Cain

Velásquez, na disputa do cinturão dos

pesados do UFC. Na preparação para
o evento, Pezão está em ritmo forte e

espera trazer o título para o Brasil. "Ele
está diversificando e evoluindo na luta,
mas eu também estou reservando al

guns coelhos na cartola", comentou.

Soares eliminado
De forma decepcionante, o brasilei

ro Bruno Soares e o austríaco Peya fo
ram eliminados nas oitavas de final de

duplas, no Masters de Monte Carla. O
revés ocorreu perante uma boa perfor
mance do francês Benneteau e do sérvio

Zimonjic. Soares era o cabeça de chave
número sete do evento. Inclusive, não

.r
precisou disputar a primeira fase.

ocr-
www.ocponline.com.br
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CRIC'I'ÚMA E.C ..

Tigre quer título
Classificado na Copa do Brasil, o

Criciúma volta às atenções para o Cata
rinense. Se no nacional o apoio da tor
cida foi essencial, a expectativa diante
do Metropolitano é similar. Com uma

vitória simples, o Tigre será o campeão
do returno. "Vai ser uma pedreira, mas
contamos com o torcedor", afirmou o

técnico Vadão.

FIa quer a Caixa
.,�

Mesmo com diversas dívidas, o Fla-

mengo busca apoio financeiro e está

próximo de conseguir. O Rubro-Negro
está em negociação adiantada com a

Caixa Econômica Federal e a Cielo, para
estamparem as suas marcas na camisa.
Se confirmado, os valores de uniforme

ultrapassarão R$ 80 milhões anuais' e
servirão de aporte para o futebol.

I

Rúgbi ganha força
Cada vez mais semeado no Brasil, o

rúgbi começa acair no gosto da popu
lação. Em amistoso realizado no inte
rior de São Paulo, os canarinhos conta
ram com o apoio de cerca de cinco mil
torcedores para vencer o México, por
50 a 14. "Foi um ótimo jogo, especial
mente para osmais jovens", destacou o
técnico Scott Robertson.

Lakers classificado
Mesmo com um elenco repleto de

estrelas, o, Los Angeles Lakers sofreu
até a última partida para garantir uma
vaga nos playoffs da NBA. Com boa

atuação do espanhol Paul Gasol, a

equipe venceu o Houston Rockets, por
99 a 95. Assim, o Lakers vai enfrentar
o San Antonio Spurs, time de Tiago
Splitter, nomata-mata.
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RFER
DE 17A 2D.ABRIL
Aproveite o tote especial com desconto Chevrolet!
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RE·SPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
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